
The First and Greatest Lithuahian Daily in America
—--------- ----------- — . ----------- ------------------------------------------

NAUJIENOS
Thk lithuaniah Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
•1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois '

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
. .......................................................................... ... ____________ ,________  t

IMAUJIEIMOS
The Ivithue^nian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chitago, III., 
under the Act of March 3, 1879

................................................ ..................................................................................................................... . I

The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
j ----------------------- ----------------------- ---- ------------- . ■■■■ ■—

. NAUJIENOS
The lithuanian Daily New»

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

Phone CANal 8500 1

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, Riigpiučio-Aiigust 26 d., 1937 No. 201

Japonai paėmė Kalgan
Chiniečių armija Nankow tarpkalny esan
ti pavojuje. Bet prie Shanghai chiniečiai 

sutrukdė išsodinimą Japonijos armijos.
■ ' ' . z

90,000 chiniečių armija Nan- frUmpaj apie CMui- 
knw hirnkfilnv pannf.i navn. *kow tarpkąlny esanti pavo
juje.* jos karą

Sukilėliai užėmė Santander
Sukilėliai užėmė paskutini svarbesnį šiau

rinės Ispanijos miestą

PEIPING, rugp. 25. — Ja
ponai pereitą naktį užėmė Kal
gan, į šiaurę nuo Peiping ir 
tuo sulaužė chiniečių drąsų gy
nimą Nankow tarpkalnio, taip
gi atidarė sau kelią į Chahar 
provinciją.
. Padedami, tankų ir lėktuvų 

japonai lengvai nugalėjo dau4g 
skaitlingesnę chiniečių armiją 
ir užėmė miestą, o dabar to
kiu pat spartumu varosi to
liau į pietryčius.

Tuo pačiu laiku japonai 
smarkiai puola Nankow tarp- 
kalnį iš pietų. *

Užpulta iš dviejų pusių 90,-- 
000 chiniečių armija Nankow 
tarpkalny atsidūrė dideliame 
pavojuje ir, pasak japonų, jai 
lieka tik arba pasitraukti į va
karus, arba likti visai sunai
kintai. J

Greitumas, kokiu* japonai va
rosi į priekį rodo, kad jie sie
kias! užduoti chiniečiams spren
džiamąjį smūgį, jie ikišiol ne
įstengė padaryti šiaurinėje Chi- 
nijoje.

Tuo pačiu-daikU smarkus 
mušis eina į vakarui nuo Pei
ping, kur japonai deda visas 
pastangas sulaikyti bandan
čius juos apsupti chiniečius.
Sutrukdė japonų išsodinimą 

prie Wocsung.
SHANGHAI, rugp. 25. — 

Daug japonų žuvo masinėse 
pastangose išsodinti taip labai 
reikalingus kareivius.

Japonai prie Woosung ruo
šėsi išsodinti 55,000 kareivių 
armiją ir su ja pulti Shanghai 
miestą. Bet jutos chiniečiai pa
sitiko labai smarkia ugnimi ir 
išsodinimą sutrukdė.

Japonams pasisekė išsodinti 
tik dalį tų kareivių, bet ir jų 
eiles labai praretino chiniečių 
ugnis. Likę 42,000 Japonijos 
kareivių tebėra laivuose ir gal
būt nė nebus daroma pastan
gų juos dabar išsodinti, lau
kiant patogesnio momento iš
sodinimui.

Kada dalis japonų kariuo
menės buvo jau išsodinta, chi
niečiai pasitraukė į antrą ap
sigynimo liniją, leisdama japo
nams užimti šavd pirmykštes 
pozicijas. Bet vos spėjo japo
nai jas užimti, kaip staigiai 
sprogo rūpestingai chiniečių 
paslėptos minos ir kartu chi
niečiai atidarė ugnį iš paslėp
tų kulkosvaidžių. Tik nedau
gelis japonų išliko gyvi šioj 
skerdynėj.

Abi pusės pripažysta, kad 
abiejų pusių nuostoliai yra di-

• Chiniečiai sutrukdė išso
dinimą Japonijos kariuomenės 
prie Shanghai, išsprogdindami 
minas. Daug japonų žuvo, o 
kiti pasiliko laivuose ir lauks 
tinkamesnės progos išlipti į 
krantą.

• Japonai paskelbė blokadą 
Chinijos pakraščių, bet nekliu
dys kitų šalių laivų.

• šiaurinėje Chinijoje japo
nai paėmė Kalgan ir pastatė 
pavejun 90,000 chiniečių armi
ją Nankow tarpkalny.

• Smarkus mušis siaučia į 
vakarus nuo Peiping.

• Japonai negalėdami kitaip 
įveikti chiniečius, atgiežai bom
barduoja Shanghai miestą. Nu
sigandę civiliai gyventojai bė
ga į tremtinių perpildytą fran- 
euzų miesto dalį.

• Chiniečiai skelbia paskan
dinę dar du Japonijos karo lai
vus.

• Chinija sutikanti priimti 
Anglijos siūlomą karo paliau
bą, jei tą paliaubą priims ir 
Japonija.

Japonai skelbia blokadą Chini- 
jos pakraščių.

Japonijos trečias laivynas, 
kuris dabar yra Chinijos van
denyse, paskelbė blokadą visu 
Chinijos 800 mylių pakraščiu. 
Japonų laivyno komanduoto jas 
adm. Hasewaga paskelbė, kad 
svetimų šalių laivai nebus kliu
domi ir blokada liečia vien 
Chinijos laivus ne tik visu 
Chinijos pakraščiu, bet ir že
mojoj daly Yangtze upės.

Chiniečiai. skelbia, kad prie 
Tsungming salos, Yangtze upėj, 
jie paskandinę du Japonijos 
karo laivus ir kad 500 išsodi
namų japonų prigėrė tik' toj 
vienoj vietoj, o kiti turėjo 
skubiai slėptis savo’ laivutose.

Shanghai karas siaučia jau 
13 dienų ir jis sunaikino už 
$125,000,000 turto, o mažiau
sia 100,000 žmonių liko užmuš
ti ir sužeisti. '. '
• Japonams grąsinant pulti 
Nantao priemiestį, į pietus nuo 
Shanghai, tarp 200,000 to prie- 
mieščio gyventojų kilo panika 
ir visi bėga slėptis į francu- 
zų miesto dalį, kuri ir taip 
kimštinai yra perpildytu chi
niečių tremtinių.

Gaisrai siaučia trijose Shan
ghai miesto dalyse, japonų lėk
tuvams smarkiai bombarduo
jant miestą kerštui U4ž japonų 
armijos nepasisekimus. Japo
nai bombarduoja dabar ne ka
reivius, bet žudo civilius gy
ventojus.

no
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CHICAGIEČIAI KINIJOJE — 6-tp J.V. marinų pulko nariai—chicagiečiai, ku
rie siunčiami Kihijon, apsaugoti J. V., piliečių gyvybes ir turtą šanghajuje. Iš kai
rės dešinėn: A. B. Reed, J. C. Kdcli, K’. P. Ketterman, Byard Robertson, Joseph 
Šeiny, Arthur Unger ir Gerhhrd Lang.

< , ‘ ■ ,v * <

Generalinis streikas
Chiniečiai boikotuo

ja japonų prekės 1
. •* t '■■■

SHANGHAI, rugp. 25. r- 
Nup pradžios Chinijos-Japoni
jos karo, Chinija panaikino už
sakymus ant $141,940,000 Ja
ponijos prekių.

Bolševikai šaudy
mais valo Lenin
grado kolchozus

MASKVA, rugp. 25. — Le- 
ningradskaja Pravda praneša, 
kad Leningrado provincijoj 
prasidėjo valymas kolchozų 
(kolektyvių ūkių) ir jau sep
tyni ūkių viršininkai liko ati
duoti teismui už/’šabotaža. Vi-, 
si jie buk prisipažinę bandę 
diskredituoti kolektyvį ūkinin
kavimą tikslu atsteigti kapita
lizmą. Jiems . gręsia mirties 
bausmė.

Devyni kiti žmonės jau ta
po sušaudyti kaipo “teroristai”, 
kurie papildę daugelį nukrypi
mo aktų, “nuodiję” žmones ir 
iššaukę sprogimų, kuriuose žu
vo gyvasčių. <

Lenkijos darbinin
kai reikalauja demo
kratijos atsteigimo

Socialistai paskelbė 24 valandų 
gėneralinį streiką. industri
niuose cbntruo^ė parodymui 
darbininkų solidarumo val
stiečių 'reikalavimams.

VARŠAVA, .< ru^p. 25. X 
cialistai paskelbė 24 valandų 
generalinį streiką Krokuvos, 
Tarnow ir Kielce induštriniuo- 
se' distriktuose išreiškimui už- 
uo j autos pietines Lenki j os val
stiečių- politiniam streikui, ku
riuo valstiečiai reikalauja at- 
steigti demokratiją.

Industriniu streiku norima 
parodyti “solidarumą darbinin
kų ir valstiečių siekių atsteig
ti demokratinę tvarką Lenki
joje”.

, Ikišiol valstiečių streike po
licija užmušė jau4 arti 50 val
stiečių.

Lenkijoje
Vokietijos gyvento
jai pirks dujakaukes

BERLYNAS, ( rugp. 25. — 
Berlyne su rūgs. 1 d. prasi
dės dalinimas visiems gyven
tojams “liaudies dujakaukių”. 
Bet jos bus dalinamos ne dy
kai,* nes' kiekvieną dujakau- 
kę tėkš sumokėti po 5 markes. 
Jastįfur^k ^gyti; <yisir Syv,e1?.^“ 
jai, išėmus tuos, kurje ištikus 
karui bus šaukiami kariuome
nėn. Tokie kariuomenėj gaus 
reguliares armijos dujakau
kes. '

/ - -
HENDAYE, Francijoj, rugp. 

25. — Sukilėliai, išimtinai veik 
vieni italai, šiandie užėmė San
tander, prie Biskaya įlankos, 
paskutinį . svarbiausį šiaurinės“ 
Ispanijos miestą, kokis dar bu
vo lojalistų rankose.

• Miesto paėmimą paskubino 
Santander civilės gvardijos ir 
sukilėlių šalininkų maištas, kas 
ir privertė miestą kapituliuo
ti. ’■■■ ' .

Sukilėlių veržimasis linkui 
Santander prasidėjo rugp. 9 d. 
Jo tikslas buvo baigti užkariau
ti šiaurinę Ispaniją ir paliuo- 
suoti didelę armiją naujam su
kilėlių puolimui Madrido.

Jau pirmiau prie Bilbao su-į 
mušti sukilėliai negalėjo atlai
kyti gerai ginkluotų italų puo
limų, kuriems padėjo ir šim
tai Vokietijos lėktuvų. O Va
lencijos valdžia irgi negalėjo 
jiems padėti. Tad menkai gin
kluoti ir dagi badaujantys nar
sus Asturijos angliakasiai ir 
Santander lojalistai neįstengė 
atsilaikyti ir turėjo savo svar
biausį miestą užleisti sukilė-

sukilėlių j sląstus ir

prezidentas Jose An- 
Agtfirre ir kiti Baskų 
nariai atVyko į Ba-

liams. 15,000 valdžios kareivių 
Santandery sutiko sudėti gink
lus, o gal 5,000 milicininkų yra 
pagauti 
hpsupti.

Baskų 
tonio de 
valdžios
yonne, Franci jo j, prieš pat su
kilėliams įeinant į Santander. 
Kiti valdžios nariai plaukia į 
S£. Jean de Luz, Francijoj.

Sukilėliams užėmus Santan
der, lojalistų rankose pasiliko 
tik visai nedidelis plotas žemes 
šiaurinėj Ispanijoj — dalis As- 
turijos, kurią dabar sukilėliams 
nesunku bus užkariauti.

Sukilėliams paėmus Baskų 
kraštą ir Santander jiems te
ko turtingos geležies kasyklos 
ir pramoningi miestai, o Astu- 
rijoj teks ir didelės' anglių ka
syklos.

Baskų prezidentas u*ž pralai
mėjimą kaltina ir Valencijos 
valdžią, kad ji nesuteikė jo
kios pagelbos narsiems Šiauri
nės Ispanijos gynėjams — bas
kams, asturams ir kitiems.

7 darbininkai žuvo 
eksplozijoj ąliumi- 

no dirbtuvėj Ji

>^ADiN,'’NJ C., rugp. 2.5. — 
Eksplozija Carolina Aluminum 
Co. dirbtuvėje žuvo septyni 
darbininkai, o 4 darbininkai li
ko sužeisti.

Lietuvos Naujienos
Plinta vynuogių augi

nimas Kaune
Diplominius egzaminus 

išlaikė 19 akronomų

Geležinkeliai atme
tė darbininkų reika
lavimą pakelti algas
Geležinkelius operuojančių dar

bininkų reikalavimas pakelti 
algas 20 nuoš. atmestas. Da
bar turės įsimaišyti valdžią

Naujosios dalybos 
priešininkai kovo

ja ir unijas

Kaltina italus už 
submarinų siau

timą

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

Apsipiau'kę, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 79°. •'
Saulė teka 6:08, leidžiasi 

7:36. .

Nanking -žinia sako, kad 
Ghinijos valdžia siltiko priim
ti Anglijos pasiūlytą karo pa
liaubą Shanghai apygardoj, jei 
tą pasiūlymą priims ir Japo
nija.

/ J .
\NEĮ¥ YORK, rugp. 25. — 
Pastaromis keliomis dienomis 
iš Amerikos į Chiniją liko iš
siųsti 20 Bellanca lėktuvų, tin
kamų karui ir komercinei tar
nybai. - ■

NEW VORK, rugp. 25. — 
Senatorius Joseph F. Guffey iš. 
Pa., prezidento Roosevelto ad
ministracijos rėmėjas, kalbėda
mas per radio pareiškė, kad 
tie patys elementai, kurie pe
reitais rinkimais dęjo visas pa
stangas nugalėti s prezidentą 
Rooseveltą, dabar veda tokią 
pat atkaklią kampaniją ir prieš 
darbininkų unijas. #

VIENNA, rugp. 25. — Žy
miausias Turkijos žurnalistas 
Junus Nadi, artimas diktato
riaus Kernai Ataturk patarė
jas, viešai apkaltino Italiją už 
submarinų. siautimą. Jis sako, 
kad laivus Turkijos vandeny
se puola submarįnos, kurių ba
zė yra prie Italijoj Dodecanese 
salų. ,■ N■

■'V 7
•BOMBAY, rugp. 25. — Te- 

mulji Nariman ir, jo žmona, 
abu 90 m. amžiaus, atšventė 
85 m. vedybų sukaktuves. Jie 
susituokė btfdami 5 m. amžiaus, 
kada dar - buvo populiarės vai- 
kų)vėdy^M Indi joje. ■ ,į|

GENOA, Italijoj, rugp. 25. 
— Dėl stoties viršininko neap
sižiūrėjimo, prekių traukinys 
susidūrė su specialiu jūrinio 
kų traukiniu. 10 jurininkų rir 

likodu traukinio darbininkai 
užmušti.

Prezidentas nepa
liaus reikalavęs re

formuoti teismą
■ ‘ - ■ . ■ , < ',. ■

WASHINGTON, rugp. 25.— 
Prezidentas Rooseveltas paši*- 
rašydamas kopgreso priimtą 
bilių, kuris k|ek‘ pakeičia teis
mo procedūrą, pareiškė, kad 
tas biliiis vįsąi neišsprendžia 
pamatinių teismo' blogumų 1 ir 
ką d vėliau, vistiek teks refor
muoti ne tik žemesnius federa- 
linius teismas, bet ir. patį ąugšf, 
čiausįjį tismą, kad federalinius 
teismus padaryti tinkamus ne
paprastai išaugusiai ir iškilu
siai šaliai.

KAUNAS. — Prieš keletą 
metų Kaupe tik vienas kitas 
sodo ar daržo savininkas mė
gino auginti' vynuoges. 1934— 
36 m. kauniečiai vynuogių au
gino žymiai daugiau. Pernai 
Kaune užaugintos vynuogės 
buvo pardavinėjamos net krau
tuvėse. Tada iiž šių vaisių kg 
pirkliai mokėjo 4—6 lt. Nuo 
pernai metų vynuoges pradė
jo auginti dar didesnis kau
niečių skaičius. Daugiau augi
na tie, kurių sodai yra ant 
šlaitų, atgręžtų į pietų pusę.

šierhet, esant labai šiltai va
sarai, vynuogės Kaune auga 
gana gerai. Dau’g kur jos pra
dėjo nokti. Už savaitės kitos 
Kauno parduotuvėse* vėl pama
tysime savame krašte išaugin
tų vynuogių, šių pietų kraštų 
vaisiųkai ■ kas augina ir pro
ginei joje, ypač Dzūkijoje.

/KAUNAS. — Žemės Ūkio 
Akademijoje diplominius egza
minus nuo sausio 1 d. ligi šiol 
išlaikė 19 agronomų, .būtent: 
4 žemės ūkio sekcijos, 2 že
mės ūkio ekonomijos j '9 gyvu
lių ūkio ir 4 namų ūkio sek
cijos (moterys). Be to, diplo
minius darbus apgynė 6 asme
nys, kurių tarpe 2 moterys; 
namų sekciją baigusios.

Pirmiau sausra, 
bar lietus

o da-

(L.A.K.) Jau antra savaitė 
šiame krašte vis nuolat lyja. 
Vietomis rugiai sudygę, nes 
dar nesuvežti. Nesiliaująs lie
tus ūkininkams kelia nerimą.

Lietus daigina kviečius
• A • ’ . ; * '<

•• . •’ '• . A .

MARIJAMPOLĖ. —Marijam
polės apskr. paskutiniu laiku 
kasdien būna lietaus, kuris la
bai trukdo įvairius ūkio dar
bus. Vietomis yra dar nesu
vežtų rugių ir daug kviečių. 
Nuo lietaus kviečiai jau pra
deda dygti. Dau'g* yra nuplau
to ir vasarojaus, kurį suvežti 
irgi trukdo dažnas lietus. Bi
joma, kad lietus nepakenktų ir 
bulvėms, kurių šiemet atrodo 
nemažai užderėjo. •. ,

TRAKAI. — šiomis dieno
mis Užuguostyje (Aukštadva
riu valsčiaus) Geliužio ežero 
rastas / prigėręs Užuguosčio 
bažnytkaimio gyventojas Šloma 
Grobmanas, 44 metų amžiaus. 
Velionis buvęs suirusių nervų 
— apykvailis, ąavo šeimos 
menkai prižiūrimas. Dėl -jo pri
gėrimo, padarius skrodimą -ir 
prayedus kvotą, niekas 
tinamas.

nekal

T~—

Per Virba-
Vokie-

KYBARTAI.
lio stotį liepos mėnesį į 
tiją eksportuota: įvairių smul
kią prekių 19 vagonų, vištie
nos gyvos 7 vagonai, pakulų 
7 vag., skudurų 21 vag. ir len
tų 3 vagonai.

CHICAGO. — Derybos pen
kių geležinkelius operuojančių 
darbininkų brolijų — inžinie- 
rių, pečkurių, svičmanų ir 
trainmenų 
dėl darbininkų reikalavimo pa
kelti algas 20 nuoš., liko nu
trauktos, geležinkeliams galu
tinai atmetus darbininkų reika
lavimus. ?

‘Nors prieš pradedant dery
bas visos brolijos buvo prave- 
dusios balsavimus dėl streiko 
ir nors brolijų nariai didele 
dauguma balsų pasisakė už 
streiką, jei jų reikalavimai ne
bus išpildyti, visgi nutrauki
mas derybų dar nereiškia, kad 
tuoj aus ir kils geležinkeliečių 
streikas.

Sekamas žingsnis galbūt bus 
įsimaišymas Jungt. Valstijų 
taikymo tarybos. Jei tarybai 
nepasisektų sutaikinti abi pu
ses, arba jos atsisakytų priim
ti arbitraciją, tada, einant įsta
tymais, • prezidentas paskirtų 
savo taikymo komitetą.

Taip buvo ir su neoperuo
jančių geležinkelių, daugiausia 
geležinkelių dirbtuvių ir. kler
kų unijomis, kurių reikalavi
mus geležinkeliai atmetė. Bet 
taikymo 5 taryba priteisė jiems 
algų pakėlimą 5 nuoš. •

Geležinkelių kompanijos tei- . 
sinasi jokiu budu neišsigailn- 
čios pakelti darbininkų algų, 
nors darbininkų nurodymais 
geležinkelių produktyviškumas 
yra žymiai padidėjęs ir dabar 
mažesnis skaičius darbininkų 
atlieka daug daugiau darbo. Be 
to pats darbas dabar yra daug 
sunkesnis ir labiau1 varginan
tis. Todėl darbininkai ir priva
lo gauti didesnį atlyginimą, 
ypač kad ir pragyvenimas yra 
žymiai pakilęs.

svičmanų 
ir geležinkelių
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PR1NOE ^ALA

Rltihce Edward sala nėra la 
bai toli nuo žemyno. Palyginti,' 
tai nėra didelė sala, žemė vi-» 
sai shfei&tiiinga ir Betinka ^Hdi-į 
nhtasirtmi. MMtos - gyvontojat 
daugiausia verčiasi žuvavimu. 
Nedidelis Charlottetovvn mies-* 
telis yra salos 'uostas: Čia trum-i 
pam laikui sustoja tuitisbinaai 
laivai. ' .

Turistai paprastai eina mies-. 
telio ir salos apžiūrėti. Mieste-; 
•lyje yra kelios krautuvės, kur^ 
galima nusipirkti visokių at-^ 
minų (suvenirų). Ir keistas da
lykas: kai žmogus nuvažiuoji., 
į kokią vietą, tai budinai nori 
kokį • menkniekį įsigyti -atmini-, 
mui. Vidai galimas daiktas,, 
jog tie suvenirai yra jo gyve
namame mieste pagaminti. Vie
nok tai nieko nereiškia,—‘bite 
tik iitur pirktas. s

Atminų pardavinėtojai «u-‘ 
pratfita turistų psichologijų ir( 
menkniekius jiems parduodami* 
daro sau pragyvenimų. s

Prince Edward saloje prohi- 
bictija buvo įvesta anksčiau nfeii 
Amerikoje. Ji 'dar ir šiandieni 
nėra panaikinta. Smalsumo dė
lei paklausiau vienų gyventojų, 
ar jau visai svaigalų Saloje ir 
negalima gauti. Tasai atsakė, 
kad bėdos nėr. Esu, visur yra 
landynių, ’ kL‘r galima išsigerti.

Vadinasi butlegeriavhnas ten 
eina taip, kaip Amerikoje pro- 
hibicijos laikais.

auklių lenktynės

Atrodo, kad laive,- kuris 
tik 400 pėdų ilgio, arklių 
kyti negalima, 
galimų, turėti 
nėra vietos nė

Vienok kas ----- —, 
ryti, Apie 95 nuošimčius - 
tų paprastai sudaro umėrikd- 
nai, o tik penkis nuošimčius 
kanadiečiai. O Amerikiečiai, 
kaip žinia, mėgsta. arklių lenk
tynes. Kitaip sakant, mėgsta 
lošti arkliukais.

Taigi ir laive yra rengiamos 
arklių lenktynės. Tačiau arkliai 
čia. yra nedideli ir iš medžio 
padaryti. Ant kiekvieno jų yra 
padėtas numeris. Jiems yra 
padarytas ratas, kuriuo jie tu
ri “bėgti”. Kiekvienų arklį pri
žiūri vaikas, kuris, kada Reika
las yra, tų arklį pastimpa į;! 
priekį.

Kadangi medinis arklys btigti ‘ 
negali, tai vartojami yra kau
liukai. Vienos 
kas vaizduoja 
rį), o 'kitas 
šuolių arklys 
kus beria dvi

Kiekvienas pasirenka sau ar
klį ir “betina” kvoderį. SFei'ar
klys ųišbėga”, tai gauna ’du do
lerius.

Tikrai įdomu stebėti, kaip 
žmonės tiesiog pusiausvyros 
netenka: jie karščiuojasi, rėkau
ja ir dažnai pradeda keiktis, 
kai jų parinkti arkliai atsilie
ka. Kitokiose aplinkybėse jie 
patys žmonės visai išmintingai 
■elgiasi, o kai prasideda arklių 
lenktynės, tai jie, kaip sakoma, 
netenka galvos.

Apie arklių lenktynes aš ne
daug tentisivokiu: niekuomet1 
nebuvau užsikrėtęs lošimu. Tad 
ir šiuo atveju negaliu tais me-’ 
diniais arkliukais susidomėti.' 
Kitų raginamas padėjau tris: 
kvoderius ir, nieko nelaimėjęs,, 
numojau* ranka.

Gal ir gerai, kad nieko ne-: 
laimėjau. Kad kokios,, gal ir 
aš* bučiau susigundęs daugiau 
lošti. Vadinasi, bučiau pradė
jęs blogu papročių užsikrėsti.

NOVA SCOTIA
I

Nova Scotia .yra paskutinis 
žemes kampas į rytšiaurius. 
Privažiuoti galima iš Atlanti-

ūkelis, kaip kacl* būdavo carų, 
Rusijoje, šiame tolimame že- 
mės kampe 'nieko gero nėra.’ 
KnT-ne-kur matosi 'ūkininkai ir 
tolios indėųų TOždi*v^ciį|ds. Iš 
Viso <čia yTa tlik 'Vifeli^fs trii&ste- 
jis vardu Pictou, kuriame yra 
susispietusi medžio pramonė. 
Veikia čia kelios Ipiovykios. 
'Lentos ir kitokie medžio daik
tai yra kraunami vagonus ar
ba prekinius laivus.

Visi tie tolimų 'šiaurių kamx 
rpdliai, kur tik mufriš teko su- 
stoti, yra Anglijos globojami 
•ir 'po Anglijos vėliava. Mieste
liuose .paprastai .yra. pardavinė
jamos naujojo Angluos kara
liaus ir karalienes statulos, 
žmones kalba angliškai. Ta
kiau 'amerikietis tinti str -atsidė
jimu klausytis, kol jis ipradeda 
tinkamai suprasti. Mat, anglų 
akOėntas yra kitoniškas, 0 be 
•to, jie kalba greit ir -per nbsį. 
šiaip visur amerikiečiai labai 
mandagiai sutinkami. Mat, ‘do
leris yra toks daiktas, kuris 
greit gali draugų ijsigyti . •. .

Nova ’Scotia krantai yra gra
žus ir žaliuojančiais medžiais ’ 
apaugę. Jais tikrai galima pasi
gerėti. ’’ ;

'I. . : . I A« ,

Nors jau esame tolį pasikaso 
į šiaurę, bet oras vis dat tebėra « 
gana šiltas;’ ’Bėt štai Betrukus . 
pasuksime tiesiai į NexvTotmd-, 
land,—ton jau bus kitas ’kraš- * 
kas ir, reikia manyti, užtiksi-' 
me taip pat jlaUg šaltesnį orų.

(Bus daugiau) ’

. S, . ••     i —... «■» '/"lt

Rugsėjo 5 4. ^Rėngia -PaSkUtinį 
Šių Metų Gegužinę

.žagariečių .darbas eina savo 
keliu. Į žagarięčių kliubo su
sirinkimų, praeitų sekmadienį 
susirinko apie 50 -narių, ir įsto-; 
jo 5 nauji nariai, biih'iit, Gf'r- 
trude Rbiiiušienė, p^le Steilh 
Gaspėr, ^Chatley -Gsšpėr, ^Ohat-h- 
ley Gaspėr Jr., ir Steponas 
Urba, 'g^inOtaS Wižfii«rilts. j 

Atsietojiniu mariai/ pagerbė- 
minusius r žaga'rieČius Juozų, 
Staniaitį, Martinų Adomaitį.

Išmokėta pomirtinė 50 dol.' 
našlei' ‘Štanaitienei. ;Buvq gan-' 
tas laiškus .fš Žagarės l>aiš-vų 
Kapinių valdybos. įDė’koja 
piniigfškų auka. ttiž, tų su-’ 
mų IS-Ą-ti gražų Vežimėlį Vi
rusiems laidoti arba įsigysi ra
dio priimtuvų, kad žagariečiai, 
liuoslaikyj susirinkę j knygynė
lį galėtų -klausytis Visokių įpa- 
saulio Žinelių ir, muzikai grie- 
žint, 'Skaityti Amerikos ilėtu- 
vių laikraščius 
“KėleivĮ0, 'ku^ie 
siunčiami -į -Lietuva.

Juo 'labiau 
lenktynių, 
‘tišsMestf”,. 
nors reikia

yra 
tai-
ne
lies

da-.

spalvos kautiu- 
arklį (jo ntrtne- 
kauliukas—'kiek’ 

nubėga. Kauliu-' 
mergaites.

NAUJIENOS, Cliicago, III.______________________ ____
JfciiOš Veikalų W^iiaiĮ ' Mbi: KettiMkis, Pdyilaitfe, įPiau4- 

' ;Girdit,. kU <cf$e vOu- jKMienė,

* Wrvez-
t ištietūvds.

Nutarta' surengti jpdk'ilį pa- 
•ge^bimti’i ŽagarieČių darbuotojos 

i/a| M. Mien'aviči^nės kuri per sep
tynis mėnesius sunkiai kovojo 
su jiga. Komisija, O. Kteviiis* 
kieno, Įp. Arlauskas, R. šiliu
kas. —R. š.

V( *i k ai u i. Iš I Jotu vos buvo gan 
t&s’ naujas- yeikhląs, - pajrąšytas, 
V&ičiuno. ■' '■ r- » ■ ■>

rugsėjo SpAĮČio darže*. Ąr^ 
lauSkaš BalčiųtMas, ^udauskje-. 
•nė /dirba išsij<Utosę;įti -Elžbietos; 
'Rudauskienęs rūpesčiu progra-. 
mų *pi’l&ys /artisto Ąlėlajaus šo-j 
kėjų . igrupe. 0ųlyya-us <atvyk-ę; 
jairnubliai svečiai JŠ 'Glev^laiidoį 
•ir Dėtrdito. žodžiu, ši geguži-' 
nė. ’būš sša^riĮatįsia,V at^isVeiki-! 
lįfgmt su giružėMiiėla Naša- 
'relė. .<8 ‘ |

išriii^ti darbinitikai geguži-
--On.i.ljSįnįMJ.fj!.. . L . Ii. .'■ jt -i; ------^ .1-. ........  »„*

ih.hn.ift >Kim"iiriiliiiiing

I*oVila#MttČ, Pa)l&$ky. -Pastaro-

\ • p
Pataisyk Stogą ir |
RYNAS DABAR / 

■Pašauk mus dėl dykai apskaitliayi- 
mų. 25 įdėtai patyrimo. BlSkorius ir 

Ktogų ilengėjas.

IjieeiiaB Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

W dėl

^eikaladkit *.- "r .

;'rt~iviiii~<*"

Ketvirtadienis, rugp. 26, *37
■

, Van 'bųreh

Iš neramaus, Bulzac klasinio 
veikalo.

Šiandien Paskuti nį Sykį
*‘U.S.S.R. 1937”

RYTOJ PRADEDANT 
. n n cj xr«

URANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. Į

Tel. Republic 8402 
‘POCAH0NTAS Mine RUh $7.4h4 
(Screėhed) .................  tonas
SMULKESNĖS . t7,15

Tonas

ll< UI....... II...........h .... ....... ... ........ *...................... .. ...

Victor Bagdonas ‘
2 Ofisai ‘

Parkrąustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei itortis 

'arti ar toli.
3406 SOUTH ___________
HALSTED ST. 1VĖSTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

6921 SOUTH

„„1, k CII.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS' 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Rerkovitz

3505 SO. HALSTED STREET ;
1937 WEST 35 th STREET 

Du moderniški ofisai.

........      <"     IlIJĮ *i m I i» |«r 
CAWAL *6122

DR.S.BIEŽIS 
’GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
2201 Wfcst 22nd Streėt 

ValąhdoS': ndo 1^—8 it 7—8 
Setedotniš it nedėl. pagal sutarti 
Rjbz. K681 So. Califomia Avente 

Telefonas Republic 7868
• v

*Ofisb Tel. boulevard

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

lėz. 4910 SO. MMHIGAN BLVD.
Tel. RėnWbdH J>1©7

«■——idB  1      ................—■■"■H „Į | II. II MII II.MM—M—

"Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residbtfce Tol: BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer avenue ' 
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

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

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

ROŠELAND—OH1CAGO, ILL. 
Tel. PŪLLMAN 1198-8277

. ... .... ................ ... ... . ■— -—-i*-

Rdištys Visoms patriiliimo rųšiftls/ 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba -padirbsim tamprias pančiakas: 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir .padirbime dirbtinų 
dalių ir Visų kitų mokslinių kunui 
.prietaisų. jei tutit bėt kurią ydą, 
kreipkitės j mus—-Specialistus mo
ksliniuose. prietaisuęse per tris 

‘ gčiitkartes. ‘
KAINOS PRIEINAMOS 

Vyras 'ir 'moteris prižiui-ėtofai.

CHICAGO ORTHftPEIUfi CO.
183 W. Lake St.

Arti pfie Wells Street;
-,r,-r L- j: ....... . ...........................................................................

-■'y- VEJK <£X
VISOSE

kaimynin®seX5^

A. Montvid, M. I)
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. ti iki ;8 po *pietų, ‘6 iki 8 vak.

Tel. «eeley 7830
Namų telefonas Brunswidk D597

<MUTUAL LIQUOR COMPANY\
4707 SOUTH ’HAL'STED ST. Ali Phones YARDS 0800

VIENINTELIS

John

■i. b. i................Ii

ADVOKATAI

St.

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

-JUS

MES VFSRČiYm^^ ANGLIMI
_  ..... » .a..-— ~ w ■—.^.vu - '■' >

WIIOLESALE IR RETAlL^PYLEKlAI -į '
ANGLIES IR K0KS0 ?

Kiemas: kartfpas 38th;St. ir Oalifofnia Avė
Tel. Virgiriia 2828 • / •

. į______  ą. » -M . . .... . '■ L ... L. J.. ■ i

Saukit calumet 0959
UNIVERSAL <WMBING ■& HEAHN& 

SUPPLY C0MPANY, N«t in-c.

TO West 18th Street . Vm1®
Ir tnusų patyręs inžinierius 

1^, ■-atvažiuos j Jtisų namus ir 
stiteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų '^plartf), garu arba 
karstu vandeniu šildotuą.
NEREIKIA PINIGU JMO 
2CSTI — 36 MĖNESIAI IŠ 

MOKĖJIM UI—žEM A 
. PALŲĖANŲJKAINA. ■fc—lfcll M ■ ——M—*■<—■fcll ■ I —i

I Atdara vakarais iki 7 vai.* į 
f| Nėdėlibmis iki 1 v. dieną
------------ --- , , .......... ■ ,,,., ,» tt i.a j i i

MnmmKMMMmmm.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn^.

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
( paįvairintos. .' < *

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos liętuyių kolonijų, ir viso pa
saulio.

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

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy- \ 
•veninio klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJĮĘNOS -kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atyaizdų< • * . ,

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien- 
rŠatis, Todėl skaitykite1 jas, skleiskitę, jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE- 
NOSE, ■ •

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

i

r. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOSIMO ĮSTAIGA

AMBVlance:
DIENA IR NAKTĮ:’\' •. | 

Visi Telefonai Y ARDS mi-1742 , 
4605-07 So. Hermitag’e Avė. 
4447 Sottth Fairfield Avenue

. . ,.H. Wl. 1.AI- AVETTE 0727

kesplycios visose 
•■^>--,,iC5A.x\<chteag'0S dalyse '

-.............................................................  .A---------------------------- ------------------------------------- .

K P. KŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
KėtVittadieniais ir, Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
i s LIETUVIS ADVOKATAS 

Tėlephone: Boulevard Ž800
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards
•■iii . ^...

2510

.1 Hll ‘i.

* • - ................. 1

Klausykite musų .Lietuvių radio prdgra*mų Pirmadiehio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. i£. stoties (1420 K.)-4-Pranešėjas

T. ŠĄLTIMIERAS.

.. ■.... J .i., .... . ......... . , —.—.—... . , ,   

LaidotuvigDirektoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

S. P. MAŽEIKA 1139
$319 Otuatiica Avėhue Phone Yards 1138i   .i r I .n ,1 ,, , , . ■ ,

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

.   i   . . -z  _____________ . —   L—i ii.   i n _________ i   :_______ - - - -

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139 :

jft-. ;> .i t .i -„i .I.,..,-.. .x. . .......... ................ .—- ------- - J

į A. PETKUS •/
1410 įSoliįh 4tyth Court Cicero Phone Cicero 2109 

t i h,'n.' r.-.m m,..   i  t , , , ,   ,■»------- -—

P. J. RIDIKAS
3354 So.Hąls|ęd Street Boulevard 4089- - •■ 1 [• . . , • ■ ■■ , , ; • 
U :/■/k/ * ;7'-!LxŽOLP’ Phone Boul. 5203 

Į646 Wėšt 46th Street Phųnę Boulevard 5566
....  ... y.-i. .4. .. . .... .-ž,-,. . .. , . . , ■ , __

A

.....

S. M. SKUDAS
718 Wešt,18th Street Phone Monroe 3377

iii i '■« ■ I lm *<«n ■■ «»•»»«■ >         iim» n

LAC1IAWICZ IR SUNIJS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman l«0

mm l ... ..■i,, , į , i ,i n ■ HIĮiiįi»> «.» >

įf JUOZAPAS EUDĘIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. ' ( Phone Virginja 0883

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. JDearborn St.
Room 1230

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

AKIU SPECIALISTAI

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
'Palengvina akių itempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

Nedčliomis pagal sutartį. 
. i... .... imi....... i' U...

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Bhone He’mlbck 2061
DR. JOSEPH KELLA

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

Seredoj pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
TeL Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A1L.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Routevard 7042

i: DENTISTAS
4645 Šo. Ashland Avė

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti LietuViaL prfktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 S©. Halsted St 

CHICAGO, 1LL. '•
—i i i iiiii»———t——

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
\ 2-ros lubos

CHICA'GO, ILL/
-OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
■—m—— Į I——Į— II m I. Į 

Telefonas Yanis 0994 ’ 1 

Dr. Maurice Kaliu 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:'
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nėdel. hUo 10 iki 12
Rez. Tdephone PLAZA 2400

■ i., , ii. .i. i.... ... .i i n.ihii Ii ■ ■■

Garsinkitės Naujienose



Ketvirtadienis, rugp. 26, ’37 NAUJIENOS,’Chicago, III. t. g

CLEVELANDO i ŽINIOS
fr- ; ----------1: ' t -------- '■

~ NoriKalba niekus. — Politikieriai ir sportininkai 
sukelti pinigų Dr. Kudirkos biustui. — Paroda eina 
priei gale. ■— Minėjo sukaktį. — Nepamirškite už- 
siregįstruoti. - 
—- Išbudo. —— 
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Keistas samprotavimas
Visi mes turime teisę gal

voti taip, kaip mums patinka. 
, O šioje demokratiškoje šalyje 

niekas nedraudžia savo mintis 
ir viešai pareikšti, žinoma, ka
da tos mintys yra pareikštos, 
tai kiekvienas turi teisę jas 
pagvildenti,. panagrinėti.

Štai prieš- kiek laiko p. Tys- 
liava- teikėsi savo laikraštyje 
pasakyti,’ jog Amerikos jauni
mas yra mažiausiai. penkiasde
šimt metų atsilikęs nuo Lietu
vos jaunimo.’ O atsilikęs tas 
jaunimas esąs dėl to, kad jis 
lietuviškai nemokąs .kalbėti!
, .Tikrai keista logika. Matyti, 
p. Tysliava pamiršo, kad mū
siškis jaunimas Amerikoje gy
vena ir tpdėl, pirmoje vietoje, 
jis turi kalbėti angliškai, nes 
tai juk yra valstybinė kalba. 
Be anglų kalbos mokėjimo, tas 

jaunimas čia butų pasimetęs 
ir nieko negalėtų atsiekti.

Ir vis dėlto Amerikoje gi
męs jaunimas su Lietuvos jau
nimu pajėgia lietuviškai susi
kalbėti. O tuo tarpu Lietuvos 
jaunimas nieku budu negalėtų 
angliškai su čia gimusiu* jauni
mu susikalbėti. Taigi išeina, 
kad labiau atsilikęs yra Lietu
vos jaunimas ...

Antra, mokslo atžvilgiu A- 
merikoje gimęs jaunimas 
tikrai yra toliau nužengęs.

K raščių,. galima sakyti, pėra. 
Daugelis baigia vidurines mo
kyklas. Palyginti, .nemažas nuo
šimtis lanko’ universitetus ir 
kolegijas. Tikrai didesnis skai
čius nekaip Lietuvoje. Tai kur 
tas atsilikimas?

Jei žmogus neblogai kalba 
lietuviškai, tai tas dar nereiš
kia, kad jis labai daug išmano 
ir žfrio. Juk dažnai atsitinka 

- taip, kad žmogus lietuviškai ir 
neblogai kalba, bet nieko dau
giau^ nežino. Bet štai pagal 
Tysliavos samprotavimą toks 
žmogus labai toli pažengęs ir 
pralenkęs Amerikoje gimusį 
jaunimą!

Iš tiesų yra labai keista, ka
da su tokiomis didelėmis pre
tenzijomis . žmogus taip vaikiš
kai kalba.

Draugija mano, kad jai pa
siseks sukelti tam tikrą sumą 
pinigų Dr. Vinco Kudirkos 
biustui pastatyti Lietuvių Kul
tūros Darželyje.

Sumanymas gražus, tik klau
simas, ar pasiseks* sumą’pini
gų sukelti. Iš iždo draugija tam 
tikslui pinigų negali duoti, .nes 
nariams tenka mokėti pomir
tines.

Paroda baigiasi
Didžiųjų ežerų paroda 

eina prie galo,—baigsis ji 
•sėjo 26 d. Apskaičiuojama, kad
per visą šį laiką parodą aplan
kė apie pustrečio milijono sve
čių.
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Muzikos “m egėjas”
—Visuomet, kada tik aš at

einu į šių valgomąją salę*, ran-| 
du Tamstą sėdint ant pijanino 
kėdės; bet niekuomet nema
tau skambinanti,— sako, nuo
latinis valgyklos klientas.

—Aš visai nemoku skam
binti.

—Tai kodėl visuomet sėdite 
ant pijanino kėdės?

—-Kad niekas ant jos neat
sisėstų skambinti.

PLANUOJA PAGERINTI SUSISIEKIMU CLĘVELANDE — Dalis Clevelando mie- 
sto, kurioje spalių 15 d., planuojama pradėti, statyti naują mylios ilgumo tiltą-iškeltą 
vieškelį. Cuyahoga’ąpškritis tam tikslui ža lą gauti $5,566,000 paskolą bonais ir 
$2,400,000,iš federalės valdžios. Prezidentas Booseveltas jau davė savo sutikimą tokios 
sumos paskyrimui tilto statybai, v \ : v Acme Photo

< ’ -i ■ 1 , ■ r. . • ..1 . ..i. ... •- ., . . ■■ ■

štą j iš dar stebisi lyg ta višta 
grūdą radusi.

Įšįžeidė
■ z’ v-. 1' ■

Vietos kavalierius labai 
žeidė kad Lietuvos valdžia 
sidarė jau labai došpi: be

Sukaktis
Jonas Polteris minėjo savo 

vedybinio gyvenimo penkioli
kos metų Sukaktį. Tąja proga 
buvo atvykę svečių ir iš Penn- 
sylvanijos. Tarp kitų, buvo at
vykęs Dr. Petras. W. Urbaitis 
iš Donorą, Pa. Dr. Urbaitis yra 
p. Polterio pusbrolis.

Nepamirškite užsire
gistruoti

Visi piliečiai neturi užmirš
ti, kad rugp. 30 yra paskutinė 
registracijos diena. Balsuoto-, 
jams būtinai reikia užsiregis
truoti, nes kitaip jie rudenį ne
galės balsuoti. O tuo tarpu ru
deniniai balsavimai bus svarbus, 
nes turėsime išsirinkti miesto 
ir valstijos viršininkus. . :

Visi tie, kurie per,- paskuti
nius dvejus metus nebalsavo 
i rba i kitą vietą išsikėlė, būti
nai turi užsiregistruoti.

Daug kandidatų
Miesto majoras yra renka

mas tik vienas, o kandidatų 
yra septyni. Iš jų šeši bandys 
paveržti vietą iš dabartinio ma
joro Burtom Demokratai sta
to šiuos kandidatus: J. O. Mc- 
Wilįiams, O’Donnell (buvęs 
John Carroll universiteto pro
fesorius), Fred Kohler (buvu
sio majoro giminaitis); nepri
klausomųjų kandidatas yra 
Charles T. įlubbell; iš komu
nistų kandidatuoja Carl Win- 
ter, o iš socialistų Robert D. 
Dullea.

Į miesto tarybą bu’s renkami 
30 narių, o kandidatų yra du 
šimtai ir dešimt. Į tarybą kan
didatuoja ir vienas lietuviš, bū
tent, adv. 
(Obeli). Jis 
kandidatas.

Patartina
balsuoti už ddv. Obelienį. šiaip 
ar taip, o jis, reikalui esant, 
nepamirš ir lietuvų.

Į tarybą kandidatuoja ir John 
M. Sulzmann, kuris per du ter
minus ėjo apskrities šerifo par
eigas. Prieš tai jis per ilgus 
metus buvo tarybos narys.

•» ’ • . '

•• Pagaliau išbudo
Atrodo, kad visai mažam 

žmogui būti nėra didelis ma
lonumas: žiūrėk, vis kas nors 
tau už akių užlenda.

- štai Clevelando Terminai 
bokštas jąu keli metai riogso. 
Clevelandiečiams tas iMk.šths 
rirn jokia naujiena. Bet štai 
Dirvos Spragilas sumanė pa
saulį nustebinti: įsikopė į tok* 
štą ir pradėjo pasakoti, ką jis 
ten- matęs bei jautės.

.Tenka pasakyti. ...?kad tas 
Spragilas labą! jau įtub pro
greso atsilikęs. Tik po kelių 

, metų jis išbudo ir pastebėjo 
bokštą. Tr nnsiiahaioa 4-o KKlr_

Iši- 
pa-

kios atdairos pradėjo z dalinti 
medalius ir ordinus.

Juo didesnis skaičius žmonių 
gauna ordinus juo tie ordinai 
darosi mažesnės vertės. Aišku, 
jei bile lakudra gali ordiną 
gauti, tai ko veriąs tas ordi
nas? ■ ■'

' / j
štai prieš kiek laiko susilau

kė ordino ir kavalieriaus čino 
musų Kaziukas. Jis tuoj pasi
juto esąs labai didelis žmogus; 
Su . pasididžiavimu . sakydavo, 
jog Lietuvos valdžia įvertina 
“pasižymėjusius” žmones.

Nepyko jis nė už tai, kad 
vienas “kavalierius” pasižymė
jo tuo, kad jo vedamas* ban
kas užsidarė, o kitas dar pra
šmatnesniais dalykais. Viskas 
buvb tvarkoje.-

Bet štai ir Kaziuko/kantry
bė išsisėmė kai jy|eųąs kuni
gas‘gavo ordiną'vien tik už tai, 
kad jis susilaukė dvidešimt 
penkių metų kunigavimų su
kakties! ,

Tai jau perdaug! .
Ko gero, •Smetonos valdžia 

pradės ordinus duoti ir tiems 
saliuninkams, kurie per dvi
dešimt penkerius metus išbus 
savo biznyje. ■ • ..

Tai juk irgi savo rųšies pasi
žymėjimas!

Matyti, mūsiškį kavalierių 
šiurpis nukrėtė, 'ir jis pradėjo 
protestuoti: nepori, kad ordi
nai butų visiems kunigams ir 
saliuninkams ant krūtinių ka
binami. , ' j

Kaip matote, labai mažas 
vyras, bet labai didelį pavydą 
turi: na, didelis čia daiktas,

kad blėkutės bus kabinamos 
visiems suaugusiems vaikams, 
kurie nori puoštis blizgučiais L

Juk yra ir toks posakis, ku
ris maždaug taip skamba: “Kuo 
vaikas nesibovytų bile tik 
verktų”.

Matyti, Smetonos valdžią 
augusių vaikų psichologiją

ne-i

su- 
£e“ 

rai supranta, štai kodėl ji bo- 
vija tuos vaikus 'blizgučiais, 
kad jie tylėtų ir nedrįstų nie
ko blogo apie smetonišką dik
tatūrą sakyti !/ ,

£ —Jonas Jąrus

v Išsiblaškymas A
Pas ponią Kinkienę užeina, 

jos pažįstamas ponas Kiksas. 
Ponia jam aprodinėja savo gi
minės rankdarbius.

—Čia mano naujausieji rank
darbiai, čia vėl kiti, o čia jau 
prieš šimtą metų išsiuvinėti,—- 
giriasi ponia Kinkienė.

—Ir visus juos tamsta viena 
išsįUvihėjai,—klausia ponas Kik
sas. J

Geras pirkinys
Pardavėjas: “Ar tamsta pa

tenkintas savo' apsiaustu, ku
rį neseniai tamstai parda
viau?”

Pirkėjas: “Ir dar kaip! Vi
si mano vaikai jau jį dėvėjo. 
Dabar dėvi mažiausias”.

Pardavėjas
taip?”

Pirkėjas: “Taip. Po kiekvie
no lietaus apsiaustas vis trau
kės ir trumpėjo”.

“Iš tikrųjų
U

Gerai Paruoštas Gydytojas
Medicinos fakultete egzami

nai. Profesorius klausia univer
sitetą baigiantį studentą:

—Ką tamsta darytumei su 
dėmėtąja šiltine susirgusiu?

—Ligoninėn nuvfežčiau,—ra
miai atsako busimasis gydyto
jas/..........  ’ ’ - .

Pranas Obelienis 
yra 22-ros vardos

visiems lietuviams

JUOKAI
Turi pagrindo

■■ ‘ > ■ ■ ■ ’ ’ '• . • ■ ■
Jonukas užbaigęs savo va

karinę maldą labai balsiai 
ppįdgda:—-“Miela

sis Dievuli, maiiuTgimimo die- 
noš proga dovanok mari supa
mąjį arklį ir...

—Nereikia taį$ balsiai rėk
ti,— pertraultė finelį motina, 
—Dicvulis 1 hb kurči as, 
dr. ';;.. , $

—Taip, bet tėtė tik 
kambaryje.

■ I ' ■ Ų/ ■ . •
>-—■ i--  -i ■ ■■     i ,*

Baliuje šoka pora. Jis: “Ka- 
da tik aš šoku su tavimi, aš 
jaučiuos tarsi bučiau kitame 
pasaulyj e?’* Ji: “Taip, bet ten 
tepasiliėki tik labai trumpu^ 
momentus, nes gana dažnai 
atsirandi man arit kojų.”

. ■ ProfesoriŠkai- į ■ <
Tarnaitė lekia i profesoriai 

kambarį ir šaukia:-— ' <
—Porte profesoriau, kelkite 

ir bėkite, trečiame aukšte gais
ras! V ■■

—Tai kas iš to, juk aš gy
venu „ketvirtame aukšte. r
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MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

MMMOEHOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
Be diskriminacijos ir čia 

neapsiėjo
Lietuvos žmonės dar nespėjo” 

išgyventi nuolankumą ponams. 
Seniau ten kiekvienam gUzi- 
kuotam ponui ir šiaip šiek tiek 
iškilusiam piliečiui žmonės la
bai žemai nusilenkdavo ir prieš 
juos tupčiodavo. Ponas 
prastu žmogum nelabai 
davo kalbėtis. .

Tas' nuolankumas ir 
■ minacija, ąnatyti, • dar 

giliai įsišaknėję. štai 
iš Lietuvos sportininkai
litikieriad kurie važinėjosi po 

' įvairias lietuvių kolonijas'. Va
dinamieji seimo atstovai kelia
vo “poniškai”, atsėit, paran
kesnėmis susisiekimo priemonė
mis, o sportininkams teko au
tobusais daužytis. Seimo ponai, 
kaip laikraščiai praneša, ir, lai
ve su sportininkais nesimaišč. 
Vadinasi, dideliems ponams su 
paprastais studentukais bei 
mažais valdininkais ' nedera 
maišytis.

Piknikas
Rugpiučio 15 d. vadinamoji 

“Kudirkij^ė” draugija turėję 
surengusi savo meti:. į pikniką. 
Diena pasįtaikė labai graži, tai 
ir publikos ; vidutiniai privažia-

■./

JįJS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MtfSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitą metų indėlius Jt
MŲSŲ NARIAI GAVO

Dėl informaciją 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
fJjTHUANIAN DU1LDING. ■ LOAN AND'

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) ' * 

1739 So. Halsted Street i

♦

ŠIS Įdohius termo
metras vienu laiku i 
parodo oro stovį pa-! 
gal Lietuvoj ir Ame- ; 
riko j varto j a m u s. 
Toki termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus ji 
galite gauti

• DYKAI
jeigu DABAR 
ųžsirašysit “Naujie
nas^ ant metų ir ’ 
prisiėsit 
Chięągoje
Kitur Sųv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
gintą kaina .. . $5.00
Siųskit money orde
ri arba čeki —

NAUJIENOS 

1739 S* 
H dsted St»> 

HTCAGO

FAR.

$8.00

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Sveikata!
Per lalkuR tūkstančiai vyrų ir moterų 
džiaugiAHl sveiku MA.tiVAZ maistu. Daug 
kas ifi tų, kurie Jausdavosi visuomet 
pavargt.—nervingi—nusilpę-—“pusiau U* 

Konlal,” džiaugiasi to naudingo malsto- 
Kėralo gaivinančiu ifttekllu. MALVAZ 
daro tiktai iA rinktlniąuslų sveikų grudų. 
Jis yra pasirengęs būtį Jums geru!

Užsisakykit kartoną Šiandien. Mes esa
me Įsitikinę, kad jus džiaugsitės Jo mai
stingu gėrimu, kad jus tikrai jausitės 
užganėdinti jo veikimo budu. Bet, Jei 
išgėrus keletą butelių Jus nesijaustumėt 
pilnai patenkinti, tai mes su džiat&smu 
atvyksime ir pasiimsim siuntini ir grą
žinsime jusų sumokėtus pinigus. Ar tai 
nėra daugikli, kaip teisinga?

Telefonuokit CANal GfiOO DABAR!

24 BUTELIŲ KARTONAS ... . ..... $2.70
į (bOe. grąžina uė tuėčtus) ■

12 BUTELIŲ KARTONAS ....... $^.40 
(2Ae. grąžina ui. turčius)

MALVAZ DARO MONĄRCH ALUDARIAI

M^IG/Lc/l G c
Ga^uil 6500

GERB. Naujienų skaityto?1 
joti ir įkaitytoji! prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tai 
krautuvei, kurios skelbiasi 
Naujienose.

...........i.yu.i

;------—------- -t-----------

MSucagos, Draugijų, 
* Kliubų Valdybos 

1937 metams
DRAUGYSTE^ SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
/ valdyba ir antrašai 1937 metanas: 

Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine' Avė.; 

Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627
Gladys Avė.; Fin. rašt.—-Pėtėr 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. BankeviČhis, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, ‘ 1938 Canalport Avė.

LIETUVIŲ ŽAGARIEC1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin- 
' kas—P. Arlauskas, 656 Belden

Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So- Califomia Avė.; Sophle 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 

, rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. ' Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.;. William Putris 

—maršalka, 4730 So’. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po < pietą, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

AMERICAN LITHUANIAN CITL 
ZENS CLUB, POLlTlCAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, y

III. valdyba 1937 metąms: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.;Nut. 
raštininkas—Paul J. .Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittia, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka, 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—£>r. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsiouna tretį (8) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
ma vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliųban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

: /"■ T'7: Y'1 ■" ' -j; -JT'-“' , /. 1

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.
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Užsakymo kainai
Chicagojė paštų;

MetaMts
•Puwi metų
Trims fnffnesiains 
DviOm mtĄėsTainš 
Vientrfh hrttaėsftii

Ghioagoj per mttotOjus:
Vteėa kopija
Savaitei ....... .......... lįBč
Mgneslūi 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chi'cagoj, 
paštu:

Metams   $5;00
Pusei mfcįtij 2.75
Trims mėjipsiams ..................  1.50
bvierii mėnesiams ............... — l«00
Vienam mfinešiul ----------------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpigmu)

Metams .......— ------- ---- —. $8.00
Pusei metą —-------------   4.ėo
Trtiflš 'mėnesiams 2.50
Pinigūs rriklh siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartų su užsakymu. 4

Pranašavimai Nesipildo
įgr- -ri, t V .

NAUffENOS
The Lithaanian NtW»

NAUJ
s

rhe Lithuanlan New» Pdb. W

1739 South
Telephone CANat 8500

- . ------- - . ~— 

Subscription Ėatosį j 
$8.0o per year in Chriada 
|5.00 per year dutslde of ^iifeągo

• 88.00 per year in (Ghicago 
3c per copy.

.y " ^-'—7-^. m
... ., . T.M jj '•* >? ' *

Enterėd šs Sėcdnd Class Mattėr 
Mftrch 7th 1914 at the Post Office 
of Čhicago, iii. tfnder the ftct of 
March 3rd 1879.

Naūjiėffds eina kasdien, išskiriantį 
sekma dienias. Leidžia Naujienų Jkin- 
dfovft, 1739 Š. Halsted Št, Chfcaįo, 
Jto. Mefohks Čahai 8500. ,

$8.00 
.4.00 
. 2.00 
. t.oO

Net Rasputino laikai prie. caro. 
NikalojatiB U boa tik kūdikių: 
žaidimas palyginti sū ta parši-j 
davimų, Vagysčių, žūiikysčių 
kruvino įsmmrto bakbhafttoijgj, 
kuri šiandie aiaūčia #‘rhūdonoai‘ 
jojė” Stalinb imperijoje.

“lietuviv i>mNA” KIEĖlAMi

, . t , J : ;,.p i ,

jm* 1. S

A. JB. Striipaitis rMd'-matęš 
“Lietuvių Dieną”, kurią . Lake-, 
v^bod^ ’šth'ūylkiil gpsiirityįjč!

dibti "Lietuvių Diena. Tai •; bu
vusi bažnytinė z šveb'tė,.
su

Ė strado j e buvo ipasodiiltĮ ’ 
Amerikos p^itik'iėfriAi: kongres-; 
m'anas J. GiMea, 'gubfe^ha-** 
tori'auš pfšVAbtąš v Kėnnedy,!

........... ; į ** 
einami ir tie mokslai, kurie mo-, 
komi bendruose fakultetuose.’ 
Teologijos fakultetas duoda tam 
tikrą Atspalvį visam Lietuvos 
dhlVeMtėM Teologijos fakul
teto studentai veik visi yra at-

teisėjas Curran ir k., kurie sa- tuose, žinoma', išskyrus griež- 
Ve reklamavo, norėdami gauti. tūosiUš špėcialiūš mbkstūš, kaip' 
lietuvių balsus ateinančiuose' Štai niediciną, jurisprudėncija^ 
ringimubšė. Rašytojas sako f iri t.L Bet be grynai

“Mano manymu, Lietuvių moksl«
Diena turėtų būti skirta Lie-fe

i-v tu vai, kaip tikrumoj buvo su-: , 8 a1’ ’ *al ra ’:as*1 f a u I tetas
: Mnanyta, o ne Amerikos jWli. be kun.gų dar ruošia busimus

tiku pašiskelbimui. Bet hfefa »»kyto-l
to dalyko, kuris nebūtų gali-Uus' • v

. rna paMįėyiU. Ateityje musų į Teologijos fakūltetūl, rddoš,' 
įi^tnvių Visuomopė šitą 'klai-| gerėtų mekWW^ mto*į

' dą gali atitaisyti, o/i^^Įlcšlų, savinasi ir hti*!
toiėttą gali būt šlcįiM JU-etū-į mahitarįniū's nioksto.
vai, o ne Miniėriet^šJwbi^ w fakto*

’iB ^stfadoš|tet4, bet IkMattgl teologijos fa^ 
pasfelbta,” / kuitetųs turi hnihanit^ribių mo-

| Laukti W Paleliai

^pakeistų, yrą.lr==. 
bergždžia. Amerikoniškoje poli-l ~ 
tikoje jiems maišytis perdaug 
naudinga, kad butų galima ti-J 
kėti^, jogėi1 jie nUO .|įbs atsisa-1 
k va * I»

bergždžia.poli-

kys

gali, nes čia jau sava mokslo 
disciplina, kuri turi kiškius iš 
anksto numatytus tikslūs. Tai-1 
gi, teologijos fakulteto studen
tai ir sudaro Lietuvos, universi
tete studentų^ ateitininkų bran
duolį. Kita Žymi) studentų orga
nizacija' tai neolituanų, atseit, 
tautiškosios ideologijos studeir- 

; ' . / ' "
1 - (Bus daugiau)
TT

TrysJaunuoliaiAmerikoJe . . A ... b,

Prasidėjus automobiKų darbininkiį ųpijos konveii- 
djai MilWaukee’je, kapitialistinė spauda buvo pilna pra
našavimų, kad unijos vadovybėje įvyksiąs skilimas.

Unijos prezideptas Komei* Martin buk noris pasa
linti du viče-prezidentu, Mortiiftėrą ir H-alTą, kurie esą 
Radikalai”. Šie gi norį išmėsti iš prezidento vietos Mar
tiną, kaip rf<aitžag;areivį,>. Bet tie pranašavimai, tur būt, 
neišsipildys.

Jau vakar buvo pravesta, ka'd automobilių darbi- 
nihkų konvencijoje viešpatauja 'pibiaš sti’tild'mas ir kad 
laukiama, jogui beveik visi dabartiniai unijos viršinin
kai bus Vėl išrinkti.

Konvencijos delegatai išmintingai pasielgs, jeigu 
jie, užuot pešęsi, sustiprins brganTzačijOjė VienybUš ir 
solidarumo dvasią.

\ t ’ 1 • . ■ ■
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Lenkijos darbininkai

(1893—1937) -

Santykiai 'tarp Liiętuvbs'l
• lt <• i . j ’ '• ' pasiryžo “išeiti į žmones”. Iš.
iCSIIIYIO 1F jų vienas šibUiis dienomis p!a-.

c ra> •' \ simire. Butėnt, mirė Dr. AU-Į
' ‘ tanas Bacevičius. •

Kitas tų laikų jaunuolis,
Dr. Juozas Margaitis, yra ii-'

\ Kovojantiems Lenkijos valštiėčianiš stojo į talką 
Lenkijos pTamcmės 'darbininkai, vadovaujami sociališ’tiį.

Miestuose Krokuvoje, Tarno ve ir Kieleuose sočia-( 
listai paskelbė 24 valandų streiką, kad tuė bildu butų: 
išreikšta darbininkų simpatija ukinitikafns, kuriė šio i 
mėnesio 16 d. pradėjo politišką streiką.

Oficialus šio*darbininkų streiko tikslas yra ‘paro
dyti valstiečių ir jjąrbinipkų solidarumą su tikslu at- 
steigti demokratinę santvarką Lenkijoje?

Tai gali būti reikšmingas įvykis. Keikia atsi’fhlPti1 
tai, kad tenai, kur darbininkai ir ūkininkai ėina kartu,, 
fašizmas visuomet pralaimi. , "k

U'>WĮįįiii

NERAMUMAI SUKILĖLIŲ

(Musų specialaus kotėspo'ndėn’td LiėtūVojė)

Štai turėjote progos nuo' ma- rinė mokslus einanti jnunūomė-| goninėje. 'Jis* Amerikos-ispa- 
no laiškų pasilsėti ir atsikVėp-' 
ti. Vasarai atėjus kąžkaip min-, 

’tys labiau išsiblaško Ir nesinori• 
rašyti. Be ito, it patsai Liėtūvos, 
tiek visupmenįnįs, tiek politinis' 
gyvenimas "vaskros metu kaž 
kaip .netenka savo koncentraci
jos taško. Atsakingi Lietuvos- 
asmėns už jūs pblitihi ir rtsūo- 
meniūį gyvenimą, 6 taip pat ki
ti aktingi visuomenio gyvenimo 
vairuotojai išvažinėj a po kų)įr< 
tuk, katmuš ir nepalieka to 
tfinio taško, iš kurio įtryška ta-į 
sai gyvenimas, kas jį sudari), j

Kaip Lenais nesūksi galbą,’ 
kaip Lėnais ttėaiškinai, bet vis! 
dėlto reikia sakyti, kad Lietu
vos gyvenimas siūlų siūlais šū-i 
narpliotas su kaimų, j Visi žy- 
mesninąsmpns dar’ aąesenrai yta: 
kil§ S kaimo ir jų^tevai kaime 
gyvena, štai iš visų ministėrių, 
tik vienas Lietuvos ministėris, 
būtent, užsienio reikalų miništę 
ris p. Lozoraitis yra kilęs iš,‘ 
miesto ir inteligento šeimos.. 
Tiėša, dnt žėmėš/ūkiė lūinistėti^į 
p. Putvinkis yra kaimo’ intelfe

nėJbūVO Radikalesnių idėjų įta-l 
koj e. Ji v Lietuvos kąime įerOM 
kai Veikė politiniai fr žadino jįj 
iš miego. Tuomet .aukštus, mok-j 
šlūš einantį jauhųbmėTiė skaitė 
sau už didėlę garbę iš kaimo 
parašyti į lietuvių laikraštį ko
respondenciją, suruošt kokį ridrsj 
lietuvišką, 'taip VaĮdfriamą vaka
rą. D&bar mpkslo jaunimas dau-J 
gįau palinkę^ į -praktiškąją igy-J 
venimO jis daugiau yra rejaų progos Ue tik šūsipažin- 
SUpirupinęS/busima karjera, to-: ti, ;bėt Ir 'sūšidraUgattti sū me- 
d^i kaime ?privengia„,visuomeni- dicinoš studentu Jūbžu Audžiu-; 
neje'.dįr^^Sr^ pasirodyti,• Boliti-Jiai^įt, I^ėtrUkUš jis baigė Uiok-, 

 

ųiąį imąį^^-ūdėntija: dųngumo-j įjųg jf išvyko L New BritaiU, 
-je, neapsiriksiu pasakęs, linkus Conn., kur jis per ilgus metus 
esamą tvaiką nuoširdžiai palai-: įprakMaVo mediciną. Mirdamas, 
kyti, tai yira tautini^ žmoną, dukterj ir pu-'

gi j o S. Šalininkė, čia ko nk u renci- sėtinai turto.' '
ja pasįreife tik tarp ateiti-j Vėliau susipažinau su labai 
Uiūkų, tai yra krikščionių , 'dę- ^akSčj^ ^ęria» kuri Vos ’ tikį 
mokratų šalininkų ir tarp 'ftėo-baigusi aukštesnę ^okyk- 
lituanų, .tat ;^ra .farp tautinto-; ų; buvo .johanna žel-

•r . 'Įviėn'ė, 'dabartinė Lr. J. Baltru- 
Reikaląs .tas, kad katalikiš- šaitienė iš Pittsburgh. Tada .ji 

kos"' (brgAnį^acijOs ^teišėjusios buvo pasifyžūši medicinų študi- 
šelpia 'mokslus einantį ja’unimąJ juoti. Pažinau daug ir siuvėjų, 
Msahje Jūč^ rėnĮ^, ir jiems pa-’ iŠ kurių Vieni buvo gana paši-’ 

de<fe. TųntininkM gi (jŪpš Vįlio-įturi, o kiti tik šiaip sąU gyVe-'

nijos kare buvo sužeistas ir 
nuo to laiko serga proto li
ga. /Per daugelį mėtų jis vie
nas sėdi kambaryje.

Trečias jaunuolis, Dr. An
drius E. (Jraičunas,. Vis dar 
tebėra nepalaužiamos energi
jos įr tėbėdaiyyaūja' ‘lietuvių 

;; judėjime. -

Tai būvo.1898 m. Tada aš tu-

ti, bėt Ir sūfeidraūgau'ti sū me-

Anglijos spauda1 gavo žinią 
iš (Gibraltaro, kad Ispanijos su
kilėlių valdomam mieste Čadiz’ė 
yra nūginkludti Visi kareiviai, 
išlipant vokiečius ir italus. Nu
ginkluoti esą ’ne ’tik fegulikrios 
armijos kareiviai, bė’t taip pat 
ir karabinieriai, .piliečių gvar
dija, moriarchistki ir fašistai 
falanksistai.
• Geh. Quiėpo de Llano vienojo 
savo rkdio kalboje, matyt, tu
rėjo galvoje tuos neramumus 
Čadiže, kai jisai pareiškę;

► < ■ - • ?

“Jus, faianksisitai, ėsate 
kriminalistai, ir ta pozicija, 
kurią jus priėmėte, bus pra
gaištinga', jeigu jus įjos neat
sižadėsi te.” ' ,

’ NĄWAs PftlĖM#EfcAS 
KALĖJIME

Praėjo tik apie mėnesis lai
ko, kai buvo p&šaiirit&š Uzbe
kistano (pietinės Busi jos)'liau
dies komisarių tarybos fcirrftinin- 
kas, t. y.‘premjeras, Chodžaer, 
ir jo vietoti paskirtas naujafe 
premjeras Abdulla Karimov. 
Bet jau ir Karimov pasirodė 
ešąs '‘išdavikas”!

Reūtero (anglų telegramų 
agentūros) pranešimu, nauja
sis Uzbekistano premjeras yra 
suareštucdias ir ‘apstatytas iš 
komisarų ' tarybos pirmininko 
Vietos.

'Eina “valymas” taip pat ir 
Kazakstano respublikoje (prie 
Kaspijos j’uros). Spauda sme'r-.

i _ ..................  .y
kia respubĮikos prezidentą Ko- 
lumbętovą, kėipo “pavo j ilgiau
siąjį žmmrių priešą, pacloin^lis- 
tą-įašistą, kuris pardavinėjo 
savo tėvynę Japonijoj ir Vokie
tijos imperialistams”.

“Jisai ir jo ^bičiuliai .''są
mokslininkai”, sakoma’ ko
munistų spaudoje, “planaVo 
Atplėšti sovietinį Kazakstahą 
nuo broliškos sovietinių res
publikų šeimos ir p^vdrsti ’jį

savo rųšiės Mandžukūė po 
Japonijos imperializmo lėtė- 
na?

> . . . . • |

Sprendžiant pagal kaltinimo 
aštrumą, teikia manytu kad 
prezidentas Kolumbetovas jau 
•yrh kalėjimė. • < v

Įdomus dalykas bolševįkų val
domoje Šovietų Sąjungoje yra 
tas, kad “išdavikai” ir “fašiz
mo agentai” patehka vis į pa
čias aukščiausias ir atšakoniin- 
giausias vietas — į respublikų 
prėzidentus, premjerus, liaudis 
komisarus, įmonių direktorius, 
armijos Vadus ir L*t. Kaip pa
saulis gyvuoja, dar nebuvo ma
tyta tdkios * supuvusios Siste
mos,. kUr butų taip lengvA Viso
kiems niekšams įsiskverbti j 
valdžios viršūnes ir kur svrti- 
mų valdžių agentams butų taip 
lengva papirkti tos valdžios šu
lus!

Ar bolševikai bus sukurę ką 
nors pastovaus, ar nebus, bet 
vienu dalyku jau jie pasižymėk 
jo visoje istorijoje, būtent, tuo. 
kad jų suorganizuotoje valsty
bėje susidarė didžiaušias ko
rupcijos ir niekšystės lizdas.

feėbto Sūnūs..■ Wį w turb 0 toto tik šiaip sąū gyVe-
rus ir Prezidento tėvai Auslntottus valstybiiigm'isiho ir skurdo. TMtp jų atsidu-
ba tebearia žėrtle’ ifai visai lįį ^ytMs. tai rėme ir mes trys’ jaunuoliai,
ūtoštabh, kad Mi ® žw kais^tmfe Lietuos|esi- Uą*. ^rinoriai; Mfetos Bk- 
t? toli kaimo idiliia visos teat mokina^ jaunuomene suka j cevieius, Juozas Matais |rte* toji kaimo idilija visus bent 
vesarą traukią aplankyti. Daug 
ka's i'š žymesnių valdininkų Vą-‘ 
•šatos metii bėnt trumpesniam 
laikui . Viena ar kita progą kai-: 
mą aplanko. Be to, kaip kąš Iš; 
jų vienu ar ki*tu budu įsigijo 
ukius, taigi jau ūkininko paAėi< 
gos VeYčią juos kaimą atlankyti. 
Tiesą, tikri ūkininkai labai Ne
palankiai į tokius-naujakurius 
žiuri ir kaime tokie svečiai 
ra perdaug mylimi. tUčinibkO; 
Supratimu, Valdininkai, o ypač.; 
stambesnieji valdininkai, prasti 
uhmib'km, tik kaime sudarė fcįfeĮ 
šai ftėsVelką kėnkurenriją. ■

Kgimo svėčiąi
Tai nelaukiami kaimui sve

čiai. šipkie valdininkai įsigyja 
savo-, ukiūs visai , nepaisydami 

<jokios kalkuliacijos;, suverčia jį 
ukius dideles pinigų sumas ir 
tuo bildu 'nustelbia tikrąją Že
mės ūkio būklę.

Be tė,'kaimo ūkininkas j tb< 
k j naujakurį ir iš viso nepalan
kiai žiūri, nes .yaūčia, kad ;ta^ 
sai naujakuris vaMipihkas yra* 
stiprūs jo konkurentas, kuris; 
nepaiso *ti|cro žemės, ūkio rėika-} 
lo, Nes Nė iš jo lėšų gyVena. i

Bet kaip fenais nebūtų, va-; iii jų," aišku, liks Lietuvoje, kiti 
. . . . ‘ . Ik... . L. . • ' _.1 X" ‘L i ........ 1 .. • . . • . \ -• i. e ■ " ’ (

saros metu kaTmė daug 'Įknibsi; 
valdininkų; jie čia svečiuojasi,, 
jie čia savotišką ftūotaiką iįfie-J 
ša. ' ’ Į

Be to,J kaimą grįžta besimo
kinanti jaunuomenė vasaros a- 
tostogas praleisti; Bet šiojjj , 
aūkštūs mokslus einanti jįuy universitetas, nes čia paraleliai 
nūomenė toli į 
kokia prieš karą buvo. Prieita- kurie einami ^kituose fakulte 

\ I . 1 .

Antanas Bhr 
Juozas Ma’rgą’Ąiš ir

tų partijas, kūfibš jiems atei-lnš -pats, Andrius L. -(GrAičUiias.; 
tyje daugiau ką žadA, arba pU-’l Daimėi ar nei-atmėl, muš Vi- 
deda mokslus 'eiti. v/y js’ūs jaU'nuoiip's skaudžiai palie-.

< Lietnvos kunigai ' fe
v. ; ; . vj, Ypačiai skaudžiai tą kriyę jaū-
Liėtūvds ktiiįigija tuiį gėi-iis Kg siu'vėj'ai. Kurie tu’ršjo feek, 

uždarbius, čia civijės metrika- ^slrtatft>ų, tai ®atp
'bijos įstatymo nebuvimas pade-i^i. Bet Iįeins>. įtfrie gyveno 
da jiems palygibatnai materia- ,is ^darė labai 
liai gerai išsilaikyti ir savo už
darbių dalį nešigai’Ii skirti j'a’u-' 
riimo reikalams. , i

š>tai dėlkę visai nenudšli^bži,] 
kad katalikų bažnyčia taip kre-į 
tai paširyČa kovoti prįeš diVilėŠĮ 
metrikacijos;įvedimą, štąi rlėlko 
Lietuvės 1^-talįkų bAŽnyčibše! itdkte 'Mtykhi dėjosi 1893; 
kalbariii poteriai, kad civflė ,«liKe*! 
trikacija teįsigalėtų. -• į

Lietuvos universitete gal ko
kia dėŠfmt»< kita' jammolių -Nlėko tęsBtadami, 
na mokslūs, kurie -'.yrą Atvykę’ 
iš šiątifėš AmerikPis. Velk Viši 
jie, s ii ętižk yit ko
legijos fale^tėtb 8%^dęntai. .=^iė> 
visi taip pAt ;i’š k&t#hWškų lie
tuvių orga'Mž^Čijiį įauna pa
šalpa^. Todėl it Auti 
tuvos universitetą lankyki. Tai 
busimieji kataWiŠkdš ideolbgU' 
jos propa/^andištai, aibk kitaip 
tarus, tai besimieji krikščioniš
kas ’idjebldgijos • šalininkai. Viė-, 

gjąš atgal į Š. Ameriką ir to
liau varys klerikalinį darbą tarp 
lietuvių išeivių. 'y

Teologija fakultetas '
Lietuvos Universiteto .teologi

jos fakultetas,'tai,veik antras

riesta. Kai prarado darbą, tai 
Viskas ir baigėsi: nei pinigų, 
nei maisto! Tiesiog, kaip yra 
sakoma, gulk ;ant žemės įr' 
mirk, — Widk&'B tavęs nepa'rt-’ 

s=- tai tiek ir bfc-'
------- 7 . • - ---- r.7

gailės, Mi'tė —

m. . Aid. Ilgainiui
ta kriftė Užgavo Ir gana pašitū-

■fk

gražu ne tokia, einami veik tie patys moks’ai,;
■•C •. ‘ .t • ilk . 1

, ji®' 
išvažinėjo | 'kitūš nuėstus M-. 
Wifs feSkdti, Pate sparnus ir i 
p. Karalius, kdrifc tuo laiku :bū- 
Vb siūvykldš W(4ftinkas ir leli- 
’do tesV&mM'iį įždkraštį. ,Savo 
gTdfei Išpuoštą namą, kuriame 
•gyvehb apie dvidešimt įnamių: 
(’burdingierių), jis pavedė tvar-t 
kyti saVo dviem draugams. Lū- 
tent, p. Milvydui; If kita/n, ku
rio pavardės neatsimenu. 5 Jiė: 
■abu buvo,; kaip sakomu ąuksio 
širdies vyrai. ■-Aš pasisiūliau 
jiems už virėją: ne tik#sutikai 
visus jų burdingierius, bet ir* 
juos pačius maitinti per savai-; 
tę už vieną dolerį nuų asmens.

Likau savo rųšies ‘‘stebukla
dariu” apšauktas. Ir turiu pa
sakyti, jog imdamas vieną do
lerį nuo žmogaus,; aš pajėgiau 
Visus tinkamai maitinti. Visi 
buvo sotus ir patenkinti

<

'."•'.'a

o negras — tai tiesiog šuns 
vietoje laikomas. Kadangi to 
negalėjau toleruoti, H tat Ir dar
bo netekau. ... . ‘

(Grįžau j Baltimorė šu pilna 
kišene sidabrinių monetų. Pir
miausia atskaičiau savo dal| 
studentui Margaičiuiį o su Ūku
siais pinigais ištykAu į ^he- 
nandoah, Ta., pas ’Dr?. Joną 
šliupą. Ten gatau, darbą kietų- 

, jų anglių kasykloje pas p. Nau- 
jtin'ą.

t Bet pakakę apie tai. šiuo, at- 
' veju gal bus ne pro Šalį paduo

ti keletą smulkmenų iš Dr. An
tano Bacevičiaus gyvenimo.

Tirmiaūsia turiu pasakyti, 
jog velionis Bacevičius labai di
delį vargelį vargo, kol jis bai
gė medicinos mokslą. Buvo tai 
labai didelio pasiryžimo ir iš
tvermės žmogus. Ir vėliau, kai 
pusėtinai praturtėjo, tai save 
vardo nesutepė. Būdamas labai 
atsidavęs savo profesijai, jis 
pasidarė labai sėkmingas gydy
tojas.

Atvyko jis į Ameriką iš Tru 
šų, kur dirbo, spaustuvėje.' Aiš 
ku, kad jis jau tuo laiku buv< 
labiau pasilavinęs nei daugeli: 
kitų. Todėl) jis greičiau ir Ame 
riko j e prisitaiko prie aplinky 
bių ir sumanė profesijos siekti

1894 m. pavasarį aš atvykai 
, į Chicago ir čia iki šiol gyve 
nu. Bacevičiuj vakarais ir šiai 
atsitiktinai baigė prirengiamu 

. jį medicinai mokslą ir Balt: 
morės kolegijoje pradėjo stud: 
juoti mediciną. Baigęs daktar 
mokslus, jis atvyko į Chicag 
ir per kurį laiką praktikavo S( 
Chicagojė. Tačiau gyventi jai 
čia hepatiko, todėl jis vėl gr 
žo į rytus, kur vertėsi gydyti 
jo praktika. Ilgiausiai, tur bu 
išgyveno Newarke ir Elizabetl 
Buvo manęs Lietuvoje apsigj 
venti, bet turėjo ir vėl į Am, 
riką grįžti.

’ Dr. BacėVičiūs buvo vedęs s 
Malinauskaite (Dr. šliupo žm< 
nos Seseria). Paliko jis du si 
nusf) vienas kurių yra meninii 
kaš, b kitas daktaras. Mirė j 
sulaukęs '6š metų amžiaus.

jaunystėje Dr. Bacevičii 
yra nemažai Veikęs. Jis yra p; 
rašęs ir pora knygų. Be to, p< 
visą laiką jis buvo Ameriki 
Lietuvių DaktaTų Draugijos m 
rys.

Tokiu budu musų prieš keti 
rias dešimt keturis su viršui 
metų suorganizuotas “jaunuoli 
triumviratas” neteko savo vier 
nario. —Dr. A. L. GVaiČunas.

čiau neilgai tas 7‘rojus” tvėrė. 
Po šešių ar septynių savaičių 
kai kurie siuvėjai tiek subied- 
nėjo, jog nebegalėjo nė vieno 
dolerio per savaitę sumokėti.’ 
Suprantamas daiktas; tada' tu
rėjo pasibaigti ir mano karje
ra kaip stebuklingo virėjo.

Vienok per tą laiką buvo pa-, 
darytas kitas nepaprastas daly-
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kas, kuris nustebino net prof. 
Povilą Matulionį, Jis rašė, kad' 
negalįs jsau įsivaizduoti, kaip 
galima svetimame krašte žmo
nėms susitvarkyti, taip, jog ne
mokėdami kalbos ir neturėda
mi pastovaus darbo, ryžosi sa
vų draugą įstatyti į Universite
tą'. .

. O taip iš tiesų buvo. Dar ir 
šiandien Baltimorėje, tur būt, 
yra lietuvių, kurie galėtų pa
liudyti, kaip trys jaunuoliai su
sitarę siekė mokslė. Pagaliau 
Las 'dalykas yra žinomas ir Dr. 
Baltrušaitienei.

Tie trys jaunuoliai — Bace
vičius, Margaitis ir Graičuiias 

ilgai planavo ir galvojo, 
kaip čia savo reikalus sutvar
kyti. Pagaliau nutarė traukti 
f.'liosus”.» Pagal sutartį laimin
gasis turėjo stoti į universite
tą ir mokytis medicinos, o kiti 
du padėti jam pinigiškai, kol 
jis mokslus baigs, -žinoma, bai
gęs mokslus, laimingasis turė
jo kitiems saVd draugams pa
dėti, kad ir jie galėtų mokytis.

■Kaip jau minėjau, Studijuoti' 
mediciną buvo nusitarusi p-ia 
Želvienė. Tačiau ji musų: 
“triumviratui” nepriklausė, nes 
medžiagiškai buvo aprūpinta.: 
Ji stojo į medicinos kolegiją ir 
laimingai ją baigė. Iš musų' 
trijų laimingąjį “liosą” ištrau
kė Margaitis, kuris taip pat 
pradėjo mediciną studijuoti.? 
Mokėsi jis, gerai'ir su didžinū- 
siu atsidėjimu. Bacevičius ir aš 
Šelpėme savo draugą, o patys 
vargelį, vargome.

Kai mano burdingieriai, taip 
sakant, liusibaiikru'tijo, tai ir 
man teko iš Ėaltimorės bėgti 
fr kltu’r darbo ieškoti. Nuvyka'u 
į West Virginia ir ten pas viė-: 
Uą farmerį pradėjau griovius^ 
kasti. Mr Rogers buvo geros 
širdies farmeris: kai pamatė 
mano kruvinūs nuo lopetos .ran
kenos laikymo delnus, tai dau
giau griovių kasti neleido. Ma
no priežiūrai jis pavedė ketū- 
riūs šVatiūs Ir mandagius vai
kus. Tūrėjaū žiūrėti, kad jie 
kur nesudžeištų behegmėdami.;

P-ia' Rogers buvo tipiška p’e- 
tinių valstijų “leidė”, kaip Ru
sijos pasiturinčio .dvarponio, 
žmoūa. Ji laikė dvi storas! 
jūocbveidės, kurios voš Išpėdavo; 
vaikams Skalbti drabužius. Jos 
labai buvo prisirišusibs prie: 
vaikų ir ponius. Bet j jas, sū- 
ppantamas Miktas, visi žiurėjo; 
kaip į. kbkias Vergės. Kai aš 
bandžiau su jomis ' žmoniškai 
elgtis, tai tuoj darbo netekau. 
Mat, tai buvo -blogas pavyzdys 
Vaikams.

Tiesa', išsiskyrėme geruoju ir 
draugiškai. Vaikai mane "buvo 
tiek pamėgę, jog atsisvęikino 
su ašaromis akyse. Bet nieko 
nepadarysi, — reikėjo skiltis. 
Tūiš laikais ten baltas žfriogus 

šiek

Vyrų Choras 
Rengia Pikniką 
Rugsėjo 12-tą
tptisę pelno skiria “Pirmų i 

choro Lietuvos keliones 
fūiansabūniii

Chicagos Lietuvių Vyrų ch< 
ras, savo Nusirinkime, kur 
įvyko rugp. 25 d., nutarė rei 
gti pikniką rugsėjo 12 d 
NorthsidėS Čaldwell (Jeffe: 
siu) miškuose. . .

Choro valdyba taipgi mitai 
paskirti pusę to pikniko pe 
no “Pirmyn” choro Lietuve 
kelionės finansavimui. Kai 
jau buyo pranešta, “Pirmyn 
choras yra nutaręs vykti Li< 
•tuv.on ateinančiais metais, di 

. lyvauti Dainų Šventėje.
“Mes porime padaryti pri 

džią”, paaiškino Cho’ro pirm 
trinkas Antanas Vilis.

Choro valdyba 'šiūo’mi pre 
šo Not'thšidės organizacij 
nerengti jokių parengimų nų 
sėjo. 12 d.r, kad pikniką būt 
galima padalyti kuopasekmii 
glausiu., ^čhorisla

Ta- dar buvo tiek gerbiamas,

LENKŲ SKAUTAI 
CHICAŲOJE ■■

■h....... •

Vakar miesto majoras iškil 
mingai sutiko\ grupę Lenkijo 
skautų, kurie, kaip ir LietūVo 
skautai, dalyvavo Wa'shington 
stovykloje, o dabar lanko Ame 
rikos lenkų kolonijas.
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Rašo Ona Kubilienė
“NaMijenų” Moterų Skyriuje 

mes moterys labai dąžhai ra
šome apie pavyzdingas motin
as, šeimininkes, moters gabu- 
mtis, moters nuopelnus Žtaioni- 
jos labui ir taip toliau. Bet mes 
labai mažai rašome apie vyrus 
ir jų nuopelnus. Mes, žinome, 
tą paliekame patiems vyrams 
“išviražyti”. Kadangi iki šiol 
nesirado tokių vyrų, kurie nors 
“Vompi” apie save paira^ytų, 
tai aš šiame savo straipsnyje 
mėginsiu savo nuomone išreik
šti—AR yra tėvas šeimos 
GALVA?
....Mano supratimu, tėvas, ku
ris Uždirba saVo šeimai pra
gyvenimą, ir kuris myli savo 

* žmoną ir vaikučius—apgina jų 
garbę ir pasišvenčia jų labui 
visuomet ir Visur, yra šeimos 
galva. Toks tėvas dažniausiai 
mažai arba visai negeria svaigi
namų gėrimų, visuomet prisi
laiko nwo nereikalingų keiks
mų šeimoje, visuomet yra pa-' 
siryŽęs daryti kuo geriausiai, 
ne tik savo šeimos labui bet ir 
savo kaimynams. Tokį tėvą ger
bia visa jo šeima, Ir laiko jį 
už savo didžiausį.. autoritetą. 
Teks tėvas ir turi būti gerbia
mas, nes nuo jo priklauso šei
mos gerovė. Tokį tėvą vaiku
čiai hirėtų labai mylėti. .... .... 
...Tikrai . gerų ir pavyzdingų: 
tėvų šiais laikais nėra daug.į 
šių dienų tėvai dažna; mėg
sta save uždarbį pragertu prą- 
kortUoti ir taip toliau. Daug 
tėvų yra tokių, kurie vis tyko 
kaip nors savo žmoną apgauti, 
kad daugiau pinigų nuo jos iš
vilioti girtuokliavimui ir kor- 
tavimui. Toksai tėvas ne tik,
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Vaikas Ir J
Mokykla |

2 s

Kiti Vaikam Reikalingi

L. Mittttfttaitė

Rūkti—'‘Sun-suits”

Kol, itafbtitaa siuva ir taiso 
vaikui rubtfs, kariuos jis dė- 
vėš kai Vėl pradės lankyti mo-i 
kyklą, tai Vaikas dar žaidžia! 
lauke ir dev Vieta lik SaVo “sun-! 
suit”. šitoks rūbas 'atidengia] 
didelę dalį Vaiko kUno, taip,j \,
kad j iš gali pasitaaUdoti kuo; 
daugiaUšiai iš saules ŠĮ^iidulių.

Vaiko sveikata eina geryn 
ir sustiprėja, jeigta Saulės spin- 
didiai užtenkamai, šviečia ant: 
jo kūno. Tegul saule šviečia: 
ant vaiko nuo penkių iki pen-j 
kiolikos minučių (jeigu ne per| 
karšta) keletą sykių per die-! 
ną. Galima patepti kulia su a-i 
lyvų • aliejum, kad oda netap-: 
tU per raudona.

Reikia žiųr^ti Vaiką, kad: 
saulėj jis per daUg nenudegtų, [ 
nes saulės ‘nudegimas gali būti; 
labai .pavojingas. Tarp 'dvylik
tos valandos pietų laike ir tre~|

MIEGAS . .
/ .' ■

Miegas yra taippat* svarbus 
palaikymui grožio, kaip geras 
maistas, tinkamas oras, saulės

Nė be reikalo grožio ekspe-r-. 
tai pataria moterims prieš ei-

nant į parę pamiegoti nors va
landą. Miegas kaip koks į bur- 

; tininkas, padaro tą, ką joks 
grožio ekspertas negali pada
ryti. Jis nuima raukšles nub 
veido/, paraudonina skruostas, 
ir priduoda gerą nuotaiką. ■

■■ ' J
> L , *

Tos moterys, kurios išipib-i 
tingai elgiasi ir normališkai gy<! 
vena, miega mažiausia aštuo-i 
nias valah'dns. ■'/■": i

' : ’• '}/ 1 ’ 3' "'A .. Į

Jaunos mergaitės ir motėr.yš 
turi miegoti daugiau, kaip, aš1- 
tuonias valandas. Joms -reika1-

1

.......... M I ............... . 1 
linga daugiau poilsio, nes jos' 
dar auga It 'tebudėja. VyreS-t 
•nio -amžiaus moterei tiek miego* 
nereikia, Jai pakanka mažiau. 
Be tų, reikia atsiminti, kadi 
tuoj po valgio gulti nereikia. 
Palaukit valandą, antrą, o pas-į 
kui atsigulkite Ypatingai au-! 
gūsiam asmeniui reikia mažiata'i 
Valgyti ir. vienu ir tuo pačiu 
laiku kasdien keltis ir gulti. Jei. 
taip gyvensit nereikės nei plauv: 
kų dažyti, taėi skruostų raudo
ninti.

m—*«mm***mm
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Maistas |
Veda DoTa Vilkienė ]

VeidoOda
Vasarą saulė padaro odą tam

sią ir sausą, kas visai neptv 
tiktų , rudens sezono (baletai.
' Kad sugražinti natūralią 
spalvų ir odos švelnumą, rejkia 
vartoti tam tikrą kosmetiką, 
t. y. “Blėach Cream” bei “Le- 
ftron Cream” ar tam 
kremą.

Geresnių pasekmių 
tjkėtis, atsilankius į 
salioną”.

Teodora Stulpinaitė

■Y Y 
vena Tunięirc j

panašų

galima' 
“grožio'

Pyčių skanumėlis 
.1. .< . . . . % • 

2 puodukai pieno
'šaukšto kotai ų krakmolo 

4.
4 
3

1 
4
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Čibs Valandos po pietų saules; . 
spinduliai yra karščiausi. Tuoj 
laiku butų gerai Vaiką palikti] 
bute, paguldyti poguliui arba! 
leisti jam pažaisti seselių ap-|'' 4 .
dengtoj vietoj. ' #MOTINA —• Or ji Mitų baltveidė, geltonveidė ar ne-

laike tagtoamJ ■ kūdikį, bet ne visos motMos vienodai jais
atidengti ktao daugiauria Vai- • ^pinąsi. Amerikoje ir kitose civilizuotoje šalyse kūdikis 

1 miega Idpšyj'ė^ /ko kūną saulės 
tai žiemos laike yra 
kad vaikas butų šiltai 
tas. I 

Yra paprotį s tarp

spinduliam^, 
svarbu, 
apredy-Į

daugėtoj
kad nėra šeimos galva, bet jis Ponių dėl kokios tai priežastiėsi 
neturi nė jokie- autoreteto šei-pw^ vaikams dėvėti tVUYftpašj 

kojines žiemos laike, taip kadi 
keliai visai nuogi. Vaikai atri-l 
na į mokyklą sušalę, keliais 
mėlyni nito šalčio. Pasekmėj 
šitokio aprodymo yra labai pa-Į 
vojingos vaiko sveikatai. Da!U-' 
gelis skausmų ir ligų, kurie pa- ‘ 
sirodo už kelių metų, yra rę-L 
zultatas šitokio netinkamo ap
rodymo vaiko žiemos laiku. ,; >

Jeigu motina mano, kad įm 
I kitaip negali daryti, bet turi 

Ant jos sekti šitą madą, tai šaltam otė 
vaikas' turėtų dėvėti “snow-i| 
suit”, kuris apdengia vaiką, taip,! 
kad jo visas visas 'kūnas yta 
apsaugotas nuo šajetro. Toks • 
rubas yra pasiutas iš VilnoriėšF 
medžiagos. Atėję. į mokyklą,a 
vaikai gali greitai ir letagVai riū-Į 
simauti tas ilgas kelines, k!ū-d. 
rios apdengia kutaą nuo kojų! 
iki liemens ir tą trumpą švat-l 
ką, kurį jie dėvi su “snow-j 
[suit.”

' '11 » -.1

Bet svarbiausias dalykas nč-Į » 
j ra sekti kokias nepraktiškas 
madas, bet aprūpinti vaikui 
tokius rubus, kad nekenktų jo 
sveikatai. Reikia vaiką apsau
goti nuo ligų, taip, kad jis už J 
augtų sveikas ir stiprus. Mada, 
dėvėti “sun-suits” ir /“sn'0w-l 
suits” yra viena mada,’ 
nereikia abejoti bet galima ra-| 
miai sekti, nes, kaip 
minėta, 'tie rūbai yra 
vailp sveikatai.

“Naujienų’7 madų 
bus galima gauti pavyzdžių 
viršminėtų rūbų.
......................... ................................V."' i

m o j. Tokio tėvo, kuris girtas 
pareina dažnai namo, vaikai ne
myli ir negerbia, žmona su to
kiu vyru dažniausiai, gyvena 
tik dėl vaikučių labo, ir prašo 
Aukščiausio, kad tik jos Vai
kučiai greičiau Užaugtų, kad ji 
galėtų pasiliuosuoti.. nuo gir-j 
tuoklio vyro.
....Moteris yra šeiftuje auklėto
ja—prižiūrėtoja, gimdytoja, kh; 
taip sakant moteris yra šei-!| 
mos “guiding star”. ;
pečių krinta visa namo atsako
mybė. Bet tėvas.. * yra šeimos 
maitintojas, šeimos apgynėjas, 
ir moteris be jo negali viena 
tinkamai šeimos išauktėti. Aš 
žinau labai daug šeimų kurios 
gyveno labai pavyfcdfUgai—lei
do sayo Vaikus į mokslus—jų 
namai žydėjo vieta tik laimė, bet 
kai tėvas mirė, tai motina nie
ko viena negalėjo padaryti. 
Vaikai tnrėjo apleisti mokyk-Į 
las dar mokslų nebaigė—-jieš- 
koti darbo ir jų gyvenimas, ku
ris buvo toks pavyzdingas, 
toks meilus, pairo. Taigi, saky
ti, kad motina yfa reikaifftgiau- 
sia ypata šeimoje, nėra pama
to. Aš sakyčiau, kad motina 
yra viena iš reikalingiausių ypa
tų šeimai.

* - Geras ir 
yra moterei 
mo druska, 
namas yra šaltas ir nejaukus, 
taip ir be tėvo gyvenimas yra 
tuščias. Nežiūrint ant kiek mo
teris yra pavyzdinga, ir kiek 
ji daro pastangų išauklėti sa
vo Paikučius tinkamai, vyrui 
mirus ar nuo jos., atsiskyrus, 
vis vien be tėvo pagelbos jai 
yfa labai sunku savo tikslą at-jtiek pat gerbiamas. Man asttiė- 
siekti.

Taigi, mano supratimu, tėvas ti—TĖVAS ir MOTINA.

Išeidaind į datakus dirbti, SERBIJOS motina, prisP 
riša lopšį prie/pečių.. Kūdikis miega, pabudęs krykštau
ja, o motina ramiai savo darbą atlieka.

pavyzdingas tėvas 
Ir šriftai gyveifi- 
Kaip be motirtbš

pifnviauij 
naUįfeft^lij

skyriuje;

t \ &&Č „f ' )

šeimai yra tiek pat reikalingas 
kaip ir motina, ir jis ’ turį būt

niniai abu tie žodžiai yra šveti-

^-^~

Ten 
paprastai karšta. Pieną kūdikis geria ne iš 
rago. , ; :

bet; iš

šaukštai šalto pieno 
šaukštai cukraus 
kiaušiniai
1 šaukštas sviesto 
šaukštukas Citrinų sunkos 
šviežios pyčės v

Pakai tin kit pien ą, bet nevirta t. 
Išmai^ykit kernų krakmolą -su 44 
šaukštais šalto pieno. Supiltai i 
kafŠtą pieną ir Virkit dvigubame 
puode pakol sutirštės. Sudėkit ctrk- 
rų, ir virkit pakol sutirštės nuolat 
maišykit. Nuimkit nuo ugnies ir 
sudėkit gerai išplaktus kiaušinių try
nius ir sviestą. Eeftg’vd'i išmaišykit 
ir pridėkit išplaktus kiaušinių balti- 
mūs fr citrinų sunką.

NuTupkit ir supiaustykit pyčes j 
kevtittainiūs šmot. Sudėkit jas į iš
teptą s vien tu indų, ant VirškUs užpil- 
kit nriširtj, api’barStykit smulkiu ctik- 

. rum ir kepkit nekarštame pečiuje 
30 minučių. Padėkit į ledaunę atšal
ti. Kai 
plaktos 
kos.

padUOšit stalafi, 'užpilkit iš-
grietings aTba vairių sūn-

Šviežus vyšnių 
keksas

INDIJOJE motina susuka lopšį iš užkločių ant savo 
krutinės, ir į jį įdeda kūdikį poilsiui. Dievobaimingai 
iftdietei toks lopšis nekliudo nei fnelstis už kūdikio svei
katą.

.JAPONIJOJE motinos klidikius suvynioja j -kelias 
vatines užklotes ir juop pririša prie pečių. .los aiškina, 
kad kūdikis gauna daug šviežio oro ir jo nereikia pa
likti vieno. Ar dirba ar išeina iš namų, kūdikį visuomet 
turi prie savęs.

įįgSS

GVATEMALOJE, 'Pietų Amerikoje, lopšis yra moti
nos 'glėbia. Kūdikį supdama, motina tuo pačiu laiku par- 
’davitaėją ūkio produktus miesto ar kaimo rinkoje.

% puoduko sviesto
1 puodukas cukraus
¥> puoduko ktatršinią baTtifno
U puoduko finiko iŠ keno
2 puoduku baltų, gefą -miltų
2 šaukštuku baking pauderio 

šaukštuko druskos
1 puodukų vyšnią.

Išimkit kauliukus. Supiaustykit Į 
ketvirtainiai dalis. Ištrinkit sviestą. 
Pridękit cukrų ir trinkit pakol cuk
rus pranyks. Pridėkit kiaušinių b ai r 
tyMu^ ir plakit pakol mišinys pasi- 
•daryš tirštas, kaip smetona. Persi- 
juokit miltus, o paskui mieruokit. 
Pridėkit bdking pauderį ir druską ir 
vėl persijuokit.

Dėkit prie šviesto mišinio pamai
nant, tai pieną, tai miltus. Paskui 
supjaustytas vyšnias, kai dėsit pai
kuti/į kartą miltus. Sudėkit ] ištau- 
kuotą indą. Kepkit nelabai karštame 
pečiuje 45 minutes.

Jei kam tinga, gali padengti kek- 
są sekamu mišiniu, kai keksas jau 
bus iškeptas. Paimkit truputi smul
kaus cukraus, mitieo, sviesto. Ištrin
kit, pridėkit vanilijos esencijos, iš- 
maišykit ir aptepkit kėksą. Sopiaus- 
tykit j ketvirtainius šmotukus.

Prikimštas Saldus
Arbūzas

Dabar kaip tik laikas saldžiųjų 
arbūzų, iŠ kurių galima padaryti 
Įdomų užsigardinimą.

Paimkit kokio norit dydžio arbū
zą. Nupižrtikit apskritai vieną galą, 
kokią 5-tą dalj, O iš vidaus su Šatt- 
kštu išimkit raumenis, išrinkft sėk
las ir supjaustykit į mažtis šmotu
kus., Paskui sudėkit atgal eilėmis, 
perberiant Cuktum. Vieną eilę xarbu- 
zo, o kitą kokių nors uogų, brąškių, 
aviečių, vyšnių (žinoma išimkit kau
liukus iš vyšnių), supjaustytus ba
nanus arba labai smulkiai supjausty
tus ananasus (pineapple). Skaniau 
bus, jeigu užpilsit gero likerio arba 
geros degtinės, -bet nepilkit jos daug. 
Paskui suslėgktt gerai ūždėidt at
pjautą šmotą ir padėkit į ledaunę 
keliom valandoms.

Kai padėsit ant'stalo, tai nuimkit 
nupjautą nuo viršaus šmotą, ir tru
putį nupjaukit apačią, kad * galėtų 
stovėti ant lėkštės. Viršų dėl grožio 
išpjąukit dantukais. Padėkit ant di
desnės lėkštės *ir apdėkit su -Žalumy
nais. Gražiau išrodo negu šalta ko
šė ir, be afrejo yra daug skanesnis 
ir sveikesnis užsigardinimas.

Prisiuntė
O. Višniauskienė.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

SIUSKITPER >
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

lopr&šo Lietuvosteėsfr 
taip pataria Lietuvos banlai



MOTERŲ SKYRIUSiena iš Dienos

Paryžietė

COAL

Rašo Dr. Aldona Šliupai te

Bruno

.(Vardu ir pavardė)Frank
(Adresas)

(Miestu ir valstija)Town-of-La

Iš atostogų

kad

taisyklių

Reikia atydžiai (apžiūrėti

PETER PEN

brovė:

TVARKO

IiKe*?

VILNIAUS
ALBUMAS

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395

f

495

kad moterys 
pirkinius—jos

Society 
C&ncer

IGONINES— 
OSPITALS

MA D Ų 
Patarimai

MOTERŲ 
SKYRIAUS

Vfonder 
vjhcit 
cto 
oWl

WI y

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

MCL 
©DD-EI y

RECEPTAI UŽRIETĖ 
JIMUI PAŠALINTI

TO® 
MONTS 
W0LL 

mąkė'.'

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ‘ILL.

Suėmė nelaimės kaltininką 
neatsargų važiavimą Universal restaurant

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas
Tel. Victory 9670

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS C
OFISE ______________ *
DŲUGLAS J PARK . HŲSPITAL 

■

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

-SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

KASDIENINIS BIZ NIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

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

No. 4473-r-Praktiška išėjimui suk
nelė. Tinka iš bile kurio materiolo. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį .pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So.HalstedSt., Chičago, III.

SCHLTTZ & GARDEN CITY 
BEER DEALER

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

Clearing Distrihnting Companv,
J. šeštokas. . Tel. Pro«nect 6012 

5652-54 West 64th Place

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

,/or ECONOMY and 
SATISFACTION

Dotiblelested^DonbleAdion! 
trį* B AKIN G 
HkV POWDER

Šame Pstce Today as45>^arsAqo 
25 ou nces for25* c

Full Pack • •• No Slack FiOind

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Urbonai ir Duktė 
Atostogauja '

Marūtfette Park—Juozas > ir 
Domicėlė' Urbonai, 2418 West 
Marųuette Road, taverno savi
ninkai ir jų duktė'Rūta .atos
togauja Sand Dunubse, pas P. 
Kačerauskus. Gerai išsimaudę 
Micbigan ežere, saulėj nudegę 
ir pasilsėję, jie netrukus vėl 
grįš Ghicagon, prižiūrėti savo 
biznį. 'Senas Petras

Mirė 
kietis Sužeistas
Automobilio

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

čia Įdedu 15 centų tr prašau

Mfero* per krutinu

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini 
mą.

85 KITI BARGEftAI TAIP
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP.. ..V

Chrysler Sandelis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

kurių niekas ne
kurto., dažnai ne- 

doz& nepadidinama

bet iš jos kalbos galima 
kad Cbicagos didmiestis 
meilesnis negu Collins- 

§enas Petras

dėlei jei rasis lįoks nors nenor
malumas, kuris,. su4, laiku gali 
davėsti~iki yėžia Jei kiekyie- 
ųas stengtiis laikytis patarimų, 
kurie ‘ čia buvo \ minėta—daug 
kas išsigelbėtų nuo vėžio li
gos nes tankiausia liga butų 
rasta labai anksji, kada dar ga
iliną pagelbėti.

- . (Q AL A Su
sekančią savaitę: Sifilis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Joseph. Strozwicki, 33, su

Helen Moskal, 24
Emil Zizwas, 25, su Jeanette

Bischof, 19
Edward Kulpid, 25, su Helen

Krupa, 22
Antanas Walskis, 44, su Ma

ry Vaišvilas, 38

luipas, liežuvį, viduj burnos, 
skruostus,/tonsilus gerklę ar* 
nesiras negyjąnčios žaizdos 
arba užkimimas gerklė j kuris 
neatsileidžia. Reikią ištirti plau
čių padėtį jei yra* mtolatinis 
kosulis.

2. Reikia apžiūrėti odą ant 
ęse, ar nesi- 
įkarpos,: juo-.
nesugyjusios

Reikalauja 
Perskirų .r* ‘.f ■ '

Anne
Barkus

Irene
Paskiet

Barkus. nuo

STEVENS DELTA SALVE
gvdo atdarus skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios pasidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY 

2359 South Leavitt Street. 
Tel. Seeley 9459—Chicago.

HE.RE . IS Zk

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVTčIM 

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

PAĘST BLUE RIBBON ALUS 
Marquette Park Tavern 

2709 West 71st Street 
1' 8078.

Gimdos vėžį gali iššaukti į- 
vairųs gimdos kaklelio plyšimai 
nuo gimdymo ir nuo dirbtinių 
abortų arba kitaip sakant, dir- 
tino prašalinimo nėštumo. Vie
nintelė pagalba yra operacija 
labai anksti tik vėžiui atsira
dus.

Kepenų ir tulžies,, vėžys pa
prastai prasideda Ritoj* daly j 
kūno. Dalis to vėžio išnešiota 
kraujo ir limfa takeliais, nu- 
sisčda į kepenis ir tulžį, kur 
vėl pradeda augti. Kepenų ir 
tulžies vėžys neišgydomas.

šlapimo pūslės vėžis dažniau 
randasi pas vyrus, čia svarbu 
kreipti ypatingą, domę į krau
ją šlapume. Tas kas pasitaiko 
5 kartus dažniau pas vyrus 
negu pas moteris. Kraujotas 
šlapumas yra šlapimo tako vė
žio ženklas. ' *

Tiktai su x-ray nuotrauka 
galima pažinti kaulo vėžį.

Kaip galima apsisaugoti nuo 
vėžio? Pagrindinė vėžio atsi
radimo .priežastis yra ilgas ir 
nuolatinis erzinimas. Prašalin- t < ■
darni tokį erzinimą, sumažin
sime skaitlių vėžio susirgimų.

žinoma, " nereikia užmiršti, 
kad yra asmenys, kurie įsivaiz
duoja serga šia liga, bet po gy
dytojo , ęapžiurėjimo, pasirodo, 
kad,* laimei toks ligonis serga 
baimės išgąsčiu.

Nesepiai Amterican 
for the Control of 
(March 28th, 1937, 
Times) išleido 10 ’ 
(olden rulės), kuriomis galima

Paskiet,.. nuo

Kiekviena moteris gali apsaugoti 
savo šeimyną nuo paprasto užkie
tėjimo, atsargiai planuodama j val
gius. Dažnai priežastis užkietėjimo 
yra dėl stokos “bulk”. ,

Keltogg-’s ALL-BRAN kaip tik už
pildo ši reikalavimą."

Jus galite vartoti ALL-BRAN 
įvairiais budais. Kaip' gatavą val
gyti javų maistą su pienu arba Sme
tona, vaisiais ir medaus pridėjus. 
Arba galima kepti skanius piragai- 
čius ir’ duonas—galite Įdėti i kek
sus, salotus ar sriubą, o taipgi j 
kitus javų valgius.

Bukite tikri, kad kiekvienas jūsų 
šeimos narys gautų du valgomus 
šaukštus kasdien—ir užmirštų ne- 
sveikavimą iššauktą užkietėjimu. 
Duokite valgyti tris kartus kasdien 
sunkiuose atsitikimuose.

Jus galite taipgi užmiršti piliu
les ir gyduoles, 
mėgsta vartoti-^ 
veikia, 
nuolat.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi tei
kia vitaminą B, kad padėti žar
noms išsijudinti ir priduot kraujui 
kai. Padjrba ir garantuoja Kellogg, 
geležies. Parduoda visi , grosemin- 
Battle Cjeek. *.

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

PETE VnUNG
i R2nd nnd Kmv Av*nn*

Joseph Šepka, 55 metų townr 
oflakietis, nuo 4518 ,Šo. Wooc. 
Street, mirė apskričio ligoninė
je nuo žaizdų, kurias jis gavo 
pereitą ketvirtadienį suvažinė
tas automobilio nelaimėje.

Nelaimė įvyko’ prie 4524 So. 
Wood Street.- Šepka buvo iš
mestas iš automobilio, kuriame 
sėdėjo ir i kuri įvažiavo viehas 
William Waranowski, 26, gy
venąs aukščiau paduotu adre
su. WaranOwski buvo suimtas 
už neatsargų važiavimą.

• • I

Prie 159-tos ir Western avė., 
“vekeišinas”; Harvey, Illinois, įvyko nelaimė, 
teko sueiti kurioje 79 m. moteriškė „buvo 

padaryti daug 'užmušta, o jaunas berniukas 
draugų, kurio sunkiai sužeistas. Užmuštoji

Collinsvillietė 
Chicagoje

Collinsvillietė Rūta Raudo-' 
niiis, duktė pp. Raudonių, 231 
N. Seminary avenue, Collins- 
ville, III., užbaigusi aukštesnią
ją mokyklą atvyko Chicagon 
atostogoms^ Ji apsigyveno pas 
savo sesutę panelę Adelę ir 
pas kitus gimines, J. Thcmas, 
6122 South Champlaine Avė.

Viešnios tėvai, pp. Raudo
niai* yra seni progresyviško ju
dėjimo veikėjai, daug pasidar
bavę lietuvių šviesesnes atei
ties ir gerovei.

Senam Petrui gyvenant pas 
pp. Raudonius prieš 13 metų, 
panelė Rūta buVo jaunutė, ro
dos, 4 metų, ir ji mokino Seną 
Petrą kaip lošti senmergę ir ve
žimą. Suėjus p-lę Rūtą, Nau
jos Gadypės piknike, nustebau, 
kad taip greitai išaugo' į dide
lį ir gražią merginą, ir kad 
jau baigė aukštesnę mokyklą.

Po atostogų Rūta žada grįž
ti atgal į Collinsville pas tė
velius 
spėti, 
Rūtai 
ville.

CHRYSLER 
PRIE OfiDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS - ' 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

karus
Chrysler Sandely 
3910 OGDEN AVĖ.

' (Arti Crawford Avenue)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ’ 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxė tour. Sedan .......
OLDSMOBILE ’36 5-pass 
de luxe tour. Sedąn ........ 
DODGE ’36 5-pąss. T 
de luxe touring- Sedan .... 
DODGE /35 5-pass? 
de luxe touriiig Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan ....i... 
CHEVROLET ’34 5-pass. 

z,de luxe tour. Sedanai..... .
FORD ’36 5-pass. 
de <Juxe tour^ Sedan .......
DE SOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. i Sedah ...a... 
PLYMOUTH ’37 vartotas, 595 
5-pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass^ Se- 

' dan, Radio, Heater 
furnished ................;....
CHRYSLER ’36 5-pass 
de luxe tour. Sėdau ...

Praeitų njetų—ir skiriasi į 4V| 
dalis (swagger) liuosai pasiū
ti ir (pirncęss)
pritaikinti. Juodieji paltai daž
niausiai turi/ (silver fox) ląpes, 
arba\ avies* (persian lanab) .ir 
mink kailio kalnięrius—rudieji 
paltai pagražinti su mink, ko^* 
linsky ir sąble kailiais, o beige 
paltai beveik visuomet su4 bea- 
ver kailio kalnięriąts.

Seniau tieįtalj^ Šakąnt (swag- 
gęr) arba liuosai pasiūti pal
tai buvo siuvaTni vien sporto 
reikalams, bet dabar siuvėjai 
pripažįsta, kad šio styliaus 
pasiuvimas “tinka netik pasirė- 
rimui bet taippat atrodo ne
paprastai gerai ant storesnių 
figūrų. / \

I ■ ■ ■ •

Jeigu turi gražių lapės ko> 
linsky arba sablei kailius atski
rai pasiutus—^tai esi laiminga 
nes šią žiemą bus labai madoj 
nešioti atskirus kailinius prie 
tam tikrų paltų, pasiutų kai® 
tik dėl tokių moterų, kurios 
negali -daug išleisti naujam 
paltui. Tos mpterys nusipirks 
paltą be kailio pigiai, panaudos 
savo kailinius ir už mažą sumą

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL

845 
545

CHRYŠLEK ’35 Airflow 475 
6-p. de luxe tr. Sedan 
TERRAPLANE ’36 5-pąss. 495 
Sedan, pilnai Įrengtas .... ,
HUD^ON ’36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas'.... ...
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater rurriished ...........
PACKARD, naujas, ’37 6-cvl. 5 
pasažierių delpke tr. Sedan 835
NASH ’36 5-pass. de luxe 525
Sedan .......—- •
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan,-. Radio. Heater ? furąished.
Didelė nuolaida. y
Jūsų Karas kaip ^mokejiirtas. 
Balansas < 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

Grįžo Marąuette 
Parkietės

Marūuette Park 
grįžo p. Izelieuę su duktere Ju- 
lia. Jos buvo kvykusios porai 
savaičių, į rytines valstijas.

Sugrįžimo proga p. Jonaitie
nė pasitarusi su p. Iželiu, su
rengė grįžtančios sulauktuvių 
pu’ota pp. Jonaičių namuose, 
6948 South Rockwell St. 
prašė daug svečių ir labai 
kiai 'visus pavaišino.

x Laike vakarienės buvo 
sakyta keletas įspūdingų 
bų. P-s Iželis prisipažino, 
žmonai išvažiavus, jis labai il
gėjosi jos, ir taip laukęs grįž
tant, kaip saulutės užtekant. '

Julija pasakojo kelionės- į- 
spudžius ir kas įvairesnio teko 
pamatyti. Sako; 
buvo geras, nes 
daug giminių, 
naujų pažinčių, 
gyvena New Yorke ir aplanky- yra Ęlizabeth Sweeney, 8801 vadovąutis' .sekančiai 
ti daug naujų vietų. Aplankė Lowe avenue

ir kelis mažus miestelius, kurie 
buvo labai įdomu pamatyti.

Svečiams buvo malonu pasi
dalinti įgytais įspūdžiais ir 
praleisti linksmai laiką tokioj 
gražioj sueigoj. Pasilinksmin
dami nei nepajutome, kaip aušra 
sušypsojo. Padėkoje rengėjams 
už vaišes ir atsisveikinę su 
draugais, grįžome namo.

N. Mickevičienė

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu

J

TIKTAI
$3.00

Grįžo
Iš Ligoninės

Roseland—Antanas Dambrau
skas, kuris per kelioliką dienų 
gulėjo Mercy ''ligoninėje, jau 
sugrįžo namo, ties 243 Wėst 
106 Place. Draugai prašomi li
gonį aplankyti.

Senas Petras

veido, kūno, gū- 
ras kraujuojapč: 
dįs apgamos i 
raudos. -

3. Reikia gerai apžiūrėti mo
teries krūtis, kada randasi 
navikai arba jš '$į),ęnų sunkiasi 
kraujas. ■■■ 'j'

4. Reikia patirti ar nėra na- 
vikoii po oda ant., rankų, kojį 
ar bet kur ant kūno.

5. Gali būti įtartiną, jei suity 
kų ryti ir yra \ nuolatinis blo- 
gas pilvas. Reikią gerai apžiū
rėti pilvą.

6. Reikia žiūrėti ar nėra pa
didėjusios liaukos ant kaklo; 
kukšhyje arba po pažastim.
~ *7. Pas moterį,/ reikalinga ap
žiūrėti gimdą; ar nepadidėju
si, ar nėra sudraskyta nuo gim^ 
darnių ' ar nėr kraujavimų 
ir ar nėra navikų. (

8. Reikia apžiūrėti išeinamų ją
žarnų, kad‘ išaiškinti krauja
vimų ir skaudėjimų. >'

9. šlapuriias turi bu£i ištirtas
po mikroskopu ar\xnėra jame 
kraujo.. /'/ .J./- . ‘ f.

10. Jei yra ypatingus skaus7
• mai ? nakčia, kaulai turėtų v bu£ 
tį peršvitinti su xrray spindų- 
liaiš., 7. /.-- z '

Šitos taisykles nereiškia, kad 
pas žmogų ja^u yla pradžia vė
žio, bet jos tiktai atsargumo

GiOes AL-.L- 
GZ.IGV-CT-

.*'**1?^ 1

Nors rugpiučio mėnesį' dar 
pusėtinai karšta ir apie žiemą 
ir žieminius paltus nesinori nei 
pamanyti, vis vien, jeigu manai 
pirkti naujų žieminį paltą, tai 
dabar laikąs išsirinkti ir uždėti 
mažų pinigišką depozitų, kad 
crautuvė palaikytų iki rudens.

Drabužių pirkėjai pripažįs
ta, kad rugpiučio mėnesį yra 
netik geriau, bet ir pigiau pirkti 
naujų žieminį paltų—dabar di
desnis pasirinkimas naujausių 
ir madniausių stilių—ir ka
dangi dar šilta—tai kainas pa
mažintas prieš-sezoniniam pir
kimui. \
Naujausių paltų medžiagos yra 

per pusę išdalintos tarp plau
kuotų, liuosai išaustų ir nely
gių kietesnių medžiagų. Popu- 
lariškiausios spalvos yra juoda, 
ruda ir “beige”.

Paltų siluetai yra panašus į pinigų, atrodys labai madnai

so ‘'T &A0T 'TME
TU—U- 

CUIM&EO TME TErK4P»L-e

ANGLYS
KAINOS ANGLIŲ KYLA t 

-• Užsisakykit anglis dabar!
Pristatom bile kur Chicagoje.

Cainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
’ocahontas Mine Run, Virginia

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

65% cars ...................   $7.65
Illinois Nut ................   $5.60
Rex Egg ......     $7.50
Black Band Lump ............... — $8.75
Millers * Creėk Lump .............. $9.00
Chestnut Hard Coal ..... . $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fatrfield Avė.

• FOTOGRAFAS-
CONRAI)

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- Į. 1 
mos rųšies su moder- M
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 1^ 
Darbas garantuotas. 

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

MILLIONS OF <’OUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT
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Vaikų Paraližo 
Epidemija Illinois !1

Nepaklusni Mašina 
įvažiavo į M. 
Narvido Kepyklą 

---- -f'in į.___

Buftkihi sužeidė moteriškę.
MARQUETTĖ pARK.— Ke

letu dienų atgal. .įvyko Šiurpi 
nelaimė Ųrie kampo 69th ir Ar- 
tesian gatvių. Tiriam lietuviui 
bevažiuojant pro šalį, jo au- 
toinobilis užsimanė bėgti į M. 
Narvido kepyklų, 2424 West 
69th Street. ■ 1

Užgaudamas -prie šaligatvio 
augantį jaunų medelį, išmuša 
damas kepyklos langų, auto
mobilis pritrenkė prie sienos, 
kų tik iš krautuvės išėjusių 
moteriškę ir jų skaudžiai su-j 
žeidS.

Moteriškė ’buvo greitai nu
vežta į ligoninę. Sako, 
laužta koja 
Ji randasi 
je.

T*ribirvus
krapštė galvų, pats negalėda-j 
mas suprasti <kodėl jo automo
bilis taip pasielgė. Nuovadom 
jis turėjo važiuoti skvado ka
ru, o jo automobilis .pasiliko 
vietoje tūlam laikui, nes bu
vo reikalinga jo nervus gydy- 
ti. ’ ' • N. M.

ir sužalota 
kritiškoje

jai įju-- 
nugara, 
'padėty-

Valstijos it Chicagos mie
sto sveikatos ‘^departamentai* 
perspėja tėvus sa
vo vaikų prie 'didelių minių 
žmonių ir .prie -sergančių Vai-1 
kų. Tų departafnentų žiniomis,; 
dabartinių laiku valstijoje 
siaučia vaikų paraližo epidemi
ja. 1936 metais sirgo 89 vai
kai, o Šįmet susirgimų skaičius, 
pakilo iki 193-įų. ‘

Pr. Bundesen, Chicagos svei
katos' departamento viršinin
kas sako, kad ligos simptomai 
yra sekami: vaikas pasidaro: 
mieguistas, piktas, nenustdvif 
vietoje, bijo palytėjimo, kai;-į 
tais Vemia arba ‘škUndžiasi- 
škausmu nugaroje ar kabele ’it’ 
gatvės skaudėjimu.

' -<---■■ -K- > « . Z-- f

čioti Grant Parke, kur suti')ko« 
mirtį. (eša*M
prostitutų pirklių gaujos -nate.? 
j-i savo įįplafcktfrrtis parųpiMa'-j; 
vusi abiems vyrams ^pragyveni
mų. Bet M
ji -nutarė pųrvjną gyvenimą, 
mesto, už Burns įtekėti ir 'pra
dėti padorų ^gyvenimą. -Jš pavy
do ir baimės nustoti pragyvehi- 
mo, -abu vyrai Burns’ą nužudę.

atokia maždaug yra policijos 
teorija apie žmogžudystę.

AtostogųRado 
Vyrų Negyvų . 4 

i

policijai, lietuvis <4Žino” Kas Nužudė • 
Evanstonietį 
“Burits”“4jėe

Nubausta Už
_ • - J ■ .

Vazianm
' •■■■■—.11II

Miesto trafiko teisėjas 
BtttUdė priteisė Josephihe . Bu
ski, 21 Tn., tiUo 5404 S. Mozart 
avenue, Sumokėti $6 pabaudų i 
už petgreitžį važiavimų auto-; 
mobiliu ties 59th ir Ašhlaftdj 
avenue. ‘ ,

—r ———— — — ■——>■•■ • 1 ' .;■■■.>■ ■ ,, «

—

Remkito savo apielink? 
biznierius

Miscellancous
Įvairus

, Tel. Victoty 496& 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies Stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. I ‘

bridgerort ro6fing co.
3216 So. Hklsted Steeėt

■llllln l> ĮHllUli !■!< IIĮ-I ^..■■ill I I —

For Rent

Help Wanted-t-Male-Female Farms for Sale
__ ' Darbininkų Reikia Ūkiai Pardavlitud

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernčse, mftšinšapėse ir 
spaustuvėse.

TUTH1LL EMPLUYMEN1 
184-W. VVashington, 3 aukštas.

Help Wanted—Stale
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA labai pigiai, pasi
rink vieną iš dviejų nedideliu far- 
itių: vienoj 2o akrų žemės, storas, 
troba, 9 trobelės nakvynininkams* 
gąsdino stotis. Gera vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 akrai 
žemės, gasolino stotis, Štoras, virš 
100 vaismedžių, visi su vaisiaisj 
Antrašas Kenosha County 31 Yoad, 
juvęs, 41 road. Martin Zoremsky, 
R. 1, Box 208, Kenosha, Wis.

RElkALINGAS Patyręs, shearmari 
dėl No. 8 shears, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and CO.
' 1920 So. Statė St.

REIKALINGAS ŠVARUS, jaunas, 
High School vaikinas prie elektrikos 
as^ęmbly. Kreipkitės , Capitol Erti- 
ploymerit, Room 1509—159 North 
•State Street.

DĖL ADVOKATO — RENDON 
6 kambarių flatas, apšildomas. Gera 
Vieta dėl advokato. Galima rendųo-. 
ti ir 8 kambariai dėl ofiso!. J 
; 8228 So. Halsted St.

Financial
Fina nsai -Paskoloj

.... .............................. 1 . "C-----.

APORAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER ■<

A, RYPKĖVičR3 
galite ghtiti apdraudOs 

jį)oTišiiŠ ‘ 
AMiAŪŠTI:

■■■> Gyvastį ’■
• nuo Ugnies
• nuo vagių
• nuo Langų išdaužymo 

AUTOMGIjlLISTAIc
Automobilių MiO ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to WOYhWriRtiš. NūO ’ 
sudaužymo savo autonio- 
biliaUbf ^Ga^itė gauti Won- 
dsų (kaucijų) įki $500.00, 
kuto visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių ■apdratidas.

p

RENDON prieinamai štymu šildo- 
gerą proga atsakau-' 
— dėl Cleaning and 

Dyėing bijznio. Kreiptis į vaistinę.
1357 So. Ashland Avenue.

DĖL PASKOLOS ant nirmų mor- 
gičių kreipkitės į Lithuanian Build- 
ing, Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal- 
šted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.

irias štoras — 
čiam žmoguiSpėjaftia, kad jį nužudė i 

tėvas.
■ ■—■■ . ....—~ ■

Vėlai užvakar vakare grjžda-*' 
ma namo, po kėlių savaičių’ 
atostogų Galifomjjoje, Mrš.J 

’Kathryn Peterson, -24 meH?ų- 
amžiaus, tikėjosi linksmo Ra- 
švėikinimo ir bučkio iš savo' 
vyro. ' ■ ' '

Bet .įėjusi į butų, susilaukė 
ne bučkio ir ne ^pasveikinimo, 
bet rado savo vyrų negyvų, gu-, 
lintį kraujo tvane, ant grindų. 
Šalę kūno gulėjo suktų vintą' 
lazda, naudojama -lošimui base-? 
'bhil’o/ ' ' . J

Kartu4 su Petersonais ties, 
u 5612 South Bishop Street, gy- 
iVeno ir vyro tėvas, buvęs bar- 
tėn^eYis. Sūnus šu juo nesu- 
tiktĮaVo it batniams nebūdavo

tJžvakar senasis Peterson 
apleido įbtitų, 'ir *kaijriynhms pa- 
$ake, >ad “sūnus jį išvarė ir 
•jiš ‘^iiia Rpsigyvdhjti viešbuty-* 
je. 'Spėjatiia, kad išeidamas iš 
natftų, 'tėvas ^tinų Tiįį&ttdė, Da- 
bar .jo ieškoma Visuose viešbu
čiuose, ‘bdt vargu pašiseks ra
što. Policija Gaįkoši nitorponės, 
■kad Pėtėrson senašiš, jei jis 
yra kaltas, išdūmė kur nors už- 
fl&iesto'h..

•Esą. merginos “bendradarbiai” *

f

■b

Partners Wanted

NORIU GAUTI PARTNERĮ į 
pelninga ’piėrio išveŽidjimo bizhį. 
Turi įftokėti valdyti ‘treką. Turi tu
rėti nemažiaųs $800.00.

Atsišauki! laišku 1739 So. 1 Hals
ted. Bt,. Box 688.

Automobiles
1930 BUICK SEDAN; $99; išmo

kėjimas arba mainai; Newberry, 
1025 North Clark Street.

Building Material
Statybos Medžiaga

1

Pdlicija skelbia sužinoįju&i,^ 
kad du vyrai, kurie pereitų ^sek-. 
madienį rytų nužudė evahsto- 
nietį Robert -Burns <tik-roj-i pa-* 
varde -r- ' 
Oha“rd T)0xdl it Pete Ferro.

Tie du Vytai įgyveno Metro-} 
pole Viešbutyje prie 2300 So.} 
Mičhigan avenue, bet išsikrau-i 
štė ir pasislėpė, kai policija^ 
pradėjo kaltininkų ieškoti.

Tkilidja ‘toliau spėj a, kad tie j 
du vyrai Tmvo “kompanionai”’ 

tel, <555 S. State štroet, kur merginos Grace Snyder, su ktr-į 
jis buvo apsistojęs. , Tia Burns Bitvo išėjęs pasivaikę- *

• *    • -- —L • ' ■ ?.................• v-   -.r,.: .24i

FILET STYLlAUS MĖGSTA STALTIESE

GERAI •IŠSIDIRBĘS patyręs Vy
ras ieško partnerio su mažu invest- 
irientu pašidaiininiui pėįningo biznio 
Sezonas tik prasideda.

220 South State St., Room 506. 
•t>. I i'itfiiih. !■»-/.! II.........................  ■ <|^'II II iiiniii Ii I. I..^».

ilelp Wanted--Female
„ Darbininkių Reikią

Suėmė Apsivogusi
■k.-.M.v.**- i. »'

Chicagos policija suSfne Ha- 
rold Pelton, 30 metų, Aush- 
ville, 111., vstldihirikų, kuris katl- 
tinamas išeikvojimu $3;000> 
Schuyler ^pskTičio 'pinigų. Pdl- 
ton buvo ^areštuotas Starte 'Ho-

■

Herbert Lee) yra Le

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui -padėti prie virimo, būti. $8 
iki $10. Rogers Park 5234.

MERGlNĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui, virti. Patyrusi; 25 iki 30, 
būti. 2 mokykliniai vaikai. $9.00.

Midwav 6284.

Furniture & Fixtures
. Rakandąi-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sirikom. Taipgi štortj 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bakšius. Cash arba ant išmokėjiino. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

_________CALumet 5269._________  
PARDAVIMUI tavirno fixturiai 

gerame stovyje — parduosiu pigiai.
z 733 West 18th Street.______

ICE BOX ir VOGOS PARDAVI
MUI. Tinkamas dėl kavernos ar ki
to biznio. 3238 So. Ashland.

Musų 350 Pėdų Ver

■■ i

’PaTTERN 1527

». j
f- i

/

ve&alas Sonotone
Vtfitath ijenirift UėOhidėv, gar
sus Maskvos Teatro ąrtistas.

’FtLĖT
No. 1527—Iš atskirų šmotukų mėgsta ir paskui suvienyta.

'Staltiese. Jei atydžiai mėgsite, padarysite sau

^iąn^ien Sonotone Teatre 
$ina ^črpb&ek” r— istorinis vem 
•kalas, "Sovietų filmą. Veikalų 
parašė gąrsus novelištas, Ho- 
nore de Balzac. Jame atsispin
di 19 ‘amžiaus Francija.

Vaidina Maskvos Meno Tea
tro /pagarsėjęs ^artistas Leonid 
UįeonidbV. Bė jo yra Konstan- 
■tin Eggept to .‘paties teatro di
rektorius. Jiedu vaidina svar
biąsias roles.

S

fMMMI — -*-• ■ ■■■ ■ — I ■ I —Eli ■■ I !■—.

NAUJIENOS NEteDLECRAFT D'EPT.
1789 So. “Halsted St, Chicago, 711.

■)

Ii
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Skelbimai
f

ĮĮ^Ij

diSlto,

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui; mėgti vaikus; malonus 
namai; nuolatinis darbas; refe
rencas. '$6 iki $8. South Shpre 5701.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui,; būti; fengvas skalbimas; 
nėra virimo, Kreiptis ,I1I1V* JLYJL VI jJ Din * 

Rogers Park 4607.

PATYRUSI MERGINA, apžiūrėti 
3 kambarių apartmentą, 2 vaikai, 
$8, būti. South Shore 8414.
___ ______ _——,r ,,,, p;-u—U-------------------------

Musical Instruments
M

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

8 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ............  $75.00
$99 Trombonas su keisu........ $35.00 
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

TURIM PAAUKOTI 
VIStJS MUSŲ ’• 
MATERIOLUS

Naujos 1'’ lentos—1000 21.00
pėdų ......................

2X4, 2xu, 2x8, 2X10, 2x12 27.00 
—M. pėd.....................

Naujas plyvvoou, visų mierų 
arxušai, kvad. pčda

Insmauug boaiu, kvad. pėda
Nau piaster board , 

kvau. pėda ......................
Nauja vvallboard, visų mierų 

arkušai, kvad. pėda .......

3y2c

iy2c
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 

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

viena ...........  ........ ........
108 kvad. roll roofing, firsts 80^ 
Geriausias naujas wirc fensing 2%c 

malęvų

J )'inix ,f

rrv -v

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui be skalbimo mažam ap'artmente, 
pnižiui/ėti’i'kiidiidr būti/ 

j / T .ŲBriarė'ate '5652.

Business Chances
Pardavimui Bizniaj

PARDUOS MIDWEST STOREr- 
biznis eina gerai — lietuvių apy-l 
liųkėje. 915 West Cullerton St.

ANDRIEJUS
Tersiskyrė ‘du

Rugp. 25b,ditna,

iin. pėda ........ ...... .......
800 galionų vidaus ir išorio 

$2.o0 maleva—visų sparvų 
galionui ...... ...........

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

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

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

Lath, ryšuliui ---- --- --------
, RAKANDAI

Nftriii/matrasai, $10.00 
vertes .........................

Sulankstoma lova su matra- 
su, pilnai įrengta ..

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

lovos, spec. vertes

5.00
2.50
1.75
1S$

4.95 
4.05 

16.95
Geriausios naujos metalinės 4.95 

lovos, spec. vertes
Lovom Coil Springsai $10.00 4.95 

vertės ..... ....... ..'
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO — 
JŪSŲ.PAČIŲ KAINĄ!!,

KING MIDAS 
TRADING POST

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui prie dirb&nčibs poros. Skalbimas 
lengvas, 2% fnėtų vaiką prižiūrėti, 
būti, rėferehcas, $6—$7.

South- Shore 8757.

NEPAPRASTAS BARGENAS 
•PARDAVIMUI bučėrnė ir groser- 

nė su .-pilnu geru staku ir elektriki- 
nis šaldytuvas, vertas $3,500.00 Par
duosiu už $1000.00.

4456 South California Avenue. 
' ’ ■' A ’

... .......... 'i H......... -.....

VAIKENAS 
šiuo pasauliu 
6:00 valandą 

.W«O 1987, .$p, -.sulaukęs pusės, 
amžiaus, gimbs Tlžerėnų apskr. , 
Dūkštų parap., Pažimiškių 
kaime. p. ' ,

Amerikoj išgyveno 25 metus ' 
f . Paliko didėliame nuliūdiftie 
♦brolį Ąntaną, SpUSseseres Ele
ną, Josephinė ir Bronislavą, 
tpušbrolį" yiricentą Vardingausf 
ką ir kitas gimines. 

, Kūnas ipašarvotas J. F. Eu- 
deikib koplyčioj, 4605 So.-Her- 
mitągę avė. Laidotuvės įvyks 
Titityčioj, Rtigp. 27 dieiĄ, 8:00 
yal. ryto iš koplyčios į šv. 
Kryžiaus .parapijos bažnyčią, 
kurioje •atsibus gedulingos

W sįeilą, 0 iš
kūš ’riMlyiiėta:s į Šv.‘ Ifca^i- 

wįdiio 'kapinęs; ... •*
Viii a. h. 'Andriejaus 

81o giiriiftjs; ^drhJtighi h* t>aW" 
:tami ekrit nilOŠird'žiai kviecia- 
•mi dalyvauti iįįjhdttiVčšę ir sti- 
tėfkti jam ipašktitiriį 'patkrfia- 
vimą ir atsįsydikinimą.

Ntiliudę iibkairiė, 
Brolis W' W^.

Ba^efertiabja Wid. Tlir. J. ’F. Ėū- 
deikis, Tel. Y AR DS 1741,

4,.,- r<Ji r, ...■■■

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, virimas paprastas, sa
vas kambarys, lengvas skalbimas, 
maža šeima. $8. Talisadę 10426.

PATYRUSI MERGINA, 20-30 
namų darbui be virimo ir skalbiinO. 
būti. $7r—j$8. Wellingtori 9287.

PATYRUSI MERGINA .bendram 
namų darbui savas kambarys, vana, 
referencas, nuolatinis, $10—$12.

Bttdkrhgham 2568.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, savas kambarys 
nas vaikas, malonus namai.

Rogėrs Tark 9741.

JAUNA MERGINA namų darbui, 
būti, mėgto vaikas. '

A. Ėlirsch, 5033 Glenwood, 
Edgewatėr 4797.

vie-

Real Ęstate t or -Saie
Natnai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Estate. Loans and Insurance 

Tel. BQULEVAR’D 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

4681 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-roš lubok su J. J. Grish

u

SALE! SALE! SALE!
Vartotas Lumberis— 

PLUMBINGAŠ — DVRYS— 
LANGAI — ŽEPOS ir FIKCERIAI.

Per sekančias dvi savaites 
2x4*8 ’/zc linijos pėdai. Maple fleOT- 

ing $16 per M. 1x6 D. & M. 
tokia kaina, kokių norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co.
1701 WEST CERMAK KOAD 

Tel. ’SEELEY 6761

2 AUKŠTŲ muro namas; 4 ir 4 
kambariai ir ėklerias. 12 metų senu- 
iiio. L6tas 35x125. Kaina,$4600. Da
lį įmokėkite ir likusius ant mbrgičio 
Ir šiaip kitų bargenų,' lotų, namų ir 
faririų.

Z. S.
6816

MICKEVICE AND CO.
So. Western Avenue. 
Hemlock 0800.MERGINA” uairiŲ darbui;' 20-25; 

būti, nėra skalbimo nėra langų; $8, 
paprastas virimas, southsideje, tru
putis patyrimo. Beverly 0862.čiaįdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

.......i..
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TION OF BRIDGEP0RT 
3Š03 So. Lituanlca Avenue 

Tel. Boulevard 8450

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

'MERGINA ar MOTERIS bendram 
namų darbui be virimo. Pašaukit 

Austin 7014.

PARSIDUODA 5 kambarių mo
derniškas plytinis bungalow; ąžuo
linės grindys, karštu vandeniu šil
domas; uždaryti porčiai. Kaina 
•$41600. SaVinirikas 8488 W. 54th St.‘

Tai. Boulevard 8450 
Į (Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Vardas ir ‘pavardė «. 
ii
j Adresas

^Miestas ir valstija

T :
.-c 
-i "

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkės, cigaretus, ci- 
garus. Kviečiame j musu Ičrautttvę. 
1728 So. Halsted St.. TaI. Canal 0345į (m lūyiiirtiDrn...
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Mine Rito
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Apie pehki tukstanČitfi lietuvių — vyrų ir moterų priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yrą pašalpos,^pomirtinių ir 
kultūros organizdcija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po- 
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kviėtkaj. Dabar ’paUji 'nariai 
priirtiami riuo 15 iki 48 m. amžiaus. 'Pasibaigus siairi vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašyki tęs dabar. . > .

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1/25 j-r pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikiėtą Ver
tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Pankiėtų, ktfris Įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Robtn. Įsirašytu Draugijon galima per inusų kon- 
kursantuę, per Draugijos n'ariUs arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos Ofisas atidarąs; Tcdtvegais —- 9 ryto iki 9 vai. vakaro,
panedėliais 9 ryto iki 5 Wl. vakaro ir nedeldieniais — 9 ryto Iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas ’Chicagos ir apylinkes lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJON. z • i

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

PARSIDUODA V/2 aukštų plyti
nis, pečium šildomas ant 35 pėdų 
loto. Kaina. $1800.00. Cash $800.00. 
2 flatų plytinis—5 ir 6 kambarių, 
furnasu ir pečium šildomas $4,600. 
8 kambarių plytinė rizidencija fur
nasu šildoma, 1 karo garažas. Kai
na $4,200. Cash $2400.

IMMEl and KARAS, 
8430 West North Avenue.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MONIKA PETRAUSKIENE
Po tėvais SERUSAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 25^dibną, 8:40 valandą 
ryto, 1937 m., buladkus 46 metų amžiaus, gimus Pabef’žėlįų kai
me, Baisogalos, .parapijoj, Šiaulių apskrity.

■' Amerikoje išgyvdhd 24 mėtus.! AN?•:»?.
Paliko didėliame jnulįudime vyrą Joną, 2 dukteris: Oną ir 

Elėną, ipbstfhį Leohą "ir marčią Margie, 1 brolį Marceliną^ 8 ,švo- 
getius: Jurgį, Juozapą ir StaiIisfl0Vą Petrauskus, 3 švogėTkas: T>o- 
micelę Šildriėnę, Oną Petraitienę ir -Magdaleną jBerjbiijierię ir jų 
šeimynas ir daug kitų ghriirifų, -o Lietuvoje brolį Joną, sešėrj 
Eleną Tr jų šeimynas ir kitų tgiminių, ' / ,k. '

, PriklaUsė 'prie Chicagos Lietuvių Draugijdsfj ?' ' " . 4
Kūnas, pašarvotas randasi 451 E. 47tr St., yT^į- ,W>rexe‘l 6929.
Laidotuvės įvyks Rugpjūčio -Ž8 dieną, 8!00’■ J$i< tyto iš *nrithų ’ 

į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią^ kurioje ųtšiįgl^ gedulingos įpk 
maldos už velionės eielą, o iš ten bus nulydėta j • sy. Kazimiero 
kapines. /' .

Visi a. a. Moriikės Petrauskienės giminės, drąugUi ir pažįstą 
mi esat nuoširdžiai 'kviečiami -dalyvauti laidotuvėse 
jai paskutinį patarnavimą it ats'isveikiiiiiną.

$6.00
5.75

Nut.........  ..... . S-OO
Screeningš ........... 4-7S
PIRKIT DA'BARf! VĖSIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES 
NĖS >KlTĄ MĖNESĮ 

pristatymas Mieste ir 
priemiesčiuose

Tel. ARDMO11E 6975
■■■ii..J.  .... Uj——i— AH - ■ ——•—

Suteikti ’

Nuliūdę’U^kairię, . ,t .............
Vyras, Dukterys, Brolis dr Kitos ’GitĮiįnes 

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių DireRtorinš. J. Ė 
kis. Telefonas YARDS 1741. . į N

.'-''•■Į--*! .V- ■■...■,v>r^-iollwy..<.-J....

BIVFIKK iSsO’'L U V £11% Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
' Gėlės Vestuvėms, Bunkietams

Tr TagnibiCms
<3316 So. Halsted Street

Tel. BGULRVARD 7314

I
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KAMPINIS NAMAS, 3 flatai ir 
2 Štorriį; pajamų $145 mėnesy, įskai
tant išdirbtą taverno biznį, per mė
nesi parduoda už $1400.

1124 Wėst fcorųuette Road.. ■ • ■ 1 ~ ..

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
• PAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių ■ 

reikalų. Duotįu informacijas tek-j 
sų ir ;nainų reikalais. Ąrba jeigu * 
turite bėdos su savo reridaūnin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminetais reikalais.

j atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY 0WNĘRS ASSOCIA
TION OF BRIDGEPGRT i

.c

i

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. HJž pakaritoji- 
mrrs duodame griYą nuo
laidą
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DVI MERGINOS SUDEGE LIETUVES 
“ROOMINGHOUSE” GAISRE

■ ? —------—---------- ■ i

Keli kiti žmonės ligoninėse, sunkiai sužei
sti; nuostoliai — $8,000

ba išgelbėjo kelis žmones iš 
viršutinių aukštų. Namas 
muriųjs ir trijų aukštų.

Trys ligoninėje.

yra

goninėjc guli Miss Marie
Smith, 18 metų mergina, ku-

bvi jaunos merginos mirti
nai sudegė, o keli kiti asme
nys buvo sunkiai sužeisti, lai- 
kp gaisro, kuris vakar anksti 
fytą kilo lietuves M. Kunevi- 
čienė&rKepnv “roominghouse”, 
ties 6328 South Eggleston avė.

Sudegusios merginos yra,
Dorothy Kolbas, 22 metų ir Iriai liepsnos apdegino veidą, 
Marion Matas 23 metų. Jų ku- nugarą, rankas ir kojas; John 
nai buvo rasti trečiame aukš-JFerguson, kuris išsisuko koją 

ir smarkiai susikrėtė nušok
damas nuo antro aukšto že
mėn, ir Frank Stevcns, 52 me
tų darbininkas, kuris pritroš- 
ko gaisro užkluptas trečiame 
aukšte. Jam taipgi apdegė no
sis.

Iš trečio aukšto kambario 
įdomi ii budu išsigelbėjo dar
bininkas Gus Trent, 33 metu.

te, prič . miegamojo kambario 
durų. Jos, matomai, bandė iš
bėgti iš kambario, bet lieps
nos pastojo kelią.

Gaisras prasidėjo pirmam 
aukšte, apie 2-rą valandą ryto. 
Liepsnas pirmiausiai pastebė
jo praeivis, William J. Can- 
non, nuo 6343 Loomis Street, 
buvęs miesto gaisrininkas. Da
vęs gaisrininkams aliarmą, jis 
iš namo kiemo ištempė ma- 
liorių kopėčias ir su jų pagal- 

ną, Mary, 36 metų, ir dukrą 
Mary, 10 met. Kai kilo gaisras,

pabudęs Trent skubiai sudras- tarnavo lioterinių lentelių dir- 
kė paklodes, iš jų susuko vir- btuvėje.
.vę ir nusileido, gatvėn. Velįau 
Trent pasakojo, kad tik užva
kar, jis tas paklodęs nusipir
ko.

Dauguma “rooming house” 
gyventojų subudo, kai. kilo 
gaisras, bet kai kurie taip 
kietai miegojo, kad policija 
ir ugniagesiai turėjo, bėginėti 
koridoriais, belsti į duris ir 
žmones tempti iš loyų. Ugnia
gesiai visus nuleido žemėn sa
vo kopėčiomis.

Bėgdami nuo liepsnų, na
mo antro aukšto gyventojai iš
bėgo vienmarškiniai į to aukš
to balkoną ir ten šauksmais ir 
riksmu sužadino visą apielin- 
kę. Gaisrą likvidavus, visi pa
degėliai apsigyveno gretimose 
“roominghouse’ėse”.

Galėjo išgelbėti merginą, 
Bet .Jų Nematė.

Ugniagesiai pasakojo, kad 
merginas Matas ir Kolbas gal 
dar butų pasisekę išgelbėti, 
kai jie gelbėjo kitus trečio au
kšto gyventojus. Bet jie mergi
nų nematė, nes jas buvo už-’ 

J griuvę gaisro griuvėsiai. Abi

Apskaičiuojama, kad gais
ras padarė apie $8,000 nuosto
lių. Gęsinimui vadovavo ug
niagesių maršalo pirmas pa
dėjėjas Anthony J. Mullaney

Chicagos Kinai 
Duosnąs Savo 
Gimtinei

Per dvi dienas suaukavo 
$35,000

Chicagos kinai sudarė ko
mitetą rinkimui aukų savo gim
tinei, kuri dabar kariauja su 
japonais. Per dvi dienas, tas 
komitetas st/kėle $35,000.

Kinų “majoras” Pratik. Moy 
skelbia, kad nei vienas auko
tojas nedavė mažiau $10, be 
to, prisižadėjo mokėti į fondą 
po $10, tol kol karas tęsis. Pi
nigai/ bus naudojami y ligoni
nėms, sužeistų gydymui ir nu
kentėjusių piliečių šelpimui.

Kinų Ciiicagoje yra apie 
11,000. ’ ;

Policijos Biuras 
Kovai su Lytiniais 
Prasižengimais
Tikisi suimti jaunos slaugės 

Anne Kuchta žmogžudį.

.Susilaukusi aštrios kritikos 
iš gyventojų už apsileidimą 
moterų ir merginų gyvybių 
saugojime, policija nutarė į 
steigti specialį biurą kovai su 
lytiniais išsigimėliais. Tam biu
rui bus paskirtas būrys detek
tyvų ir policistų, kapitonas ir 
teisėjas.

, ■ ■ ’

Triukšmą: sukėlė nužudymas 
18 metų slauges Anne Kuch
ta, Chicago Hospital ligoninė
je, kuri randasi prie 811 East 
49th strėet. Policija tikisi kalJ 
tininką suimti, nes jai netikė
tai pasisekė gauti įrodymų apie 
jo išvaizdą.

Vienas Stare gatves gatvia- 
karių konduktorius (jo vardo 
neskelbiama, kad išvengti ker
što) liudijo, kad apie 6 valan
dą ryto, apie pusę valandos po 

nužudymo, į gatviakdrį ties 
47th ir State įlipo vyras su 
mažu radio aparatu4 po ranka. 
Tas aparatas atrodė panašus 
į aparatą, kurį piktadaris pa
sivogė iš slaugės kambario.

Milwaukee & St. 
Paul Gelžkelis 
Pakele Algas

Teismas pakėlimą patvirtino

Chicagos federalis teisėjas 
Charles G. Briggle autorizavo 
Chicago, Milwaukee, St. Paul 
and Pacifič gelžkelio liniją pa
kelti savo darbininkų algas 
penkiais centais valandai.

Gelžkelis yra po federalės 
valdžios jurisdikcija, nes pasi
davė bankrotui ir persiorgani
zavimui po 77B bankroto įsta
tymu. Gelžkelį valdo trustistai.

Linija turi apie 21,000 dar
bininkų. 5 centų pakėlimas va
landai per1 metus laiko sudarys 
$2,582,000. ..

BOBBY BREEN ‘ 
GRANT PARKE

Rtigsėjo 4 d. Grant Parko 
simfoniniame koncerte dainuos 
jaunas (apie 13 metų) radio ir 
kinofilmų dainininkas Bobby 
Breen.- Jis pasirodys kaipo so
listas su Chicagos filharmonijos 
orkestru.

J
LIEPOS IR
RUGPIUCIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ 
ADMINISTRACIJA,

....................................................... ... , .......................

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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fas ide Los Ahdęs, buvęs 
nuversto Ispanijos kara
liaus Alfonso patarėjas, ku

ris buvo išdeportuotas iš 
Franci jos už •suokalbi avi
mą Ispanijos sukilėlių nau

dom e Photo

NORI GRĮŽTI SENATAN 
—J, Thomas Heflin, buvęs 
senatorius iš Alabamos, ku
ris vėl kandidatuoja, ban
dydamas rinkimuose laimė
ti senatoriaus Hugo L. 
Black’o paliktą vakanciją. 
Black buvo paskirtas aukš
čiausio teismo teisėju. Jo 
vietą senate laikinai užima 
Alabama gubernatoriaus 
žmona Mrs. Dixie Graves.

Acme Photo

SįįįfeiįK

>

REPETICIJOS VANDENS KARNIVALUI — Būrys 
šokėjų apie vadens “dievaitį” Neptūną, laike repetici
jų vandens karnivalui, kurį Chicagos parkų distriktas 
atidarė, užvakar vakare, Burnham parke.

ATGAVO — Motina Dorothy Lucas, vyras Ilerman su kūdikiu Diane Carol, 3 mė
nesių amžiaus, pavogtą iš vežimėlio, kurį motina paliko prie krautuvės, Chicagos 
Northsidėje. Po 24 valandų, nežinomas kūdikio vagis sugrąžino jį tėvams, Jis ar ji 
aprėdė mergytę naujais rūbais ir paliko ją užpakalyje Northsidės apartamentinų na
mų ties 7400 N. Dameii avė. Paveikslas žemiau— •

parodo, kur kūdikis buvo atrastas. Kairėj, 
laiptai, ant kurių mergytė buvo palikta.

BALTA IR JUODA — J. 
V. /valstijų pietuose ukinin- 

. kai j jau pradeda rūpintis 
medvilnės derliaus rinkimu. 
Paveikslas parodo jauną 
negriukę (daugiausiai neg
rai dirba medvilnės lau
kuose) apžiūrinėjančią gra
žius, baltus medvilnės žie
dus. Acme Photo

užpakalinis įėjimas į rumus, dešinėj, 
Aczne Photo

ATAKUOJAMAS — 
Mamom Shigemitsu, 
Japonijos ambasado
rius Sovietų Rusijo
je, kurį Maskvos val
džia kaltina platini
mu slaptos anti-ko- 
munistinės p r o p a- 
g a n d o s sostinį. 
Pravda, * komunistų 
partijos organas sa
ko, “toks elgesys ne
toleruotinas.”

Acme Photo

KUMŠČIUOSIS ŠĮVAKAR—New Yorko Yankee stadione šiandien įvyksta kumš
tynės, tarp Joe Louis, sunkaus svorio čempiono (dešinėj) ir Tommy Farr, žymiausio 
Anglijos kumštininko. Tų kumštynių laimėtojas, veikiausiai 
kumščiuosis su Max Schmelingu Chicagoje.

Louis, spalių mėnesį
Acme Photo

■..... . _______________




