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Japonai pradėjo karą Lietuvos Naujienos

prieš visą Chiniją 2 žmonės nusinuodijo 
karboliu

Skundžiasi Alytaus dar
bininkėj

Japonijos lakūnai siekiasi sunaikinti visus 
Chinijos militarinius centrus

SHANGHAI, rūgs. L — Ja
ponai iš karo laivų ir iš oro 
atnaujino nepaprastai smarkų 
bombardavimą Shanghai mies
to, ypač jo priemieščių Chapei 
ir Kiangwan.

Virš 20 karo laivų be palio
vos bombarduoja priemieščius. 
Tuo pačiu laiku Japonijos ka
ro lėktuvai visu smarkumu 
bombarduoja chiniečių pozici
jas ir patį miestą.

Woosung, kurią yra prie 
Whąngpoo ir Yangtze upių su
siliejimo, kur japonai pralai
mėjo karą 1932 m., dabar po 
labai smarkių mūšių pateko ja 
ponams. Bet už tą priemiestį 
japonai turėjo labai brangiai 
užmokėti, nes japonų nuostoliai 
buvo milžiniški.

Dar ir dabar chiniečiai lai
kosi to priemiesčio pakraščiuo
se ir. atkakliai gina savb pozi
cijas. Bet užėmimas Woosung 
palengvins japonams 
rą, nes jie tuojaus. 
sodinti dar didesnę 
nę pulti chiniečius.

Japonų bombos 
amerikiečių valdomas Wing On 
audinyčias, virš\kj?riji tfu vo ‘iš
kelta Amerikos vėliava.

Taipjau liko sunaikintas ir 
vokiečių užlaikomas Tungchi 
universitetas.

Trumpai apie Chini 
jos karą

• Japonija pradėjo “karą 
prieš visą Chiniją” nepapras
tai smarkiai bombarduodama 
Shanghai ir jo priemieščius.

• Japonai iatvirai prisipažy- 
sta, kad jie siekiasi sunaikin
ti visus Chinijos militarinius 
centrus.

, e Anglijos ir Amerikos ko- *
manduotojai) tariasi apie ben
drą veikimą palaikymui atda
rų Whangpoo ir Yangtze upių.

• Lietus ir chiniečių atkak
lumas sulaikė japonų veržimą
si šiaurinėje Chinijoje.

ŽUVO PENKI — Liekanos — Chicago-Clevelaiid autobuso, kuris apvirto, kai į jį 
įvažiavo keleivinis automobilis. Nelaimė įvyko prie Elkhart, Indiana, ir joje žuvo . 
penki keleiviai. 27 žmonės buvo sunkiai sužeisti. Autobusas priklausė Greyhound li
nijai. 1 tvv; j , Acme Photo

Sukilėliai iš oro 
. smarkiai puola 

lojalistus

Lietus sulaikė japo
nus siaurinėje

vesti ka- 
galėjo iš
kąri uome-

sunaikino

Amerikiečiai ir anglai tariasi 
apie bendrą veikimą.

Anglijos ir Amerikos laivy-. 
nų Shanghaijuje komanduoto- 
jai pradėjo pasitarimus apie 
bendrą veikimą j'ėga- atidary
mui kelio išvežamiems iš Shan
ghai karo tremtiniams.

Tartis dėl bendro veikimo 
privertė japonų paskelbimas, 
uždraudžiantis bile kurios ša
lies laivams artintis prie Japo
nijos karo laivų. O tuo tarpu 
Whangpoo ir Yangtze Upės yra 
taip prigrūstos Japonijos karo 
laivų, kad nebėra vietos kitiems 
laivams tomis upėmis plaukio
ti. - “ i

Amerikos ir Anglijos koman- 
duotojai tariasi apie karo lai
vų lydėjimą visų tremtinius 
gabenančių laivų ir, jei reika
las butų, jėga padaryti jiems 
kelią. Kadangi dėlei tokio su
tarimo, jei bus jo pasiekta, ga
li kilti incidentai, tai tas ko
manduoto jų susitarimas vei
kiausia bus paduotas patvirtin
ti Washingtonui ir Londonui.

i 
Japonija pradeda karą prieš

visą Chiniją.^
Japonai skelbia, kad jie 

da karą tik apsaugojimui 
z ponų gyvasčių Chinijoje.

ve- 
ja- 
To-

o R h:

ryšiai tarp 
nutraukti.
japonai pri- 
pradedą ka-

Sukilėliai padarė 13 oro, puo
limų, bet lojalistus nuo Bel- 
chite atmušti neįstengė.

PEIPING

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

Apsiniaukę, galbūt lietus su 
perkūnija į vakarą; maža per
maina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 82°.

Saulė teka 6:15, 
7:24.

dėl ir^ oficialio karo neskelbia, 
o ir diplomatiniai 
abiejų šalių nėra

Bet dabar patys 
sipažysta, kad jie
rą prieš visą Chiniją ir pir
miausia stengsis sunaikinti vi
sus Chinijos militarinius cen
trus. Tam bus naudojami lėk
tuvai, kurie jjpmparduos : kiek^ 
vieną svarbesnį Chinijos mies
tą. '

Tuo tikslu Japdnijos lėktu
vai jau bombardavo Canton ir 
kelis kitus pietinės Chinijos 
miestus, nors pietinėj Chinijoj 
nėra nė vieno japono ir todėl 
nėra reikalo saugoti jų gyvas
tis.

Japonai giriasi, kad Cantone 
jie sunaikino aerodromą ir ka
reivines.

Bombardavimąi Chinijos mie
stų tęsis ir toliau. Ypač bus 
stengiamąsi sunaikinti chinie
čių aerodromuš ir oro bazes.
Japonija ginklu siekiasi chinie

čių “draugiškumo”.
’ ', > z

Japonijos ambasados atsto
vas paklaustas apie Japonijos 
tikslus šiame kare, atsakė:

“Tikąlas šio kąro yra papra
šyti Chinijos valdžią būti drau
gu Japonijai ir visoms kitoms 
valstybėms”. / ,

To atsiekimui, pasak japonų,/ 
pirmiausia reikia Chiniją pa- 
klupdyti vedant prieš ją neat- 
laidų karą ir nuversti dabar
tinę Japonijai nepalankią Chi- 
hijos valdžią.

Dabartinis smarkus bombar
davimas Šhanghai ir yra pra
džia ųfensyvo prieš visą Chi
niją. ’ / »

Bet kaip išrodo, Japonijai 
nebus lengva savo tikslą pa
siekti. Chiniją parodė didelį 
ątkaklumą. Jos armija dabar 
yra stipresnė, negu buvo keli 
metai atgaL Tuo tarpu Japo
nijos ištekliai yra labai apry- 
boti ir ji pati gali suklupti pir
miau, negu įstengs paklupdyti 
milžiniškąją Chiniją.

HENDĄYE, Francuzijoj, r. 
1. — Subūrę dideles oro jėgas, 
sukilėliai padėjo 'visas pastan
gas sulaikyti lojalistų veržimą
si Aragon fyonte. / Jie padarė 
13. labai smarkių oro puolimų 
tikslu atmušti apsilpusius Bel- 
chite lojalistus. v-

Bet kaip praneša lojalistai, 
visos sukilėlių pastangos nu
ėjo niekais ir lojalistai ne tik 
atlaikė visus puolimus, bet dar 
pasivarė į priekį iki pat semi
narijos sienų. ' ■

Puolimas. Belchite labai pa
lengvintų lojalistams jiaihdi 
Zaragoza ir suskaldytų sukilė
li^ jėgas Aragon fronte.

Bandydami sumažinti loja
listų spaudimą Aragon fronte, 
sukilėliai pradėjo puolimus vi
suose kituose frohtuosė. Bet 
visur sukilėliai liko atmušti.

rūgs. 1. :— Lietus 
ir chiniečių atkaklumas sulai
kė japonų [veržimąsi šiaurinė
je Chinijoje.

Dėlei lietaus negali veikti 
mechanizuota Japonijos armi
ja. O atkąįlds chiniečių gyni
masis neleidžia jąponams su
laikyti chiriiečius, kurie juos I 

;bando ąpguBĖl t įietiis, nup.'I’ęi-

Nauji žydų-arabų su
sirėmimai Palesti
noj; 10 užmušta

JERUZOLIMAS, rūgs. 1. — 
Po ilgos paliaubos vėl atsinau
jino Palestinoj kruvini susirė
mimai tarp žydų ir arabų, ku
riuose per pastarąsias 72 va
landas žuvo jau 10 žmonių.

Du arabai liko nušauti Kar- 
kur, kur pirmadieny liko už
mušti du žydai. Viso šiomis, 
dienomis užmušta 7 arabai ir 
3 žydai.

Anglija, kuri turi Palestino
je 10,000 kareivių, grūmoja 
paskelbti karo stovį, jei riau
šės ir susirėmimai tuojaus 'ne- 
apsistos. •

Laimėjo streiką
PITTSBURGH, Pa., rūgs. 1. 

-— 900 darbininkų William Penu 
Mr Fort Pitt hotelių streikas 
liko laimėtas, hoteliams suti-

leidžiasi kus pasirašyti sutartį su uni
ja.

Anglija siunčia karo 
laivyną gaudyti sub- 

mariną
Paslaptingą submarina Ispani-. 

jos pakraščiuose torpedavo 
Anglijos karo laivą.

Manoma, kad dabar šiauri
nėje Ghinijoje veikia jau 200,- 
000 Chiniečių armija, su ku
ria ‘ japonams bus labai sunku 
kariauti.

Francuzija \ grūmo
janti atidaryti Ispa

nijos sieną
• '

Francuzijos armiją 
galima sumobili

zuoti Į 48 vai.
PARYŽIUS, rūgs. 1. — Ei- 

nant naujais generalinio štabo 
planais, Francuzija \ 48 valan
das gali sumobilizuoti 6,000,000 
kareivių armiją. v.

Į 24 vai. ėsą galima sumo
bilizuoti 3,000,000 kareivių ar
miją, o į kitas 24 vai. darb3,- 

Į 000,000 atsargos kareivių.

v:.:

PARYŽIUS, rūgs. 1. — Ita
lija stvėrėsi piratiškų priemo- 
nių ir ėmė savo submarinomis 
skandinti ne tik Ispanijos lo
jalistų laivus, tikslu užkirsti 
kelią pristatymui lojalistams 
ginklų ir maisto, bet taipjau 
pradėjo puldinėti net 
ir Prancūzijos laivus, 
jos laivus be jokio 
skandinai

Anglijos 
o RUsi- 
įspėjimo

ŠIAULIAI. — VII. 29 d. apie 
4 vai. ryto Vilniaus gatvėje 
prie namo Nr. 134 karbolio rak
štimi nusinuodijo 29 m. am
žiaus Virbickfenė Stasė, nuo
latinės gyvenamos vietos netu
rėjusi. Tą pačią dieną apie 21 
vai. Aušros alėjoj ties turga
viete taip pat karbolio rukšti- 
mi nusinuodijo 26 met. am
žiaus Gaputis Vladas, pareiš
kęs draugams, jog žudąsis dėl 
Verbickienės netekimo.

Geras riešutų derlius
- šiemet Alytaus 

riešutų
ALYTUS.

apskr. miškuose geras 
derlius. Jau dabar į Alytaus 
turgų moterys atneša daug rie
šutų parduoti. Bet kadangi dar 
jie nepakankamai nunokę, tai 
mažai kas juos perka.

KAUNAS. — Darbo rūmai 
gavo skundą iš Alytaus tilto 
statybos. darbininkių. Darbinin
kės nusiskundžia, kad joms už 
11—12 vai. darbo rangovai mo
ką po 2% lt., o jeigu dirban
čios 8—10 vai., tai tik 2 lt.; 
už viršvalandžius 25%, kaip 
ministerijos nustatyta, bran
giau irgi nemoką. Darbininkės 
prašo sutvarkyti jų uždarbius, 
be to, įpareigoti rangovus, kad 
jas apdraustų ligonių kasoje ir 
draudimo nuo nelaimingų atsi
tikimų kasoje.

Prie Alytaus tilto statybos 
dirbą apie 30 moterų darbinin
kių. Darbo rūmų atstovas dar
bininkių 
rinęs ir 
grįstus.

nusiskundimus patik- 
radęs juos pilnai pa-

Pradedamas statyti Pa
nevėžyje muziejus

Chicagietė kaltina 
šokių direktorių

LONDONAS; rūgs. 1. — Ąnr 
glijos laivynas iš 8 torpedinių 
laivų ieško Ispanijos pakraš
čiuose paslaptingos submari- 
nos, kuri bandė torpeduoti An
glį jos ųtorpedinį c laivą - JJąuock- 
plaukiojąrlt tarp Almeria ir Va- 
lencia. 1 •

Torpeda nepataikė laivui ir 
laivas tuojaus paleido gelmių 
bombą, bet submarinai pasise1- 
ke pasprukti. Dabar laivynui 
įsakyta tą paslaptingą subma- 
riną, kuri nuo rugp. 1 d. puo
lė jau 18 laivų, surasti ir ją 
paskandinti.

Ispanijos sukilėlių lėktuvai 
puolė Graikijos laivą Tsepo už 
20 mylių i šiaurę nuo Barce- 
lonos. • Vienas jurininkas liko 
užmuštas. Laivas gabenęs amu
niciją lojalistams.

LOS ANGELES, Cal., rūgs.
1. — Roy Randolph, 29 m., 
Hollywood šokių direktorius, 
dabar yra teisiamas už išgė- 
dinimą savo bute 17 m. chica- 
gietės Charlotte Sweet, kuri 
Chicagoje buvo modeliu ir tik 
už savąitės prieš tą įvyki at- 

.^iyk^^.. J<ollywoo<4ą.-Jiedu. su
sitikę artistų ir modelių baliu
je, gerokai išsigėrę ir jis ją 
nusivedęs į savo butą, kur ją 
du sykiu išgėdinęs.

Panevėžio 
jau ke- 
nuosavų

PANEVĖŽYS. — 
kraštotyros draugija 
linti metai ruošiasi 
namų statybai. Galutinai susi
tarus dėl vietos (bus statomas 
miesto sode) jau vežamos pir
mosios plytos.

Prieš keletą metų gausiai bu
vo renkamos aukos Laisvės 
paminklo statymui. Dabar tos 
visos aukos (apie 10,000 litų) 
paskirtos muziejaus statybai.

c —

Per neatsargumą 
nušovė

rugs. 
suva-

MOORESVILLE, Ind., 
l.t — šiandie traukinys 
žinojo ir Užmušė Edward Sin- 
gleton, 45 m. WPA darbinin
ką, dalininką pirmo John Dil- 
lįnger papildyto plėšimo, kuris 
Dillingerį pastūmėjo prie kitų 
piktadarybių ir padarė jį žy
miausiu Amerikos piktadariu.

25 d. apie 
Poštfpių 

kieme per

ŠIAULIAI. — VII. 
20 vai. Joniškio vi. 
pradžios mokyklos 
neatsargumą pil. Mačiūnas Vin
cas revolveriu mirtinai peršo
vė drąugunų pulko eilinį Stan
kaitį Stasį, 21 m. amžiaus, k L 
lusį iš to pat valsčiaus Melnių 
kaimo.

Sovietų Rusija su
šaudė 7 Gruzijos 

komisarus

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 1. 
— Čia mirė Wilbert Lewis 
Smith, 85 m., vienas iš trijų 
brolių, kurie įkūrė L. C. Smith 
Typewriter Co.

Vilniuje 4,800 bedarbių 
Konfiskuoti laikraščiai

Italijos 
Italija 
nė Ispanijai, nė 

kuriai kitai valstybei, Francu- 
zija jau pradėjo atvirai grur 
moti atidaryti Ispanijos sienas 
karo reikmenims ir savano
riams.1 Jei ^Francuzija tai pa
darytų, Ispanijos lojalistų lai
mėjimas butų užtikrintas ir
sukilėlių neįstengtų išgelbėti, 
Italijos pulkai.

Ispanijos lojalistams ne tiek 
kareivių reikia, kiek ginklų, 
ypač kanuOlįų įr lėktuvų. Jei 
jie gautų giįiklų iš Francuži- 
jos, tai jie lengvai sukilėlius 
nugalėtų. Italiją jau ir dabar 
nebenori daugiau Siųsti karei
vių į Ispaniją, o Vokietija jau 
senai priešinasi siuntimui ir 
jai pačiai reikalingos amunici
jos. / ,

Bet Franelizijos veikimą la
bai varžo Anglija, kuri nori su
kilėlių laimėjimo ir daro viso
kias kliūtis rėmimui lojalistų* 
O Francuzija viena, be Angli
jos pritarimo, 
veikti.

Dėlei /tokio 
veikimo, nes 
skelbusi karą

piratiško 
nėra pa-

nelabai drysta

MASKVA, rūgs. 1. — Septy- 
ni Gruzijos komisarai, kurie 
buk kurstę piemenų 
prieš sovietų ‘ valdžią, 
šaudyti.

Du kiti komisarai
teisti 10 metų kalėjimam o dar 
du gavo po 8 metus kalėjimo.

(Gruzija yra paties Stalino 
gimtoji tėviškė).

sukilimą 
liko su

liko nu-

Uraganas siaučia 
karo tremtinių 

mieste
SHANGHAI, rug^ 1.—Hong- 

kong miestą perėjo smarkus 
uraganas, kuris pridarė dide
lių nuostolių. Tas miestas yra 
pilnas pįiinijos karo tremtinių: 
TaipjauUostas pilnas l&ivų, Ja
ponijai paskelbus Chinijos pa
kraščių blokadą.

3 žmonės prigėrė
_____s____ ' ?

QUINCY, III,, rūgs. L—Trys 
žmonės prigėrė ir 4 liko išgel
bėti vilkikui paskandinus jų 
valtį.

MENICO CITY, rūgs. 1. — 
Aštriame pasisukime apvirtus 
perpildytam busui, vienas žmo
gus liko užmuštas ir 32 žmo
nės sužeisti. ‘

VILNIUS. — Nors šiuo me
tu ir yra didžiausias darbo se
zonas ir šiuo metu mažiausiai 
esti bedarbių, vis dėlto Vilniu
je jų yra dabar užregistruota 
net 4,800 žmonių.

Naujas konkordatas..
MUENCHEN, Vokietija, r. 

1. — Jau daugiau kaip 1,000,- 
000 žmonių aplankė “degene
ratų” dailės parodą, tilo tarpu 
“tikrosios” dailės parodą ap
lankė tik 290,000 ’ žmonių.

MONTREAL, Que., rūgs. 1. 
— Mažoji Rita Rondeau, vie
na išlikusi iš keturiukių, va
kar išėjo iš ligoninės. Jį dabar 
sveria 12 sv. 4 uncijas. Prieš 
7 mėn., tik gimusi ji svėre vos 
1 s v. 14 uncijų ir ją teko il
gai laikyti inkubatoriuje.

MILWAUKEE,' Wis., rūgs. 
1. — Dėlei vaikų paraližia.us 
siautimo, nutarta atidėti vai
kų darželių ir pradinių moky
klų žemesniųjų klesų atidary
mą.

RIVERSIDE, Cal., rūgs. 1. 
— Du nedideli žemės drebėji
mai supurtė dalį Riverside 
kauntės.z Nuostolių nepadarė, 
bet gyventojus gerokai išgąs
dino. ’

KAUNAS. — Rygos rusų 
laikraštis “Segodnia” rašo, kad 
Lietuvos vyriausybė veda dery
bas su Vatikanu dėl naujo kon
kordato, kuris tikimasi bus su
darytas.

KONFISKUOTI LAIKRAŠČIAI

VILNIUS. — Vilniaus mie
sto starastos įsakymu, šiomis 
dienomis buvo konfiskuotas 
“Vilniaus Rytojaus” 60-tas nu
meris už vedamąjį straipsnį: 
“Ozono laikraščių kregždės”. 
Laikraštis išėjo su baltomis dė
mėmis pirmajame puslapyje.

Taip pat buvo konfiskuotas 
ir “Vilniaus žodžio” 35 nume
ris už korespondenciją iš Va
rėnos.

NA 1’JTENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v, ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
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(Tęsinys) 
kelione iš moNtreal I 

NEW YORKĄ • 
Iš Montreal iki Jungtinių 

Valstijų sienos tėra tik apie 
penkiasdešimt mylių, čia kelias 
yra geras, o kalnų mažai te
pasitaiko. Pakelyje matosi gra
žios farmos. Nuto sienos iki 
Bostono yra apie trys šimtai 
mylių, čia tenka ir su kal
nais susidurti, kurių yra gana 
daug. Iki pat Bostono dar vis 
matosi pušys, tik pasukus New 
York link jau mažiau pušų ir 
eglių bepasitaiko. O prie New 
Yorko tai jų jau visai nesima
to,—ten auga tik lapuoti me
džiai.

Iš Bostono iki New Yorko 
yra du šimtai mylių. Kelias ei
na lyg ir Atlantiko vandenyno 
pakraščiu. Kartkartėmis tenka 
visai arti vandenyno privažiuo
ti. Pakelyje^ yra gana didelių 
miestų, kaip antai: New Ha- 
ven, Bridgeport ir kiti. Mieste
liai ir farmos čia visai neblo-' 
gai atrodo.

BOSTONAS
Bostonas priklauso Amerikos 

didmiesčiams. Tačiau tai ga
na senas miestas. Jo gatvės 
kreivos ir siauros, o dėlei to ir 
susigrūdimas labai didelis. Sker- 
skehi/ose tenka ilgai laukti, 
kai pagaliau pasitaiko proga 
važiuoti. Didelių namų šiame 
mieste nesimato. Iš viso Bos
tonas gerokai pasilikęs nuo kitų 
Amerikos didmiesčių. Savo iš* 
žiūra jis primena Europos di
džiuosius miestus. Iš dalies Bos
tono atsilikimas galima aiškin
ti tuo, kad jis yra senas mies
tas. Iš kitos pusės, reikia ne
užmiršti, kad ir New Yorkas 
nėra “jauniklis”, o vienok tiėfr . r , * > TJOjJ
dangoraižių ir kitokių prašmat
nybių yra labai daug.

DAUSOSE
Lėktuvu galima iškilti į pa

danges, net aukščiau debesų. 
Tačiau blogumas yra tas, jog 
lėktuvas turi visą laiką skristi. 
Sustoti jis negali. O tai reiškia, 
jog ir lėktuvu skrendu žmones 
iš vienos vietos hegali stebėti, 
kas žemai dedasi. Iš lėktuvo 
nėra galima stebėti, kaip gat
ves atrodo, koks ten judėjimas 
vyksta.

Tokiam stebėjimui yra tik 
vienatinė vieta, būtent, Empire 
State Building New Yorke. Kai 
įsigauni į to pastato viršūnę, tai 
tikrai pasijunti atsidūręs “on 
top of the vvorld”. Kol pasieki 
viršų, tai reikia keltis net tri
mis skirtingais keltuvais (ele
vatoriais). Stebėjimo punktas 
yra iš šimto ir antro aukšto. 
Oro spaudimas ten daug ma
žesnis, todėl kvėpuoti pasidaro 
sunkiau. Kai pasižiūri žejnėn ir 
pamatai smarkiai važiuojan
čius automobilius, tai pradeda 
net galva svaigti. Gatvėmis vaj- 
žiuoją automobiliai atrodo tar
si kokios savo takais bėginė j an- 
čios skruzdės.

Pati trobesio viršūne yra ap
vali ir tik 30 pėdų. Tai stebė
jimo punktas. Ten galima sto
vėti ir žiūrėti į visas puses. 
Kaip sakoma, visas New Yor
kas matosi, kaip ant delno.

Reikia pasakyti, jog stebė
tojų visada yra daug. Keturį 
keltuvai niAilat kursuoja tarp 
pirmo ir aštuoniasdešimto aukš-

Čio, ir jie visada yra prisigru-

Kas sustoja New Yorkę ilg
esnį ar trumpesnį laiką, būti
nai turi į tą stebėjimo vietų į- 
sigauti ir pasidairyti, kaip New 
Yorko miestas iš aukšto atrodo. 
Juo labiau tų bokštą reikia ap
lankyti, kad aukštesnio stebė
jimo punkto pasaulyje nėra.

New Yorkas turi daug ir ki
tų dangoraižių, bet jie prieš 
Empire State Building tik nyk
štukai. Pavyzdžiui, labai men
kutis atrodo Metropolitan ap- 
draūdos kompanijos trobesys, 
kuris prieš dvidešimt penkerius 
metus buvo didžiausias ir ąukš-j 
čiausiajs pastatas visame New 
Yorke. Tada jis buvo “dyvas” 
nematytas ir turėjo dvidešimt 
penkis aukštus. •

Vadinasi, per tų trumpų lai
kotarpį liko padaryta nepapras
tai didelė pažanga dangoraižių 
statybos srityje. O kas atsitiks 
po kitų dvidešimt penkių me
tų? To niekas negali pasaky
ti. Visai .galimas daiktas, kad 
bus pastatyta dar aukštesnių 
ir šaunesnių trobesių nei Em
pire State Building.

RyšiuTn su tais dangoraižiais 
man prisiminė vienas įvykis 
Kaune. Kai 1934 m, lankiausi 
Lietuvoje, tai kartų nusivežiau 
savo tėvukų į Kauną. Kai tė
vukas pirmų kartų pamatė ten, 
rodosi, devynių aukštų namų, 
tai jis negalėjo atsistebėti.

Įdomu/ kaip jis reaguotų, 
kai pamatytų aukščiausį pa
saulio pastatą New;Yorke? Ma
nau, kad j U 'salotų/Jog tikrai 
jau- “ s ii d nų. -diena” /atėjo. 

' S ‘K 

(Btis daugiau) 
.'.7'K-/; 

' '     1 ■ ■■■■.■ ■■ ■ 1 , ■ . —— ■ - ■    

V : garantuoti ’ : !
£ VARTOTI BOILERIAI

.‘Radiatoriai, ’l&ipbs ir fitingši,’di- 
ndžiausias sląKaSĮr--mažiausia kaina įrengimui.
mieste. Speaiąlųa mokesčių dydžiai 1 'MAS.

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WĖŠT LAKĖ STREET ,MONROE 3387-88

—-------------------- -- -  -. -...* . .....—

JUOKAI
-- i. '

Reikaling-is žmogus
■| ’ -v". 4 • '

—Ir kaip jus galite laikyti to-
Kį padėjėją?!,.Juk jis yriškas 
invalidas^-nemato ir negirdi I 

—Koks • tamsta juokdarys I
Nagi, mano -reikaluose kaip tik 
toks ir reikalingas.

Kas kanj rupi*..
— Tamstos dėdė ' pa vo j ingai 

serga. Biik visam pasirengęs.
— Na, na, pone gydytojau, 

perdedi. Jų‘k ir be inųnęs yra 
keli įpėdiniai/. ....

Vienintelis ^pavyzdys
Žmona, kuri turėjo palinki

mo, į kino artistes, bet ir mė
go šeimos ramybę, sako savo 
vyrui:

— Ąš skaičiau kino žurna
le^ kad Hollywopde yra labai 
žymi artistė, kuri dar nė kar
to nėra išsiskyrusi su vyru.

Na, ar tikrai taip? Tur 
būt, Shirley Temple? — par- 
klausė vyras.

' ..*yiiinn.ii>|u»;i.|i ĮH , ir „į„

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ..........i.... . tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

Ketvirtadienis, rūgs. 2, 19Ž7
Phone CANAL 6122

.....      '■■■”        ■■ ■■■»■*■ ■■■*■

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus ir

••. į ■, ■ •

KARALAIčUVJiARĄLAf
Tę” — Gwen Stįtji, 18 metų 
Są.n Pcd.ro, C^lifbtpia mer- , 
gaite, kuri metiniame Long 
Be ach gražuolių konkurse 
buvo išrinkta ne “karalai
te”, bet “Karalaičių, karalai
te.” Ji paroduoja uniformo
je. ’ Acme Photo

Avansų Paėmė
Gydytojas: Aš teleida.u* jūsų 

vyrui gerti tiktai vienų stiklelį 
per savaitę, o matau jį nuolat 
girtų. Ką tai reiškia?

žmona: Duokite ramybę, po
nas daktare! Tas latras šian
die truktelėjo avansu už pen
kis mėnesius.

"ant' mateHblė vpilhh^’Hšl^dy4uVli.
1 ' • -DYKAI APKAINAVI-

...... »IIW4ill«IHIWW 1■■■ 8 I ■   I ĮIII I J     II * ......................................'■    

Saukit calumet 0909 
UNIVERSAL PLŪMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine.

10,West 18th Street
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos i jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
. PALŪKANŲ KAINA.

I VAKARUS NUO 
STATE STREET

Muzikos mėgėjas
... m t-.— Už puikiausias gyvenimo 

valandas dėkingas > esu muži
kai. ' ....

— Dažnai 
tus lankai?

- Aš ne,

-\ ■ ••

f :k ‘ B .-J-'

Tamsta koncer-
/ v ■ < . ■ i

bet mano žino

>■' ...... . ............    n'iiiMtĮbm'Kiimij .u I mini i i

PASKUTINĖ DINNA ŠIANDIEN
“GOBSEK” Ęalzac’o apysaka 

įdedant
klK Penkiadieni eis—

Apysaka apie 12 vyrų ir moterį 
klaikiuose Kūra/ Koum tyruose 

EXTRA VILIONE 
‘>JUBILANT MAR€H>?

Maskvoj Sporto ■ Plepės Paradas

Sonotone
V - - 25c iki 1 v. p. p.

■I i . H' u,.,......,.,.- III | ' lįil, irįsĮ^tr.»^W. /y.". 
•..... .......... ? ... ............  r "" • "T1 4;-;n;p‘Į‘i"|—■■■■*■."II., ■v—..y - -r. , .į, y • . {- • ■ '' ? ”* ’• ’——n

Garsinkitės “N-nose”
••________________ _______

4į»'

■VT1 1 1

- LENTOS
WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 1” lentos, 1,000 pčdų __ $21.00 
2X4, 2x6i 2x10, 2x12 M p'H. - ?27.00 
N^pčąa ^*y^V<M>d’ kptV*3i/į0
Insuhiting boarį, įketv, pčd.------ l%c
Naulas pj»stcr hoird, ketv. p&L — 2c, 
Naujus waHboard, visu dydžių, 

ketv. p&įa ....................  l%c
Nauji kedro stulpeliai, 7 pčd. ilgio,

Stnka ________ ______ ......_____ 10c
Geriausios ųaiijos durys, fit........ .. $2.25
Kūlelis stogų popieriaus, 108 ket.

pėdų ___.'.......      80c
Geriausios včių tvoros, pčda ------ 2Msc
800 gal. iSvidipčs |r IMau^inčs

malcvos, l $2.50 maJeva, visokių 
spalvų galionus ................... .......

Vanos tobulam stovy, Stųj.
Sinkos (praųsiuyčios) vIsoUiob, >
Nąiijl plieno futrinųi, $6 vertės ctf'lllrfl *
Lath, giioblniai ..............--------- ---

NAUJI RAKANDAI
Mųtrųsai, $1Q.OQ vertės ---- ------ $4.95
SiMledumas kaučas ir matracas.

komp...................... ...................  $4.95
Naujas ptudio cpųchcs specialiai

pigus ......... .....................  - $16.95
Geriausia nauja metalinė lova,

pigiai po ............. . ..........  $4.95
Sukti springsai lovai, $10.00 vert. $4.95

1,000,000 PĖDŲ GERŲ 
VARTOTŲ LENTŲ

1x6 M &M, 8-coi. Shiplap, 2x4’s,
2x8’s, I
1____ „ . t
pėdų sandėlio, 
su nuosto .

$1.25 
<E n Kftstuk* — - $«.«<> visokios,_ fit, $2.50

____ ' .... ^1.75 
____________ 15c

1x6 M &M, 8-coL Shiplap, gx4’s, 2x6% 
2x10’8, 2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 

lentų grindims ir partišenų, viskas Iš 360 
pgdų sandelio, kuris užgriuvo. Siūlomo 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti. 

Siunčiame ■ 1 Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATDARA.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSI IR DIDŽIAUSIA LĄIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
... įįaSOg įR.NAKTj

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

i Tel. LAFAYETTE 0727

Parkraustom 
visokius rakandus bei žtorus 

arti ar toli.
6921 SOUTH3406 SOUTH

HALSTED ST. WESTERN AVĖ 
Yards 3408 Hemlock 5040

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

__g—and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prię 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e at
meni ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAJ ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkovitz

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI

Atdara vajsargis iki 7 vai. | 
Nekėliomis iki 1 v. dieną I

T“ Y-c r-1 >-i koplyčios visose, 
d J- Chicagos dalyse

;'.'t? -/u ^'i -n——-— ---------- -
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienič vakarais.

^ ■B:bO vai. vakarei; iš W. H. F. C. stbties (1420 K.) — Pranešėjai 
■; i' ■ ? k • p./aaltimierAs, ;

_ ___________ _______f?------------------- -------- --------------------------------------- -— 
'________________________________________________________________________________________ ; .'.i

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI '

Chicagos, J
Cicero ji

Lietuvių -fl
Laidotuvių ■
Direktorių i, jj
Asociacijos

ii .............................. ■"» u’ I I I

/ . S . S. P. MAŽEIKA . Yards 1139
3319 Lituimica! Avenue Phone Yards 1138

Ambulance 
Patarnavi- 
mas Dieną 

į ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

1 ,..i’.».’»Ov,i‘.Į>i.’t»"’y ■■/"■r r"".'1" ................. . ....... ...I II .-.I ..... II ..................................... ...

•• .. '■i/įj. LlULEVlCIUS
4348 S6i Califųrnią Avenue Phone Lafayette 3572

' ’ /' ’ '■ 11 0- - 1 .1 I - T| nu- .y n -1^ r «iit-i  - jil...-'i r. ii i r-t - i. - r - .......—

. . ; A. MASALSKIS
3307 LitnųnicaVAvenue Phone Boulevard 4139

• ' J- ' • f L ■■ i ......... ............... ».i,,. ■ ..._ ,, ........ ...................... ........

A. PETKUS
1410 Southr 49tli Court Cicero Phone Cicero 2109

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS 
' BŪDAMI MŪSŲ SPULKOS NARIAIS 

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

'* Dėl Informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ .

v - ’ arba pašaukite

. CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIĄTION 

(MEMBEK FPDERĄL HQMĘ LOAN SYSTEM)
1739 So. Halsted Street

< -1 • . ____ . . ... r A . S . !     ■ z ‘ ' 'i—

1 P. J. RIDIKAS
So. Halsted Street
— ui i i     : ■■  ....................... ■■ i    » ii ,, 11

I, J. ZOLP Phone Boul. 5203
\Vest 46th Street Phone Boulevard 556^

Boulevard 4089

/ s. M. SKUDAS "
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East I08th Street TeJ. Pullman l£70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. WesfernAve. , PJionę Virgjnia 0883
,'C^ ‘.-'.i 'y' ! - J ’i ‘ \ ■ ■ i" , 'J < 1 1,1'_________ 1 - . 4 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
2201 We^t 22nd Street 

Valandos: niro 1—8* ir 7—8 
Šertomis ir nedėk pagal sutarti 
Rąz. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868
------ ------ —---- -—- ------ ---- -------

Ofiso Tek Boulevard 5918 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tek Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virgiui* 0036 
Residence Tel. REVKRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

DR. L E. MAKARAS
10758 S, Michigan Avė. 

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

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 8 »o pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Saeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

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

st.Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOŠEPBt J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

DR
'LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą,- kuris 

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

Phone Boulevard 7589

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 . 

/Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
. Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
(Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
r ; DENTISTAS 1 

4645 So. Ashland Avė.
arti 4?th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai paktarai_____

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
i Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

' IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kąipo 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 SL

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

Tel. CanaJ 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega! >
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. .
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: .

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

Phone MIDWAY 2880■ n , ,—--------------------——... .. ....

Telefonas YardB 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVH.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki B po pietų 
.7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400 ■■■— ...................■ ■ .  ....... ....

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLĄ
DENTISTAS

6558 So. Western Avė. .
v“o?uuu$“ro Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III

JUOKAI
WHiamA.LewisRašytojas

žiedas

:S¥:S;

visai

Krata

Jonas Jarus

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
maršalka

Full-flavored

DYKAI
LIETUVON

tau ir tautiškas “zaplo

kvie 
išva

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

darbininkams išmo 
pridėĮką prie senų

kaip yra 
Štai prieš 
atvažiavo 
Ir ne bet

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metų ir 
prisiusi!
Chicagoje ...... $8.0(
Kitur Suv. Valstijo 
se ir Kanadoj* nupi 
ginta kaina

PENKTADIENIO VAKARĄ, 
RUGSĖJO 10 DIENĄ

naujienos 
1739 So.

'j ;|oted ' 

f’CAGO

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Vadi- 
butų 
išva-

Narkis — 
P. Poška

■■
lw

vaka- 
užėjo 
ir su

Tai tikrai nemalonus įvykis 
Žebriui.

jame Greitai, Pigiai 
Saugiai.

Kvietė tik “savuosius

toli nuvažiuojame, 
didelio

Atsiimkite šį 
žiedą!”—“Ar jis 
tamstos sužieduo 
tai patinka, bet

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

Jaunas vyras ateina pas auk 
sininką ir sako 
mžiedotuvių 
aebepatinka 
tinei?”—“Jis 
aš jau ne!”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

siblaškiusios. ' Vadinasi, jos 
viena nuo kitos yra gana toli. 
Tačiau tai nėra kokia nenu
galima klintis. Kartais juk 
mes .be jokio didelio reikalo 
ir gana 
Tad, rodosi 
sunkumo pėr metus du ar tris 
kartus suvažiuoti į vieną vietą 
konferencijai. O tokios konfe- 

I renci jos’butų labai naudingos, 
i Aš esu tikras, kad Ohio vals
tijoje visas SLA veikimas žy
miai pagyvėtų.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

v NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

• Ofisas atdaras kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

CLEVELANDO i

-J. Bene 
Kaziunas
Al. Mar

Susirinkimai laikomi kai

24 butelių karton $2.75 
(50 c.. už tuščius)

12 butelių karton $140 
(25c. už tuščius) f

Malvaz daro Monaręh Beer aludariai

Nori Jus Pamatyti
PRIE

4716 S. Ashland Avė.

Rugpiučio 22 d. vietos tauti
ninkai po priedanga TMD 20 
kuopos surengė išvažiavimą j 
ponų Šimkūnų farmą 
ford, Ohio). Dalyvavo 
mažas skaičius žmonių, 
žangesnieji tautininkai 
te ir pašalinius žmones 
žiavime dalyvauti. ' Tačiau 
smetoniniai visais budais sten
gėsi išvažiavimą tvarkyti taip, 
kad ne jų plaukų žmonės į iš
važiavimą nepakliūtų, 
naši, jie norėjo, kad tai 
šimto nuošimčių “košer” 
žiavimas.

Vieni laimėjo, o kiti 
pralaimėjo

šiomis dienomis stambiau
sios vietos kepyklos pasirašė 
sutartį su savo darbininkais, 
sutikdamos pakelti algas iki 
82 centų per valandą. Sutartį 
pasirašė septynios kepyklos.

Apskaičiuojama, kad tų ke
pyklų darbininkams per me
tus bus išmokėta apie $100,-

Susivienijimo veikėjų 
pasitarimas

Jau per ilgą laiką SLA 136 
kuopos veikėjai darbavosi ir 
darė planus, kaip įtraukti kai
mynines kuopas į bendrą vei
kimą visos organizacijos la
bui. Štai rugpiučio 28 d. buvo 
bendras posėdis, kuris įvyko • 
Lietuvių svetainėje. Dalyvavo j 
veikėjai iš šių keturių kuopų:) 
136, 362, 14 ir 198. Iš viso į' 
pasitarimą atvyko apie dvide
šimt asmenų.

Na, ir atvėrė jis 
sakoma, savo sielą 
kiek laiko, sako ji’ 
svečiai iš Lietuvos, 
kokie svečiai, bet tikri Smeto
nos atstovai. Manau, kad jus 
sutiksite, jog jiems pirmiau
sia reikėjo pasimatyti ir pasi
kalbėti su tais žmonėmis, ku
rie ištikimai remia 
valdžią. Bet kur tau! Su vie
nais jie kalbėjosi, o kitų visiš
kai nepastebėjo. Bet kai nu
važiavo į Bostoną, tai vienam 
žydeliui nuo pačios valdžios 
visokių linkėjimų sudėjo. At
rodo, kad tai valdžiai geras 
yra tas, kuris duo'da pinigų.

Vadinasi, musų herojus jau
čiasi labai nusivylęs. Jį; ma
tyti, labiausiai kankina pavy
das, kad žydas liko pastebė
tas, o jis ne, nors ir labai jau 
“storavojosi” bei garbino Sme
toną.

Tai

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES VALDYBA 1937 METAMS: 

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe- Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontroles rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius 
korespondentas. Dr. J. 
Draugystės Daktaras. 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Heinlock 
2874—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai jvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

DRA UGYSTES PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 

<4550 So. Western Ąve.; Frank
Mųikbą. J**—finansų rašt, 4917 
SoUKomenšky Avė.; Frank Meda- 

, linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank MargeviČe—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

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

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirin. pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kuneyičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
8534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė,; J. 
Malinauskas — Apėkunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Kti- 
nevičia — Apėkunas kasos, 3201 
Green St.: K. Valaitis—^Apėkunas 
Ligonių, 3306So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirma penktadieni, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

ATIDARĖ NAUJĄ VIEŠKELI 
kuris vakar buvo atidarytas susisiekimui 
ma kelią uąųdųtį nųb Oak Street iki Norfl 
goraižiai. t

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

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
-r-vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Capalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer. •

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius, joseph Gudjonis. An
ton Kontryrh, M. Bankevičius, 
Martin čęsnavičius. Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counsclor: Frank 
W. Chernauckas.

Iš SLA narių-veiklos.—Neprašyti svečiai.—Tau
tininkų išvažiavimas.—Nepatenkintas.— Ren 
ffėsi artistai streikuoti.— Krata viešbutyje.— 
Kepyklų savininkai pasirašė sutartį su darbi 
ninkais.

Posėdyje buvo paliestas pa
žangiosios spaudos sustiprini
mo klausimas. Daugelis buvo 
tos nuomonės, kad iš ,Ohio 
valstijos lietuvių gyvenimo 
reikia daugiau žinių paduoti. 
Susirinkimo dalyviai pareiškė 
pasitenkinimą, kad reguliariš- 
kai pasirodo Clevelando sky
rius. Pas juos buvo pageida
vimas, kad ir akroniečiai tokį 
skyfrių palaikytų.

Kaip matote, malonus Su
sivienijimo nariai, pradžia pa
daryta labai gera. Sumanymas 
steigti Ohio valstijoje apskritį 
yra tikrai pagirtinas dalykas, 
žinoma, gali kilti abejonių, ar 
butų praktiška kuopos dele
gatams kartkartėmis suvažiuo
ti į vieną vietą. Dalykas toks, 
kad kuopos yra pusėtinai iš-

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, 111., tel. Prospoct 
4524; Pranciškai Vinckus—pirm, 
pagelb., 2718 West 43rd St., Chi
cago, Iii.; Petras B^idrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia 
tininkas, 1533 So. 49th Avė 
ro, III.; Mrs. 
—kasos globėj 
Place, Chicago, III 
cinsken 
Rockwell St. 
nas Czesna- 
Paulina St., 
Tuskievicz — 
Washtenaw Avė 
gonių- lankytojai: Mrs. Kačinske n 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos. Antaho Czesnos svetai
nėje, 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. Iii.

Apiplėšė J. žebrio 
krautuvę

■X '/ '

Bugpiučioį 20 d., vėlai 
re, du neprašyti svečiai 
į p. J. Žebrio krautuvę 
ginklais rankose pareikalavo 
atiduoti pinigus. Jie iškratė p. 
Žebrio kišenes, o taip pat pa
siėmė visus pinigus iš registe- 
rio. Iš viso jie laimėjo apie 
šešiasdešimt doleriu.
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GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M- Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu-

- nas; Ligonių lankytojas—P 
lenk; Korespondentas —-J. 
kaitis; Maršalka 
Daktaras-kvotėjas 
gėris.
antrą nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madisoh strėet.

Į šį pirmutinį pasitarimą 
kuopų delegatai nebuvo ren
kami. Kviečiami buvo veikles
ni nariai ir veikėjai. Mat, bu
vo pageidavimas, kad jie suei
tų ir sudarytų planus ateities 
veiklai. Pasitarimo dalyviai 
raportuos savo kuopoms apie 
tai, kas buvo kalbama ir pla
nuojama, o po to jau kiekvie
na kuopa galės formališkai iš
sirinkti tokius cfelegatus, ku
rie kartkartėmis susirinks pa
sitarti organizacijos reikalais.

Pasitarimui pirmininkavo J. 
Žebrys, o užrašų sekretorium 
buvo V. T. Nevarauskas iš 
Akron, Ohio. Pirmiausia bu
vo kalbama apie tai, kaip 
butų galima visas Ohio valsti
joje esančias kuopas įtraukti 
į bendrą veikimą. Šiuo klau
simu buvo labai naudingų 
nuomonių pareikšta. Pagaliau 
visi kaip vienu balsu pasisa
kė, kad reikia steigti apskritį. 
Laikinai tačiau dar* ncijus nu
traukti ryšiai sų ąuksųnpjkon- 
testo rajonu. Nutarta, kad. Jo
nas Jarus, kuris buvč to rajo
no organizatorius, susineštų 
su visomis kuopomis, o vėliau 
sušauktų susirinkimą. Tas su
sirinkimas galės jau nuodug
niau apskrities organizavimo 
reikalą 'išnagrinėti.

Beje, šusirinkifne buvo kal
bama ir apie musų jaunimą. 
Būtent, kaip tą jaunimą butų 
galima į .organizacijos veiki
mą įtraukti.

Veikėjai tarėsi ir dėl Pildo
mosios Tarybos rinkimų. Mat, 
netrukus bus statomi kandida
tai į Pildomąją Tarybą. Aiš
kus daiktas, kad nariai yra 
susidomėję tais rinkimais. Su
sirinkime, taip sakant, kiek
vienas dabartinis Pildomosios 
Tarybos narys buvo per šeren- 
gą perleistas. Daugelio nuo
mone buvo ta, kad kai kuriuos 
Tarybos narius reikėtų pakeis
ti. Rekomendacijos kandidatų 
klausimu bus įteiktos Vakarų 
Komitetui.

Toliau buvo prisimintas A. 
L. Kongresas, kuris numato
ma laikyti SLA seimo metu 
(kelias dienas prieš ar po 
seimo). Šiuo klausimu beveik 
jokių ginčų nebuvo: visi suti
ko, kad toks kongresas yrą 
reikalingas ir kad jis turi yyy-

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Mrs. 
finansų raš- 

Cice- 
Matuzen Antanienė 
a, 2430 West 46th 

Mrs. Ida Ka- 
kasos t’o"Sja, 7204 So. 

Chicago, III.; Anta- 
-kasierius, 4501 So. 
Chicago, III.; Petras 
maršalka, 6939 So. 

Chicago, III.; Li-

Susitaikė
Didžiųjų ežerų parodoje vie

no teatro aktoriai buvo pasi
rengę streikuoti. Streikas bu
tų palietęs 36 žmones. Akto
riai įteikė reikalavimą, kad ir 
streiko pavojus praėjo.

“Pagalvok, tamsta, kai vakar 
parėjau namo, musų mažasis 
;rijų metų berniukas besiren
giąs mano rankraščius suplė
šyti!”—“Negali būti, negi jis 
jau moka skaityti?”

Mes norime, A 
kad jus žino- 
tumėte M AL- T J
VAZ. Ir mes B 
esame įsitiki- 
nę, kad jus, . • ' 
džiaugsijtės jo aksti- 
nančia, gaivinančia 
kokybe, kuri pasių- 
lys jums šią propo
ziciją: Išgerk butelį 
ay daugiau dienoj 
per kelias dienas. 
Jei nebūsit visai pa
tenkinti MALVAZ, 
tai su džiaugsmu 
paimsim; siuntini at
gal ir grąžinsim vis 
ką, ką busit įmokė
ję. Užsisakyki t kar
toną šiandien.

Pavydas
Šiomis dienomis teko sutik

ti vieną labai karštą Smetonos 
šalininką. Man tiesiog buvo 
nuostabu, kai jis pradėjo savo 
nepasitenkinimą reikšti “tau
tos vadų” atžvilgiu.

To savo nusistebėjimo aš nė 
nebandžiau nuslėpti. Sakau, 
Tamsta per visą laiką buvai 
didelis “tautos ^yado” šalinin
kas ir bandei visus jo darbus 
pateisinti. Kodėl dabar staiga 
ėmei ir užsirūstinai? Manau, 
kad kas nors nepaprasto įvy
ko, nes dėl niekų nebūtumei 
drįsęs vadą taip įžeisti.

'MMMt

usterine .
TOOTH PASU

Jei jus nusilpę — lengvai 
pąvargstat, “pusiau nesvei
kas” per didesnį laiko da
li — galimas daiktas, kad 
jums reikia gero “statyto
jo” —• akstintojo, gaivi
nančio gėralo, tokio kaip 
MALVAZ. ,

MALVAZ yrą maitinanti 
salyklą, padaryta iš sveiką 

rinktinų, energiją p.x- 
daraničiųgrudų-* Ji^i 
padeda kūno įgimtoms 

h funkcijoms, padaryda- 
|r*r < mas . atilsų, <tvir- 

tą miegą, akstin- 
damas apetitą -i- 

suraminda- 
mas pakri-;

-A kušius ner- 
vus.

Daliai‘^aujo paežerio vieškelio Lake Shorę Drivc 
su siaurės Chicago. Laikinai įtėbus gali- 

avėnue. Kairėj m a I y I i s Nori h si d es d a n

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Mera reikti-, etoael: e'A •>

Se to raute tu**

Šiomis dienomis Ford vieš
butyje (Prospect Avė.ž buvo 
padaryta krata. Policija skel
bia suradusi daug visokių gem 
bleriavimo prietaisų. Buvo už
tikti ir vyrai su svetimomis 
moterimis. Viešbučio vedėjas 
liko areštuotas.

Visa tai skamba neblogai. 
Tačiau kepyklų kompanijos 
jau paskelbė, jog netrukus bus 
pakeltos ir kainos duonai. Va
dinasi, šiuo atveju pralaimės 
visi tie, kurie valgo duoną, — 

dabartinę^ iš jų kišenės gal bus surinkta 
ne tik šimtas tūkstančių dolę- 
rių, bet ir daugiau. Visai tad 
galimas daiktas, jog kepyklos.

—perfect 
for cookingl 

® Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneęs that m)akea 
it perfect for aandwiches. And for 
cooked dishes y<xi can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfedly.

pakeldamos y savo darbiniu- gu :reikės 
kams algas, dar ir pelno paši- lieti kaip 
darys: surinks iš Clevelando jų J algų, 
gyventojų daiįgiąu pinigų, be-) ,

6500
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v Amerikos padėtis Azijoje
■ ■ ■■ i - ■

. ■■ į ■ y.>■*■»

Jungtinių Valstijų valdžia įsakė savo karo laivams 
ir marinams, kurie dabar yra Kinijos uostuose, tenai 
pasilikti ir teikti pagelbą Amerikos piliečiams, kurie 
jos reikalaus. į

Tąi gali būt pavojingas dalykas, nes Amerikos lai
vams esant toje zonoje, kur vyksta japonų karo veiks
mai prieš Kini jų, lengvai gali atsitikti koks nors “incį- 
dentas”, kuris gali įvelti Ameriką į susirėmimą su Ja
ponija. Saugesnė politika butų visus amerikiečius; ku
rie nori apleisti Kiniją, iš tenai išgabenti ir tuo jaus po 
to ištraukti visas Jungtinių Valstijų ginkluotas jėgas 
iš Tolimųjų Rytų. . v

Visai pasitraukus iš Azijos ir jos vandenų, Ameri
ka, žinoma, pasidarytų stambių prekybos nuostolių. Jei
gu Jungtinės Valstijos nori jų išvengti ir kartu nori 
neįsivelti į karą su Japonija, tai vienintelis kelias joms 
yra susitarti su Anglija ir viešai užimti bendrlą su ja 
poziciją Kinijoje. Nors japonai yra dideli akyplėšos, bet 
provokuoti karą su Anglija ir Amerika kartu jie ne
drįstų. Į >

*1

LIETUVOS SEIMININKŲ 
BANKIETAŠ BROOK- 
LYNE NEPASISEKĖ

Prieš kiek laiko tautininkų 
spaudoje Brooklyno komiteto 
pirmininkas dejavo, kad buvo 
visai nesėkmingas Lietuvos

Tąi, vadinasi, pagerbė “gar
bės Svečius’’f

Lietuvos tautininkai, tur būt, 
niekuomet' nemanė, kad Smeto
nos garbinimo centras Brook- 
lyne yrą toks nususęs.

GENIOTIS LIETUVOJE OR-
sportininkų atsilankymas Ame
rikoje. Dabar kitas tautininkų, 
žmogus skundžiasi “Vienybė
je”, kad labai nepasisekė va
karienė, kurių Brooklyno tauti
ninkai rengė Lietuvos vadina
mojo “seimo” nariams, pp. Gal
vydžiui ir Kvikliui. x

Jisai kaltina vakarienės ren
gimo komisiją (pp. Ginkų, Va
laitį, Klingą ir k.), kuri buvo 
sumaniusi tą vakarienę rengti 
brangiame Victoria hotęlyje, ir 
jau tuo tikslu pardavinėjo ti- 
kietus, bet paskui staiga per
kėlė vakarienę visai į kitą vie
tą. Sako:

“Sekmadienio rytą komisi- 
ja, pasiėmus Lietuvos sve- 

'' i Sius, išvyko į vakarienės vie- 
? tą, kur, kaip* žinoma; dalyva

vo menkas būrelis žmonių, 
užsimokėjusių už bilietus. 

^Tuo tarpu kiti asmenys, ku
rie buvo įsigiję bilietus eiti 
į Victoria viešbutį, jautėsi 
apvilti. Kai kurie, nieko ne
žinodami apie tą vakarienės 
nukėlimą (perkėlimą ? —-♦‘N.” 
Red.), nuvyko j Victoria 
viešbutį. Ten jie sužinojo, 
kad vakariene neįvyksta', ko- 

. misijos nariai viešbučiui pra
nešę, kad ‘Lietuvos Seimo 
atstovai dar neatvykę..? ”
Jeigu tas’ tautininkas rašo 

tiesą, tai Brooklyno tautinin
kai apgavo žmones* pardavinė
dami jiems bilietus į vakarienę 
Victoria hotejyje, kur vakarie
nė neįvyko, ir apgavo viešbutį, 
pameluodami jam,. kad “atsto
vai dąr, neatvykę”.

O kiek buvo žmonių toje va
karienėje? Anct “Vienybės” ra- 
šytoju, retoje vakarienėje daly
vavo tik komisijos nariai, Dai
nos chorelis ir dar vienas kitąs 
asmuo.”

GANIZUOJA TAUTINES 
PARAPIJAS

“L. Ž.” įdėjo tokią žinią:
“Amerikos lietuvių katali

kų bažnyčios arkivyskupui 
Geniočiui atsilankius', Repšių 
kaime (ties pat Mažeikiais) 

' buvo susirinkę apie 700 žmo
nių, kurie nutarė įsteigti pa
rapiją ir išrinko 17 asmenų 
komitetą, kuris rūpinsis baž
nyčios steigimu, kapinių įkū
rimu ir , palaikys • santykius 
su Amerikos lietuvių katali
kų bažnyčios organizacija 
(kurios čia nėra! — “N.” 
Red.), Komitetas išrinktas 
vienbalsiai.” v
Laikraštis praneša, kad ir S<^ 

doje įvyko susirinkimas, kuris 
svarstė “tautines” katalikų pa
rapijos steigimą. i

.Tarp Amerikos lietuvių “ar
kivyskupas Geniotis”, kaip ži
noma, nėra suradęs platesnės 
dirvas veikimui. > Bet Lietuvoj ė 
atrodo, kad žmonės interesuo
jasi nepriklausomos katalikų 
bažnyčios klausimu/ Tai grei
čiausia dėl to, kad 'Lietuvos 
žmonėms įgriso didelis R.-Ką- 
talikų dvasiškį jos atžagarei viš- 
kuma's ir — godumas.

NEIŠSIMIEGOJO, AR KAS 
JAM PASIDARĖ?

Pruseįka rašo:
“Abudu editorialąi permir

kę neapykanta prieš komų? 
nistus — kam New Yorko 
komunistai remia ptogresyvį 
merą La Guardia. Abudu edi- 
torialai tai spekuliacija ‘rau
donųjų baubų’ (meškere vi
sų reakcionierių ir patriotie- 
T'ių.” < .
Tas trejopas renegatas — ■ 

pirma pabėgęs nuo socialistų 
pas komunistus, paskui persi
metęs nuo komunistų pas sklo- 
k i n i nk u s, pagalios išdavęs pa
staruosius — yra daug melo 
prirašęs ir prišnekėjęs sdvo 
amžiuje. Bet šita jo insinuaci
ja prieš “Naujienas” yra viena 
iš begėdiškiausių jų.

. . • s I

Pruseika meluoja, sakyda
mas, kad '“Tribūne” neapkenčia 
komunistų , už tai, kad jie re
mia La .Guardia. Angliškas Chi
cagos dienraštis, kaip tik prie
šingai, panaudoja komunistų rėr 
mimą La Guardijos pastarojo 
dikreditaviihui. Laikraštis sako, *****
kad La Guardia traukia paskui 
save komunistus, kurie kabina
si j jo skvernus , tikėdamiesi 
pasinaudoti jo politikos vai
siais. ,. ' v ■

Vadinasi, “Tribūne” panau-į 
doja tą faktą, kad komunistai 
pasisakė už La Guardijos rė
mimą, publikos gąsdinimui! 
“raudonu baubu” (su tikslu at
stumti ją nuo Ln Guardijos).

Bet ar “Naujienos” bando 
publiką nugąsdinti La Guardi
jos “raudonumų”? Ar jos pa
naudoja komunistišką baubą 
šitam tikslui? Nieko panašaus. 
“Naujienos” pritaria La Guar- 
dijai, ir savo editoriale jos iš
reiškė abejonę, ar komunistų 
viešas pasigyrimas, kad jie bal
suos už La Guardiją, jam ne
pakenks. Tarp kitko tame edi
toriale buvo pasakyta:

“Republikonai ir dešinieji 
demokratai piešia dabartinį 
New Yorko „merą, kaip “bol- 
še'viką’į ir. tuo budu gąsdina 
smuskiosios miesčionijos mi
nias. Kai komunistų partija 
indorsavo jo kandidatūrą, tai 

' šita La Guardijos priešų agi
tacija daugeliui atrodys lyg 
kad butų teisinga.”
(Čia kiekvienas, kuris moka 

skaityti, matys, kad “Naujie
nos” ne spekuliuoja “raudonuo
ju baubu”, bet įspėja prieš to
kią atžagareivių spekuliaciją.

šitaip per akis pamelavęs ir 
begėdiškai apšmeižęs “Naujie
nas”, Pruseika drįsta’ dar kal
bėti apie “sąžinę” ir prikaišio
ti “Naujienoms” “ginklavimąsi 
Tribūne arsenale”! s

Jeigu jisai buvo blaivas, kai 
jisai tą šlykštybę rašė, tai ji
sai sąžinės visai neturi.

IŠ LIETUVOS

Eks-sklokininkas Pruseika, 
kuris dabar yra prisiglaudęs 
prie šimtaprocentinių komunis
tų, bando sugretinti “Naujie
nas” su “reakciniu šlamštu Tri
būne” — kadangi viename ir 
antrame tų laikraščių tą f pačią 
dieną tilpo redakcijos, straips
niai apįe kopunistų nutarimą 
remti ta Guardia kandidatūrą 
New Yorko miesto rinkimuose.

Skruzdės griauna ' 
trobčsips

TELŠIAI.'—Nevarčnų vai., 
Trimėsėdžiu kaime, uk. Beržis 
Stasys, kitų patariamas, atsi
nešė iš miško prieš dvejus inę- 
tu» maišą didžiųjų skruzdžių ir 
paleido, jas dąrže. Matį jam bu
vo paaiškinta, kad skruzdės 
nuo kopūstų nurenka kirmėlės 
ir kitus daržovių kenkėjus. Ai
tas kirmėles skruzdės rinko, jis 
nežino, bet kad tų skruzdėlių 
dabar jau tiek priviso, kad pa
sidarė visas jų skruzdėlynas ir 
jų jau nebegali atsikratyti. Tas 
ūkininkas iš., daržo ir sodo 
skruzdės išvaikė tai jos per
sikraustė į trobą, daržinę, klė
tį, tvartus ir kitus pastatus ir 
dabar pradėjo griaužti sienas 
ir gadinti pastatus.

Skruzdėlės taip sukapoja 
naujus trobesių rąstus, kad iš 
jų tik smulkios skiedrelės lieka. 
Dabar tas ųjdninkas išsigaridęs 
perka visokius nuodus, bet ne
gali “įšprąšyti” 
įtaisytų guštų.

jų iš patogiai
. • ' Ji

(Kas Kaltas, Jei Gaučas Pateko 
į Kilpą

—Gąučas vikriai užmeta kil
pą jaučiui, o ponas dvarinin
kas dar vikriau užmeta kilpą 
gąučiui!—šį juokingą posakį 
dažnai išgirsi Urugvajaus dar
bininkų susirinkimuose po kiek
vienų darbo klasei pralaimėtų 
rinkįmų.

Daugelis Pietų Amerikos gau- 
čų, apsivylę buržuazijos paža
dais, peikia demokratiją, visai 
nesuprasdami kodėl?

Gaučai (tokių gaučų yra ir 
lietuvių tarpe) nesupranta dar, 
kad žemės gavimai tėra tik vie
nas kelias, tai—suprasti, pir
mausią, už ką turi balsuoti ir 
su kuo išvien eiti* Visi norin
tieji gauti žemės gairts tik tada, 
kada jie sųgąbės ’ naudotis de
mokratija, kada jie išsirinks 
savo atstovų parlamentan tiek, 
kiek jų užtektų žemės įstaty
mo pravedimui ir jo vykdy
mui. Tik tuomet demokratija 
gaučams galės ; būti naudinga 
ir gera.

Iki šiol Urugvajaus ir Ar
gentinos gaučiams demokratija 
praeina pro šalį, palikdama 
gaučus . užpakalyje, Jie girdi, 
kąd Meksikoje dalina dvarus, o 
Urugvajuje ir Argentinoje ža
da, bet nežino kas žada ir kas 
duoda... Todėl daugybė buržu
azinių pažadu, jau daugel kar
tų girdėtų,, nuaidėjo lyg gar
sas per mišką, o tikinčiai į 
svetimųjų pažadus gaučijadai, 
alkanas skausmas ir vėl sučiau
pė lupas.

Laimingas tas, kas laimę 
kalti moka! Iš visuomeniškai 
politiško taškaregio žiūrint, tai 
Pietų Amerikos gaučijada tos 
laimės neturėjo. Kapitalistai, 
pritaikę demokratinį vežim^ 
klasiniam viešpatavimui, viską 
diktuoja savo klasės naudai.- 
Jie naudojasi demokratija par
lamente, politikoje, ekonomijo
je, švietime, etc. Viskas, ką 
liaudis čia turėjo, tai spaudos 
ir susirinkimų laisvę, kūpą tie
są sakant, paskutiniu laiku ka
pitalistai, taipgi vis labiau ima 
varžyt. Mat streikai, susirin
kimai .ir darbininkų spauda— 
galingas ginklas buržuazinių 
melų korigavimui, kovojant už 
lygias liaudies teises su kunj- 
gų ir ponų teisėmis*

Todėl svarbiausias šių dienų 
darbininkų uždavinys—mokintis 
naudotis demokrarija ir perga
lėti pažangiųjų darbininkų tar
pusavį iškrikimą, kurs, lyg lai
vas į uolą, sudužta demokra
tija, ir tuo pačiu visi liaudies 
troškimai virsta iliuzija.

Kas Davė Laisvę ir Žemę 
Meksikiečiams

Kaipo ^gyvą, pavyzdį paimsiu 
Meksiką, kuri 1821 m., vasa
rio ^2 d., vadovaujant genero
lui Augustinui de Iturbide’i, 
paskelbę savo nęprikjausomy- 
bės planą, o sekančiais metais: 
tas pats generolas, dvariški jos 
remiamas, butyo paskelbtas 
Meksikos imperatorium, kuris’ 
po ‘kęlių metų buvo užmuštas.

Iš to matome, kad dvarišką
ja visur, kur tik galėjo, stei
gė darbo žmoųėmis vietoj ly
gybės—luomus, vietoj laisvės— 
prievartą. Meksikos dvasiški j a 
lygiai kaip Ispanijos, Lietuvos 
ir kitų kraštų dvasiški ja, 
Sais laikais pasižymėjo respur 
blikos griovimu ir monarchijos 
atsteigįmu bei išlaikymų, di
liai niekad hęra pąreiškus,'(kad 
1,983,000 kv. kilometrų Meksi
kos žemes lotą, kurį anais lai
kais, su visai maža išimtimi,

valdė feodalai, jų tarpe nema
ža svetimtaučių, reikia paves
ti valdyti savo tautai, išdali
nant dvarus biednuomenei, duo
dant jai pasiliusuoti nuo žiau
raus feodalizmo išnaudojimo.

Dvasiškija tą padaryti galė
jo labai lengvai, nes jos įtaka 
liaudyje anais laikais turėjo 
lemiamos reikšmės, ji buvo 
“Alfa ir Omega” visuose vals
tybiniuose ir dvasiniuose žmo
nių reikaluose. Vienok dvasiški
ja liaudies masėmis žadėjo tik 
“dangaus karalystę”, kurios ji
nai pati sau negali duoti.

Žemėse troškimo pasekmes, 
buvo Meksikos liaudyje labai 
ryškios ir pirmpse už respubli
ką kovose, kada valstiečiai, be
žemiai ir mažažemiai, nuvertė 
monarchus, sauvaįiškai grieb
davosi žemės dirbimo. Jau ir 
tuolaiku .žemės reformos pra- 
vedimas Meksikos socialdemo
kratams ir respublikoniškiems 
liberalams rodėsi butinu ir ne
išvengiamu reikalu, nes to ne
padarius, nebuvo manomas so
cialiniai sveikas valstybės gyve
nimas.

Rodos, šį reikalą turėjo su
prasti dvasiškija tuo labiau. 
Juk, nuosavybę turtintis žmo
gus yra ramesnis, labiau dar? 
bą mėgstąs, glaudžiau prisiri
šęs prie savo gimtojo krašto,; 
gi tuo tarpu žmogus toks kaip 
šio rašinio autorius, kurio vien
intelė pastogė yra “kepure ir 
marškiniai”—visuomet yra re
voliucinis,. gruntuojantis baž
nyčiai ir visai kapitalistiniai 
klasei. Toks žmogus visada yra 
neramus>i nė dėl savo neramaus 
budo, bet neramus dėl rytojaus, 
juo susirūpinęs ir greičiau lin
kęs į veiksmus, siekti būvio pa
stovumui patikrinti, kas nuve
da į kraštutinumus, vadinamus 
—socializmu, komunizmu, anar
chizmu, .ekstremizmu,—kaip noj 
rite, taip vadinkite, bet agita-' 
cija už dvarų išdalinimą ir lai
svės iškovojimą yra reikalinga 
visiems darbo žmonėms, ne 
vien tik meksikiečiams.

Ir štai mes matome, kad nuo 
1821 m.’ iki 1910 m., Meksikos 
dvasiškija savo tautai sugebėjo 
siūlyti tik “dangaus karalystę”, 
įr duoti ištisą virtinę pučų įr 
žudynių. Tik nuo 1910 m. revo
liucijos, įšauktas, pasak buržu
azijos, “ekstremistų” agitaci
jos, užtinkame prezidento Kar- 
denas pirmą kartą ištartus Mek
sikos istorijai ir gyvenimui 
reikšmingus žodžius:

—Iki šiol Meksikos . žemės 
ūkio įstatymas buvo paremtas 
nukreipta prieš Meksikos tau
tą baze, todėl šį įstatymą anu
liuosime ir pradėsime dalinti 
dvarus bežemiams,sako soci
alistinis prezidentas. , 
, Bet daugelis Pietų Amerikos 
gailčų nežino dar, kas žada ir 
kas duoda!

Laisvę ir žemę meksikiečiai 
iškovojo tiktai 1910 m. sukrė^ 
timų pasėkoje, kaip jų spauda, 
sako—po bendro liaudies fron
to sudarymo, kuris galėjo įvyk- 
tį tik todėl, kad—vieną—visa 
tauta ilgai tam ruošėsi ir—an
trai—kad meksikiečiuose buvo 
įsivyravusios laisvės ir 'teisėtu
mo idėjos, kurios leido visoms 
pažangiosioms tautos organiza
cijoms apsispręsti.

Ir meksikiečiai, po bendro 
liaudies fronto sudarymo, pa
keitė tik taktiką, t. y. socialis
tai nenuėjo su’komunistais, ir 
priešingą!. Jie ideologinių prin
cipų nepakeitė, o pakeitė tik 
veikimo taktiką, iškovojo poli
tinę laisvę p su laisvę ir žeme 
ir bendrai ekonomišką tautg 
išlaisvinimui Meksikos parla-

’ > ♦ U h*)i. ’\ « >'-A ‘ -

mentas tai nedalinamosios de- ( 
mokratijos frontas, kuris pra
vedė žemės reformą.

Ir šis aktas, be abejonės, yra 
revoliucinis aktas. Tai daryda
mi, meksikiečiai jaučiasi tęsę 
perversmą, kovoją už savo tei- 

!ses. Tai yra, taip sakant, mek
sikiečių revoliucijos evoliucija, 
ref Gripuojanti valstybės ūkį 
lygiagrečiai su kuiturištfu masių 
progresu, kuris \ laipsniškai bū
davo j a. malonų, teisingesnį, soci
alistinį gyvenimą, kuris ir šian
dien yra daugeliu žvilgsnių 
skiriasi nuo grynai kapitalisti
nės santvarkos kapitalitų ir 
bažnyčios valdomuose kraštuo
se.

Meksikiečių šiendieninėje val
stybės ūkio kūryboje jaučia
mo toji dvasia,* kurią mums 

■ lietuviąms žiebė inžinierius St. 
1 Kairys, Dr. Pijus Grigaitis, adv. 
Liuda Purienėnė ir visa eilė 
lietuvių socialdemokratų ener-1 
gingai kovojusių už Lietuvos 
nepriklausomybę caro laikais. 
Meksikiečiams tokią pat dvasią 
žiebė, pirmiausia, Alfonsas Te- 
ja Zabre savo veikale “Meksi
kos Istorija”, Guvėliau—dabar
tinis prezidentas Kardenas, so
cialistai ir liaudininkai savo 
spaudoje ir mitinguose. Tai yra 
kova už laisvę ir geresnį gyve
nimą pilna to žodžio prasme.

—Bet laisve neturi būti pa
naudota nelaisvei sukurti, kaip 
kad po spalių revoliucijos atsi
tiko Rusijoje, kur socialistai, 
liaudininkai, anarchistai ir kiti 
kovojusieji, prieš carą Rusijos 
liaudies vaikai tapo sugrusti į 
katorgas^ bei sušaudyti, — daž
nai savo spaudoje pabrėžia 
meksikiečiai. Ir, reikia manyti, 
jie savo žodį ištesės.

. (Bus daugiau)
X

LIETUVOS ŽINIOS
Lenkai nubaudė 

Bagdoną
VILNIUS. — Ryšium

Socialistų Išvažiavi
mas Kenoshoje, Wis

Rugpiučio 29 dieną Pei 
noyer Parke, Kenoshoje, Wi 
Chicagos Centralinė Socialis 
Sąjungos kuopa turėjo smaj 
išvažiavimą, prie Misfrigai 
ežero kranto. Vieni vandenyj 
kiti saulės spinduliuose ma 
dėsi ir šnekučiavo.

Dauguma socialistų nuo s 
nidi priklauso prie chor 
Nors mokytojo ir neturėjo, b 
suėję sutartinai . padaina\ 
Gal labai retai toji Michigai 
pakrantė girdi lietuviškos d: 
nos.
Ką galėjau pastebėti, tai “S 

ną Petrą”. Tikrai išrodė, ka 
didbosis. Cigarą įsikandęs s 
kinėjosi tarpe beveik Adon 
rūbais pasirėdžiusių, o “Šen 
Petras” netik su drabužia 
bet ir kaklaryštį dėvėjo.

Antrą dalyką pastebėj: 
kad Kenoshoje ir alutį nets 
mieruoja, kaip Chicagoje 
10c. Kenoshoje, gelbėkis si 
tikrai socialistiškai. Kas ap* 
kresnis, tas bado nekenčia

Matyti, socialistai linksn 
dieną Įjralcido ir gražioje m 
taikoje skirstėsi vakare.

Rytoj Chicagos Lie 
D-jos Roseland Sky 
Susirinkimas

Atsišaukimas į narius.

ROSELAND — Chi c a g 
Lietuvių Draugijos Roselai 
skyriaus susirinkimas įvyk 
penktadienio , vakare,' rūgs 
3 d., 7:30 vai. vakare Dai 
ninku svetainėje, 10413 Mi< 
gan Avenue.

Tai susirinkimas didžiau: 
Rosclando draugijos, prie 
rios priklauso apie 300 Ik 
vių -i— vyrų ir moterų.

su
m. vasario 14 d. nusiųstu Vil
niaus krašto lietuvių memoria
lu Lenkijos valstybės preziden
tui, kuriame buvo- atvaizduota 
sunki lietuvių būklė Vilniaus 
krašte, po to v memorandumu 
kai kurie pasirašiusieji, asmens 
buvo nubausti administracinė
mis baudomis.

Pereitą savaitę Vilniaus mie
sto storastijon buvo iškviestas 
ir lietuvis agronomas R. Bag
donas. Jis buvo ištardytas dėl 
to memorial 
mas 1___ ,,

Už pasirašymą po tuo me
morialu, Vilniaus Storasta nu
baudė R. Bagdoną 100 auksi
nų baudos, arba baudos nesu
mokėjus— trims dienoms areš
to.

Tuo budu memorialą pasira
šiusieji lietuviai, išskyrus kun. 
Viskantą, visi jau yra nubau
sti panašiomis baudomis.

S.

smoriaim ypač klausineja- 
buvo Jei jo autoriaus.

Sunku pasienio juostoje 
gyventi

Vilnius—“Vilniaus Rytojus” 
rašo, kad Punsko miestelis, Su
valkų apskrityje, dabar yra va
dinamoje palinijo juostoje. Ten 
dabar lietuviai dažnai sulaiko
mi ir ištardomi. Liepos mėn. 
18 dieną, sekmadienį, Punske 
buvo sulaikyti šie lietuviai: 
stud. Jon^s Šatkauskas, Kostas 
Ramanauskas ir mok. Juozas 
Maksimavičius, visi iš Burbiš
kiu kaimo, atėję į miestelį da
lyvauti pamaldose. Po tardy
mo pasienio sargyboje buvo vi
si paleisti, ’bėt įspėti, kad daji-' 
giau4 į Punską be leidimo ne
vaikščiotų.

Vadinasi, ir savo parapijos 
bažnyčion .nueiti / reikia turėti 
Storastos leidirpas.

UŽUGUOSTIS, Trakų apskr. 
Liepos 27 d. .nuskendo basi- 
maudydamas Užuguosčio mies
telio. gyv- Slomkė Grabmanas, 
apie'4Q metų amžiaus. į

vių -
!! Skyrius ddr ričsėniai sut\ 

tas, nors ir daug barių t 
bet susirinkimai būna nešk 
lingi, nes nariai dar nėra si 
pažinę' vieni su kitais.

Rugsėjo 3 dieną susirir 
me malonėkite dalyvauti a 
Sueisime į artimesnę paž 
ir pradėsime veikti kultui

Kitas pažymėtinas dalyl 
—tai Chicagos Draugijos k 
testas gavimui naujų nai 

‘Musų Rosclando skyriuj 
kontestantas Stasys Yurcli 
Jam yra paskirta gauti 
naujų narių. Kol kas S. Y 
chus yra gavęs tik 19, o k 
testas baigsis gruodžio m ė 
sį.

A-r S. Yurchus galės atli 
vienas jam uždėtą darbą, 
klausimas. Kad neapsunk 
perdaug vieną S. Yurchaus 
vimui naujų narių, padėki 
mes jam prirašydami s; 
draugus bei kaimynus.

Roselande yra dar daug , 
tuvių, kurie dar ncpriklai 
prie jokios draugijos. Į dar 
Roselandiečiai! -^-A.

Bridgeporto Oktet 
Jau Pradėjo 
Pamokas

Pereitą sekmadienį įv? 
Liet. Okteto pirma pamo 
Vienas trukumas buvo tas, 1 
ne^tsilankė pirmi tenorai, 
,už tai netikėtai atvyko viei 
patyręs ir gero balso tenor 
tad ir pradėjom mokytis c 
nuot.

Pradžia atrodo nebloga, 
jeigu kitą sykį atvyks teno 
ir baritonas, tai galima tikė 
su laiku bus neprastas Ok 
tas.

Mokinsis vien tik liaudį 
dainų. Pirmutine bus “Sud 
Lietuva’-’* man linksma buv 
Sekanti pamoka įvyks piru 
dieny, darbo dienoj* rugsėjo 
d.» 10 vai. ryte, šemeto sv< 
33 rd PI. ir Lituanica A ve.

•, — Stepukas,
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Į V alkas ir Moly
Rašo L. NARMONTAITfi

Reifanenos Vartojamos
Mokykloje

» ' I

Vaikai jau rengiasi grįžti į 
mokyklą. Jie prašo tėvų nupirk
ti jiems visokių dalykų, kuriuos 
jie mano vartoti mokykloj, ži
noma, kad keli dalykai bus nau
dingi, bet kiti bus visai nerei
kalingi. Mokytoja lieps vaikams 
tuos nereikalingus dalykus nu
sinešti atgal namo.

Pavyzdžiui, vaikas atsineša su 
savim kuo didžiausią dėžę pai
šiukams. Ji netelpa į rašyklą 
(desk), nes knygos užima be
veik visą Vietą. Vaikui uždraus
ta padėti dėžę ant viršaus ra
šyklos, nes vieta yra permaža 
ir yra vartojama rašymui.

Visai neapsimoka pirkti vai
kui krepšį knygoms, kol jis dar 
lanko pradinę mokyklą (išski
riant septintą ir aštuntą klia- 
są). Vaikui nereikia knygų neš
ti namo, nes jam nėra užduota 
studijų, kurias,jis ,turi atlikti
namie.

Moterų Skyriaus bendradarbė, kuri šios 
vaitės pradžioje išvyko atostogoms į Hillside, 
J. ir Cohnecticut valstijas. - /

s a-

JONAS KUPRELIS

suVaikas nežino ką daryti
. Ja didele, dėže. Jis ■ padeda ant 

grindų, nors jam uždrausta, ir 
neužilgo jis arba kitas vaikas 
užmina ir ją sulaužo. Arba, sa
kysim, vaikas kaip nors įkiša 
tą dėžę j rašyklą. Kai reikia 
jam knygą išimti, tai jis trau
kia visomis spėkomis: viskas 
išpuola iš prikimštos rašyklos. 
Tada vaikas bėdoj.

Viešose mokyklose visas dar
bas yra’ atliktas mokykloj. Vai
kai mokinasi po priežiūra mo
kytojos. Jeigu reikia vienam ar 
kitam kiek pasimokyti namie, 
tai jam nereikia visos dėžės 
su knygomis nusinešti namo.

Vaikas, kuris mokinasi pen
kias valandas mokykloj ir tenai 
neaikvoja laiko, gali kitas va
landas sunaudoti kam kitam ir 
jam nereikia neštis mokyklos 
darbo namo. Penkių valandų 
darbo diena yra gana ilga netir 
suaugusiems žmoems. (

Vaikas, kuris neša krepšį 
kasdien, pripranta ji nešti vie
noj rankoj. Neužilgo jo petys 
lieka aukščiau pakeltas,
nešti visai nereikalingų krepšj 
yra’ pavojus vaiko kunui bei jo 
sveikatai.

Mat,

Geriausia butų nupirkti vai
kui kuo mažiausią dėžę, tokią, 
kurioj tilps du ar trys paišiu
kai, plunksna, trintuvas (era- 
ser), ir mažas smailintuvas 
(sharpener). Niekuomet neapsi
moka nupirkti didelę dėžę su 
stalčiais ir visokiais papuoša
lais. Tokią dėžę vaikas gali var
toti vien tik namie.

Be to, vaikas prikrauja į sa
vo krepšj visokių nereikalingų 
dalykų, kaip suvartotų popierų, 
purvinų skudurų, obuolių šer
džių, vaisių lupynų ir dažnai 
rūbų, kuriuos motina visai ne
gali surasti. Galima, tad, maty
ti, kad dėl sanitariškų priežas
čių neapsimoka duoti jaunam 
vaikui vartoti krepšio.

Apsimokėtų uždėti kokį nors 
ženklą ant dėžės ir jos įtalpos, 
kad išvengtų nesusipratimų.

Perkant vaikui popieros ar
ba rašomas knygeles, butų ge
riau pirkti baltą arba šviesiai 
geltoną popierą. Vaikas viados 
nori nusipirkti tą prastą pilką 
popierą, nes už mažus pinigus 
jis gauna didelę kaladę (block), 
net ir su paveikslu kokio tai in
dėno. . * <

Vaikui grįžtant į mokyklą, 
reikalinga nusinešti su savim 
pora’ paišiukų, plunksną, lineiką, 
popieros, trintuvą ir smailintu-

Taipgi kiekvienas vaikas bū
tinai turėtų turėt nosinę. Vai
kas, kuris neturi j ką nusišnyp
šti, negali įkvėpti orą kaip rei
kia. Tad janl yra pavojinga! 
sveikatai ir taipgi yra kenks
minga jam moksle.

(Iš GYVENIMO) 
Rašo Dzūkė

Joneliui buvo lemta augti t\e 
tėvo, bet už tat jis turėjo mo
tiną, kuri jį už vis labiausiai 
mylėjo. •

* r ‘ •

Sakoma, kad nekurtos ligos 
ar skaudus gyvenimo įvykiai 
nustelbia norą’ su žmonėmis ką 
nors bendro turėti. Taip ir Jo
nelio motiną Marcelę likimas iš 
žmonių tarpo išskyrė. O likimo 
auka ji tapo tada, kai perėjū
nas bernasb dirbęs tame pačia
me dvare, kdr ir Marcele dirbo, 
pasikėsino prieš jos' nekaltybę 
ir po to dingo. Dingo kaip ak
muo vandeny. ■

Dvaro šeimininkas buvo ląbai 
geras žmogus ir sužinojęs apie 
jo vienos darbininkės nemalo
nią padėtį, nutarė jai pagelbėti. 
Nuėjęs į čvarokus jis išvydo 
jaudinantį reginį: vieno buto 
kampely lovoje susitraukusi sė
dėjo Marcelė ir supo savo ma
žytį. Jos akys išraudotos, o 
kaip pamatė ponų, dar labiau 
pradėjo raudoti. Jai dingtelėjo 
mintis į galvą, kad ponas, atė
jo jų išvaryti, nes juk ji naš
laitė, nebus kas jų užstoja, o 
ir dirbti taip negalės, kaip ga
lėjo. ' i

Bet šeimininkas maloniai į jų 
prabilo, patardamas nesijaudin
ti ir neverkti, nes tas kūdikiui 
pakenks. Marcelė labai nustebo. 
Ji negalėjo suprasti tokios po
no kalbos, nes jai atrodė, kad 
dabar ją visi tik niekinti tega-

—Marcele, — pradėjo ponas, 
—i laukus tau eiti nėra kaip,

(lies tu ir jėgų neturi ir kūdikio 
nebus kam. prižiūrėti. Bet juk 
tu gyventi ir . sųnų auginti vis 
vieh turi ir kur tu neitum, tau 
vis reiks dirbti. Tad, ar tu be
norėtum persikraustyti i rūmus 
ir atliekamas iiuo vaiko priežiū
ros 'valandas, praleistum virtu
vėj; ten ši tą poniai pagelbė- 
tum.. Be to,! į>riė virtuves yra 
mažas kambarėlis, kuriame tu 
galėsi gyventi’.

Marcelė is ’džiaugsmo pašoku
si norėjo įBfiui rankas, išbu
čiuoti, bet tas, ląiku spėjo jas 
į užpakalį nutraukti.; u

Marcelė dirbo 1 nuoširdžiau 
tartum nė pailsti niekuomet ne- 
pailsdavo, nes juk ponai tokie 
geri... Poniai dažnai parveža 
drabužėlių ■ jos Joiieliui...

**

Kuomet Jonelis paaugo, jis 
labai mylėjo’ gyvulius, todėl 
nuolatos apie juos ir sukinėda
vosi. Kartų kai jis buvo jau 
penkių metukų, jam arkliais be
sidžiaugiant, ,vienas arklys jį 
taip įspyrė, kad vargšas vaiku
tis jau neišstengė pats atsikel- 
ti ir darbininkai radę jį vos gy
vą, atnešė į virtuvę. Ponas nu
vežė Jonelį pas daktarą, kuris 
rado, jog nugarkaulis, sužalo
tas. Daktaras darė viską, ką 
tik gajėjo, kad Jonelis pasveik
tų, bet neužtikrino, kad jis bus 
visai sveikas.

Jonelis pasveiko ir, rodos, vi
suomet buvo linksmas, bet jo iš
vaizda keitėsi. Jo rankos ir ko
jos liesėjo, galva didėjo, bet u- 
giu mažai augo.

(Bus daugiau) *
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NAUJOS MADOS RUDENINĖ SKRYBĖLĖ

Kaip jums patinka ši nauja rudenine skrybėlaitė? Ji 
išrodo visai kitaip negu paprastos skrybėlės. Yra juoda 
su geltonai-žalia stuga.

| Maistas
| Veda Dora Vilkfen* |

Šeimininkėms
Šią .savaitę pigiau nusipirkai! avie

ną. Kiauliena taipgi nupiginta keletą 
centų. Avieną galit tu Sinti su daržo
vėmis ir bulvėmis. Paimkit tam tik
slui avieną nuo petuko, kuri yra pi
gesnė negu kita mėsa.

Mažų Obuolių 
Prieskonis 
(Crabapples)

5 svarai obuoliuką
2 puodukai acto

‘ 2% sv. rusvo cukraus (brown su- 
gar)

% šaukšto druskos
2 šaukštai cinamoną
V2 šaukšto sumaltų gvaizdikų
% Šaukšto paprikos.

Nuplaukit obuoliukus ir nuvaly- 
kit kotukus. Perplaukit per pusę ir 
virkit acte iki suminkštės. Perkoškit 
per šitą, pridėkit cukrų ir viską ki
tą ir virkit ant ifiažos ugnies iki 
sutirštčs ir pasidarys panašus j o- 
buolių košę. Supilkit j butelius arba 
stiklus ir tampriai užsukit stiklus. 
Padekit į tamsią sausą vietą. Tai 
skanus prieskonis prie mėsos.

Žalių Tomeičių 
Prieskonis

supiaustytų žalių to-

Sunku yra paskaityti kas pa
rašyta su paišiuku ant pilko’s 
popieros, vaiko akims tas gali 
būti labai kenksminga. Taipgi, 
gali kenkti akims ir labai bliz
ganti popierą.

Žinoma, neapsimoka įduoti 
vaikui kuo geriausių/ nosinę, 
nes j iš ją pames. Geriau butų 
paduoti jam mažų šmotų šva
raus skuduro, kurį galima su
deginti, kai bus. suvartotas.

Bukim 
G r a ž i o s 
Rašo Madame X.

Kai dėl paišiukų, ,yra pakar
tina vaikui nupirkti numeris 
vienas arba du, kurie rašo leng
vai ir juodai. Jie yra vadinami 
“minkštais” paišiukais. “Kie
tas” paišiukas rašo per šviesiai 
ir jo rašymas yra |>ersunku vai
kui ir mokytojai perskaityti.

Tad su naujais rūbais, su no
sine ir su viršminėtais dalykais, 
vaikas vėl grįžta j mokyklų 
tęsti toliau savo mokslą. Tė
vai ir mokytojos turėtų prižiū
rėti, kad vaikai nenustotų ūpo 
laike mokyklos termino.

I

Bendra išvaizda
> 4 j

Kiekviena moteris ir mergi
na turi pirmiausiai rūpintis sa
vo bendra išvaizda. Nebereika- 
lo sakoma, kad pirmas įspūdis 
dažnai nusprendžia' nuomonę a- 
pie žmogų. Iš moters reikalau
jama, kad jį butų švari ir/gra
žiai, su skoniu apsirėngus. Tas 
suprantama, nereiškia, kad jos 
rūbai turi būti brangus. Suma
ni moteris pirmiausiai išstudi
juoja save ir .neperka bile kų, 
kas po ranka papuola, bet aty- 
džiai parenka savo tipui tinka
mą rūbą. Padėkim, augusi mo
teris negali dėvėti tokio stiliaus

sukneles, kblua pritinka 16 me
tų amžiaus merginai. Jos suk
nelė gali būti šviesi ir madin
ga', tik turi būt ilgesnė ir kito
niška. Sugestijas kaip rengtis 
rakite' . Naujienose einančiose 
madų pavyzdžiuose,

Suknelę ir apsiaustą -reikia 
pritaikyti. Nors ir pigiausias 
rūbas, jeigu bus gerai pritaiky
tas, visuomet išrodys gražiai.

Rūbai, korsetas ir plaukų su
darymas yra svarbesnis, negu 
veido pagražinimas, ištepimąs, 
skruostų raudonumas. Ypatin
gai augesnės moterys dabar ne
vartoja dažų skruostus tepti; 
nedaro to nei išmintingos ir in
teligentiškos jaunos moterys. 
Jos raudonina lupas vien dėl to, 
kad‘dabartinė musų gentkartė 
serga nuo mažakraujystės. Bet 
apie tai kitą kartą.

.šio straipsnio tikslas buvo 
pasitarti su jumis, apie bendrą.

SIFILIS
Rašo Dr. A. Šliupaitė ' f ' ' '. . • f ' •į-. ■ * u? 1 ___________ _____ i

Sifilis ''yra' viena lytinių ve
nerinių .ligų, kurios žmonijai 
padaro labai daug žalos. Sifi
lis nepaiso amžiaus, lyties, ra
sės, luomo. Ikišiol žmones ven
gė apie ligų kalbėti, laikraš
čiai nedrįso rašyti, per šimt
mečius žmones nežinojo jos pa
vojingumo. Sužinoję sifilio es
mę žmonės jo gėdinosi, užsi
krėtę—dėl gėdos neidavo gy
dytis. Žinių apie ligų nebuvo 
galima išplatinti, nebuvo gali
ma .parodyti kaip apsisaugoti 
ir kaip gydytis. ,

Bet šiandien padėtis yra daug 
geresnė. Su valdžios sutikimu, 
dabar apie sifilį kalbama gana 
laisvai per radio, laikraščiuo
se, žurnaluose—vaikams, suau
gusiems, vyrams ir moterims, 
žinojimas apie liga yra geriau
sia apsaugos priemonė.

Sifilis yra gerokai paplitęs 
Jungtinėse Valstijose. Serga 
apie 5% visų , vyrų, moterų ir 
vaikų,,, arba vienas žmogus iš 
20. Kas met apie 500,000 ligo
nių, susirgusių sifiliu, pradeda 
gydytis.

. Apie sifilio praeitį mes tik 
tiek žinom, ka.d jis pasirodė 
pirmų kartų tarp, jurininkų 
Barcelonoje, Ispanijoje, 1493 
metais. Tie jurininkai buvo grį
žę iš Haiti salos. 1494 metais 
liga pasirodė . Neapolyje, Ita
lijoje, tarp kareivių kurie ko
vojo su Karoliu VIII iš Frak
cijos. Iš ten sifilis kaip žaibas 
paplito po visą Europą. .

Rašytojas Fracastorius pa
naudojo žodį sifilis pirmų kar
tų^ 1530 - metais. Tais laikais 
gydytojai mažai žinojo apie li- 
gį Jlar nebuvo surasta jos ti- 
_...._____ ................ ___ .__ _____  __ _______ . ......... . _ ■ 
išvaizdą. Todėl užbaigdama pa-/ 
Sakysiu, kad a'psivilkit su sko
niu, nusipirkit tinkarhus rubus. 
gerai pritaikykit spalvas ir pil- 
vą įtraukę, išstatykit krutinę 
ir drąsiai galit žiūrėti norš ir į 
gražiausio vyro , akis.

kroji priežastis ir platinimosi 
būdas. Susipažinimas su liga 
vyko labai lėtai. Ti^c 1905 me
tais Dr. Shaudin surado ligps 
gemalus. Jie vadinasi “Treno- 
nema Pallidum” ir yra įžiūrimi 
tiktai po padidinamu stiklu— 
mikroskopu. ♦

Sifiliu dažniausiai užsikre
čiama per lytinius santykius. 
Liga pereina nuo vieno asmens 
ki^m. Bet galima * užsikrėsti 
ir nekaltai. Pavyzdžiui, jei slau
ge ar gydytojas apžiūri sįfili- 
tiką plikomis, neapsaugotomis 
rankomis, tai jie gali susilauk
ti sifilio žaizdos ant pirštų ga
lų. Sifilį galima gauti nuo pa
sibučiavimo su asmeniu, kuris 
turi sifilio žaizdų lupoj, burnoj 
ar gerklėj. Sifilitikas kūdikis

2 kvortos 
miečių

4 kvortos 
pustų

6 smulkiai
6 smulkiai
% ‘puoduko rusvo cukraus <bnown 

sugar) ;
V2 puoduko muštardos ęėklų.

.3 „šaukštai imbiro
2*4 šaukšto gvaizdikų

1 (1Ašaukštuko f! “allspice berries” 
2% šaukšto selerų sėklų
2 kvortos acto'
3 Šaukštai druskos

Sukapokit daržoves labai smulkiai. 
Apipilkit druska ir gerai išmaišy- 
kit. Tegul pastovi 24 valandas, pas
kui nusunkit. Jeigu norit, galit su
pilti į plono ' materiolo maišiuką, 
vietoj kad laikyti bliude. Pridėkit 
viską kitą ir virkit 30 minučių — 
ant mažos ugnies. Laikykit viena
me moliniame puode arba stiklinėse, 
kurias gerai užsukit. Padarysit 6 
kvortas prieskonio.

supiaustytų žalių ko-

supiaustyti žali pipirai 
supjaustyti svogūnai

gali užkrėsti sveikų motinų per 
Įjos krūtį, 

t

(Bus daugiau)

MEDALIONŲ STYLIAUS MĖGSTĄS APKLOJIMAS LOVAI

i CROCHETED MEDALUONS PATTERN 1278

No. 1278 šis mėgstąs medalionų styliaus apdengimas 
Ic^ai yrą; ypatingas. Jis padarytas iš baltų ir margų siūlų. 
Daug darbo bet gražus ir praktiškas.
.......  —. i —— 1 ■■ 11 Ulini M MM, —- •

Naujienos needleceaft dept.,
1739 So. Halstėd St, Chicago, IU.

čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Ąliestąp ir valstiją

Vardas Ijr pavarde 
'Y- . : • Ir k

Adresas
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ir

savo brolio 
vestuvėse, 

turės progą

Vaizdas iš “Trylikos”. Jį bus galima pamatyti rytoj 
Sonotone teatre, 66 E. Van Buren. Tai Sovietų filminis 
paveikslas, kuris parodo, kaip teko kovoti kareivių sąu- 
jclai tyruose su visokiomis kliūtimis ir pasekmėmis.

Diena Iš Dienos

Pagerbė savo sūnų 
Tadą

šeštadienį, rugpiučio 28 d., 
Mary Stukas, 3238 So. Halsted 
St., surengė šaunų pokilį pa
gerbimui savo sunaus Tado. 
Mat, tą (lieną jis sulaukė lygiai 
21 metų amžiaus. Į pokilį atsi
lankė daug giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Tarp žymesnių lietuvių matėr 
si A, Palionienė, A. Ribelienė, 
M. Stalionienė, Mary Lagins, 
Stella Shurhas, Mary Kovars- 
kienė, L. Užkuraitienė, N. Ma- 
delinskienė, Veronika Balsienė, 
Steponas Narkis, J. Nakvosas, 
Al. Krone, K. Valaitis, P. Kil- 
lis, J. Raceviče, A. Zel’on ir 
daug kitų.

Mary Stukas ir sūnūs Tadas 
yra labai dėkingi visiems daly
viams. Gaila, kad dėl vietos 
stokos 'negaliu visų sužymėti. 
Aš nuo savęs vėlinu jaunajam 
Tadtikui kuodaugiausiai laimės. 
Beje, jaunasis Tadukas yra sū
nūs visiems gerai žinomo An
tano Stuko, pas kurį, rodos, 
dabar gyvena. —Steponas.

■
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ši Vakarą
Budriko Programas

Planuoja “Draivęrių 
Laisnius” 
Chicagoje 

-------- 4------------

Aldermonas John A. Massen 
įteikė miesto tarybai pasiūly
mą įvesti “draivierių laisnius” 
Chicagoje. Bet miesto legalis 
departamentas sako? kad pa
siūlymo nebus galima, priimti, 
nes miestas neturi teisės įves
ti tokį patvarkymą.

Town of Lake Namų 
Savininkų Piknikas 

nusisekė

,Primintina šį vakarą pasi
klausyti puikaus radio prograr. 
mo iš stoties WHFC, nuo 7 
iki 8 vai. vakaro, kurį duoda 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuvės 3409-3417 South 
Hajsted' St. Girdėsite keletą 
naujų, gražių dainų, įrekorduo- 
tų Lietuvoje, o dabar atgaben
tų Amerikon. Gabus ĖudrikO^ 
akordionistas irgi išpildys kele
tą gražių kurinių, žinoma, bus 
ir orkestros numerių.

Prie progos negalima pamir
šti ir norime išreikšti didelę 
padėką^ Bi.Urikui už jo leidžia
mus radio programus sekma
dieniais iš didžiules WCFL 
stoties. Labai malonų įspūdį 
darė pereito sekmadienio pro-^ 
gra‘mas su simfonine Budrikę 
radio orkestrą, kuri meistriškai 
pildė gražius muzikalius nume
rius. Klausysimės.

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

ANGLYS — COAL

Naujas paveikslas 
Sonotone teatre

Rytoj Sonotone teatre prie 
Van Buren ir Wabašh pasiro
dys naujas Sovietų filmos pa
veikslas — The Thinteen, arba 
dvylika vyrų ir vienos moters 
nuotykiai Kara Koum tyruose.

Paveiksle parodoma kaip po 
revoliucijos ,'Sov. armijos dalis 
buvo atskirta klaikiuose tyruo
se ir kaip jai teko kariauti su 
įvairiomis kliūtimis.

• Skaityk to teatro skelbimą 
šiandien “Naujienose.”

TQWN OF LAKE. — Nese
niai Town of Lake namų savi
ninkų draugija turėjo isvažia- 
vimą-pikniką Big Tree Inn dar
že. Piknikas visais atžvilgiais 
gerai nusisekė. Pikniko daly
viai gražiai pasilinksmino, pa
sigerėjo tyru oru< ir pasidalino 
dienos įspūdžiais. Be to,'jie tu
rėjo progos laimėti ir vertin
gų dovanų.

Prie šio pikniko surengimo 
daug pasidarbavo pp. Paliulis, 
Ą. Kinčinienė, N. Karklelis, E. 
Rumšienė, Lukošienė ir kiti.

, Kaimynas.

Atiduoda Albertą 
Žuri Grand Džiurei

nuo pat mokyklos 
Pats daktaras, su- 
juos ten nuvažia- 
kas antrą savaitę.

Veronika Balsienė 
išvažiuoja j 
Cleveland, Ohio.

Sekantį šeštadienį Veronika 
Balsienė išvažiuoja atostogoms 
į Cleveland Ohio. Vėliaus gal 
aplankys ir Akron, Ohio. Svar
biausias Verutės atostogų tiks
las yra dalyvauti 
Antano Bartkaus 
Apart to, Verutė
susieiti daug pažįstamų, gimi
nių ir draugų. Mat, ir pati Ve
rutė dar nelabai seniai gyveno 
Akron, Ohio. —Steponas. 

-i___ t. ...
Z

Daktaro Bertash 
Vaikai Vasaroja , 
Sprinff Valley, III.

BRIDGEPORT. — Populiario 
lietuvio daktaro A. J. Bertash, 
756 W. 35 vaikai — duktė 
Girahlina ir sūnūs Miltonas bu
vo nuvežti į Spring Valley, III. 
Jie ten pas daktaro motiną va
saroja jau 
užsidarymo, 
prask tėvas, 
vęs aplanko

Vaikai jau nebemaži: duktė 
Giraldina lanko vidurinę ./mo
kyklą, o sūnūs Miltonas regis 
kitais metais baigs pradžios 
mokyklą. , , -

Beje, prie progos verta pažy
mėti, ką reporteris atsilankęs 
daktaro ofisan patyrė. Smalsu
mo dėlei užklausė daktaro, kam 
tiedu extra kambariai? Dakta
ras tuoj reporterį nusivedė į 
kambarį, kur jis pamato dide<- 
liausią vaistų kolekciją. Ir kas 
įdomiausia, kad didesnioji da
lis tų/vaistų jo palties, padary
ti. Įžengus į kitą kambarį, čia 
reporteris pamato labai gražų j 
ir vėliausio modelio X-ray apa-| 
ratą. Vadinas* su kurio pagelba
daktaras žmogų pasiguldęs ga- Kangis, 22 
Ii aiškiai matyti, jei to žmo
gaus viduriuose'ar kituose są- juta, 52 
nariuose neviskas tvarkoje. 1 Witold Kacucevig, 25, su He-

Daktaras* A. J. Bertash yra len Ambrose, 22.

_PĖ1'EK~pjbtn

Klaidos Atitaisymas
“Naujienų” antradienio lai

doje aprašyme apie Klemensą 
Baltą įvyko klaida. P-ia S. Bal- 
tienė praneša, kad mišios už 
velionio sielą įvyks ne šešta
dienį, rugsėjo 4 d., bet pirma
dienį, darbo dienoje rugsėjo 
6 (lieną, 8:30 vai. ryto. Savo 
artimuosius prašo dalyvauti.

R. š.

Fėlony teismo teisėjas Weiss 
vakar nusprendė atiduoti 38 
metų lietuvį Albertą; žurį grand 
džiurei. Suimtasis prisipažino 
papildęs šešias vagystes miesto 
centre vienos savaitės bėgyje.

1918 ir 1935 metais jis jau 
sėdėjo kalėjime už panašius 
prasižengimus.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
,' PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

I Gyvastį 
B nuo Ugnies 
b nuo Vagių 
b nuo Langų išdaužy

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo Ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
bįliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją)'1 iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudaš

Legionieriams 
Pranešimas

Legionieriams ir auxiliary 
nariams pranešama, kad šiais 
metais iki spalių mėn. 9 d. 
kelionė į Lietuvą yra numa
žinta 20 nuoš. Pasinaudokite 
tąja proga. Dėl smulkesnių in
formacijų kreipkitės į musų 
postą.

Darius-Girėnas Post No. 271 
American Legion, B. R. Piet- 

kieuriez Post Commander.

VILNIUS 
PAVEIKSLUOSE—

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

AUGESNEI MOTEREI RUDENINE SUKNELE
No; 4478 — Šią gražią elegantišką suknelę galite pasiūti iš juodo ■ šil

kinio materiolo arba kokio kitokio šilko arba vilnonio vienos spalvos ma- 
teriolo. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46' ir 48 colių per krutinę.

Norint gduti 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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 1’5 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:- 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ............... ...... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) .

(Miestas ir valstija)

$7.65 (
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES—- 
HOSPITALS

♦ SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $-Įg

P AL AGUI PAGELBA.......... C E fi
LIGONINĖJE .................. vv

PALAGO PAGELBA - $*>f|
NAMIE už .........................

EKZAMINAVIMAS <4
OFISE .... ............................ j ■
DOUGLAS. PAĮU£ HOSPITALį

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndalę 5727.

STEVENS DELTA SALVE
gydo 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.

RESTAURANTAI
♦

i

r

Hattie

NAUJIENOS
John Zagata, 48, su Anna G\ 

4 '

I

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Vincent Broitt, 22, su
Langvvinas, 22

JaA; Latiner, 27, su Bernice
Kis’aitis, 25

Bradley Matthevvs, 28, su He-
len Putramentas, 21

Adolph Chaponis, 22, su Delle

Kainavo $4.00 
persiuntimų
TIKTAI
$3-oo

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

linksmo- ir malonaus budo žmo
gus. Rep. A. B. C.

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

PETE YOUNG
R 2 n d and Kean Avenue

OS 
OA)

VILNIAUS
ALBUMAS

dabar

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS .

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

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

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450 *

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

ia HE? 
lAMERS'P 
NE GO?

NAUJIENOS.
1739 SO. HALSTED ST 

'CHICAGO. ILL

Garsinkite “N-nose”

UĘV,

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER .

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

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

5652-54 West 64th Place

Stop 
Itching 

k Skin i
WELL

ENDS 
V/ELL. 

WE

THE
IMP,

. f ' .. ' • ' < I

. 1 1 X

i

■ u-l.' ■ ' ■ 't. 4!/-; ” r 'G-
-R ■. A 'ft- A

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos ? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutel
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir paleigvina Ekzemą, Pa
prastą Išbėrimą, Spuogus, De- 

. dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. LJunžemo

DR SKIN IRRITATIONS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”
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KODĖL NORIMA ATIDĖTI CHICAGOS 
MOKYKLŲ ATIDARYMU

Daktarai Sako, Kad Epidemijos Nėra

' NAUJIENOS, Chlč&go; H 3
» • ....................... .... l'ljllll  .............................-.UI*).,, ,       

žagar iečiai Atiduo- vavimo" laikotarpį' turėjo. Dar i Šiandien Laidojamas

Mokyklų Tarybafead jie gali nustoti kelių sa
vaičių atlyginimo, žinomi dak
tarai tvirtina, kad atidėjimas 
visai nereikalingas, nes Chi- 
cagųįe nėra nei vaikų parali
žo epidemijos, nei nėra tokios 
epidemijos pavojaus, Jie to
liau argumentuoja, jeigu už
daryti mokyklas, tai kodėl ne
uždaryti teatrus, bažnyčias, 
maudymosi aikštes, tvenki
nius, etc. Jei bus epidemijos 
pavojus, kai vaįkai susirinks 
mokykloj, tai dar didesnis pa
vojus jiems gręsia tvenkiuose 
ir pliažuose (maudynėse), kur 
paprastai vaikai jĮŽsikrečia^Ti- 
ga nuo nešvaraus vandens’ ir 
kitų purvų. ?V

Mieste yra pasklidę gandai, 
kad bandymas mokslo metų 
pradžią atidėti po priedanga 
epidemijos yrą “akių moniji- 
mas”. Tikroji priežastis galin
ti būti finansinė, sako pain
formuoti asmeųysjj priešingi 
atidarymo atidėjimui.

Chi
nutarė atidėti mokyklų atidary
mą neaprihatam laikui, bet mo
kytojams algas mokėti nuo rug
sėjo 7 d.

šią žinią rašant, Chicagos 
Mokyklų Taryba dar nėra ga
lutinai nutarusi atidėti viešų 
mokyklų atidarymą “dėl vai
kų paraližo epidemijos”, bet 
tebelaiko posėdį, 
Mausimą s/arsto.

Rekomendaciją 
atidarymą atidėti 
gos sveikatos departamento 
viršininkas Dr. Herman N. 
Bundesen, pareikšdamas, kad 
yra v^ikų paraližo epidemijos 
pavojus. Normali mokyklų 
atidarymo diena yra rugsėjo 
7 d., tuojau po “Labor Day.”

Jei mokyklų atidarymas bus 
atidėtas, tai vaikai, žinoma, 
apsidžiaugs, bet nelabai prie
lankiai į tai žiuri mokytojai 
ir daktarai. Mokytojai jaučia,

kuriame tą

mokyklų 
davė Chica-

SUSIRINKIMAI
Morning Star kliubas laikys mėnesinį susirinkimą rugsėjo 2 

dieną, 8 vai. vak., 3804 W. Armitąge avė. Malonėkite at
silankyti į šį susirinkimą, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. -—M. Chepul, rast. 4

Liet. Jaunimo Kult. Ratelis laikys visuotiną narių mėnesinį 
sirinkimą rugsėjo įpėn. 3 dieną Mildos svetainėj, 3142 
Halsted St., 8 vai. vakare. Bus svarstyta daug įdomių 
lykų. Prašome visus atsilankyti. . . ; >

$ek, Alfred’as J. Butkus.
Jaunų Lietuvių Amerikoje 'Pauliškas Kliubas laikys mėnesinį 

susirinkimą penktadienį, rugsėjo 3 dieną, 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
malonėkit laiku pribūti, nes yra daug svarbių i reikalų ap
tarti.

SLA 139 kp. mėnesinis^ susirinkimas įvyks šįvakaly; * 7:30 vai. 
vakare, Palmer Park svetainėj. Viši nariai prašomi daly
vauti susirinkime ir užsimokėti mokesčius. Susirinkime 
bus apkalbėta ką veiksime šią žiemą. Gal pasitarę mėgin
sime surengti kokį parengimą. Taigi dar sykį primenam, 
kad visi dalyvautumėt susirinkime. —-Valdyba.

. Kūne vi čia, rast.

su-
So. 
da-

kitę Viską, 0 Patys j. • Mwardas Jonas
Badu Stipkite!

‘ . į,.'

Keli žodžiai apie Kupiškėnus
ir Dr. Graičuną.

Vieną gražų rytą Dr. A. L. 
'Graičunas, atsikėlus, pasika
sęs barzdelę parašė gromatėlę 
Žagarės Laisvų kapinių valdy
bai su rekomendacija statyti 
savo miestely “Liaudies na
mus”. Nepoilgo Žagariečių 
Kbubo valdyba ąpįaikė laišką 
iš Lietuvos, kuriame reika
lauja tuojau pasiųsti dešimts 
tūkstančių litų. Bet žagarįečiai 
nepaklausė. Dabar Dr. Grai- 
čųnas per “Vilnį” kartkartė
mis ragina/kad siųstų pini
gus į Kauną centrui.

Man prisimena kaip Lietu
voj motina siuntė sūnų į baž
nyčią. kai pradėjo jį varu va
ryti, tai vaikas pasakė, kad aš 
nueisiu, bet poterių nekalbė
siu.

Kupiškėnai iš narių ima, o 
jiems nieko nereikia įduoti. 
Kas butų buvę, jeigu 'Žagarie
čių Kbubas butų pasiuntęs 
tūkstantį ar daugiau dolerių į 
Lietuvą? Praėjusiais metais 
mirė žagarietis Jonas’ Gurskis. 
Reikėjo jo žmonai išmokėti 
50 dol. pomirtinės ir gėlių nu
pirkti už 10 dol. Šiais metais 
į tris Savaites laiko mirė ža- 
garieČiai, Juozas Stanaitis, 
Martinas Adomaitis ir joniš
kietis Edvardas Chepubs.

Žagariečiai tokių vargelių ir 
klapatėbų nenori turėti kaip

prieš kitus kupiškėnus. Nup 
bado ir mato išgelbėk juos, 
Viešpatie! Pagalios ateis ta 
valanda, kad žag^riečiai ir 
daugiau pasidarbuos kultūros 
reikalams, kaip čia, taip ir 
Lietuvoj ir prisidės visokiais 
galiniais budais^ prie pažan
gaus lietuvių visuomenės dar
bo. —R. Š.

Gaisre Mirė 
40 Metų“ 
Moteriške

kiloGaisre, kuTis vakar 
apąrtamentiniuoše rūmuose ties 
222 Wisconsiii avenue, sudegė 
Ida Gruhn, 40 ihetų moteriš
kė. Ji per lajigą šaukė į gat
vėje 'susirinkusią minią, “Gel-
bėkite”, bet niekas jai į pa
galbą negalėjo ateiti. \

Mirė Žymi Rose 
landiete Anele 
Kachinskienė

/

Rugpiųčio 3j. ,d., mirė 
Kachinskįenė, sena Rosęlando 
gyventoja, sulaukusi 63 metų 
amžiaus. ; f

Anele

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rūgs. 3 d, Kūnas bite pašar
votas namuosę, ties 10640 
Prairiį avenue

PARENGIMAI
f 1 71

, 'Į*

ii i įnamiui

Dr. A. Montvidas, inž, Kastas Au

šį sekmadienį, rugsėjo 5 d., Liuosybės svetainėje, 14 St, ir 49th 
Ct., Cicero,. Iii. įvyksta Lietuvių Kulturb^ Draugijų kon
ferencija. Dalyvaus daug atstovų ir svečių iš kolonijų. 
Pradžia kaip 1:30 popiet. Konferencijos pradžioje bus. skai
tomi referatai. Refėj^mtai: Dr. P. Grigaitis, p-lė E. Miku
žis, inž. Juozas
gust, adv. Kl. Jurgelionis, inž. Algirdas Rulis, men. M. J. 
Šileikis. Dainų ir muzikos programą pateiks; p-ią G. Gied
raitienė, Stasys Rimtus, Kazys Pažarskas, Jurgis Stepona
vičius, Vytauto Beliajaus šokėjų trupe ir Trys Grenade-r 
riai — Jokubauskas, Brazis jr Batutis, .

Pasibaigus referatams ir muzikaliai programai eis tik
rasis konferencijos darbas. , Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, kuriems įdomu išgirsti referatai ir muzikalė pro
grama, prašome atvykti. Draugijos nariams įžanga nemo^ 
karnai. ?

7*r

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių, iiį 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per sayaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnesiai, vežimas, kvletkaj. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus, Pasibaigus šiam vajui bus pri* 
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykite s dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugi j ori yrą: 50c, 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruėdžio (Decemher) 11 d. š. m., gaus tjkietą ver
tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris.įvyks gruodžio 
11 d. OJympic Bali Room, Įsirašyti Draugijon galima per mųsų kon- 
kursantug, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ąfise.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:
** 1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

Čepulis
b

For Rent
ANT RENDOS graži vieta dėl ap- 

tiekos, per 15 metų išdirbta, gražus 
kampinis -ųąmas» vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite ant antro aukšto.

2300 So. Leavitt Street.

Business Service 
Biznio Patarpšvimes

X

Buvo Lietuvių Tautišku 
Kapinių Prezidentu

šiandien antrą valandą po 
pietų įvyks Edvvardo Jono če
pulio laidotuvės? Jos prasidės 
iš LachavičiaUs kaplyčios, 2314 
West 23rd Place, kur kūnas 
buvo pašarvotas.

Velionis mirė sekmadienį, 
rugpiuČio 29 d., išvykęą poilsiui 
į Starved Rock parką, apie šim
tą mylių nuo Chicagos.

Jis buvo žinomas Chicagoje 
kaipo pasiturintis biznierius ir 
nuoširdus veikėjas pažangiose 
organizacijose. Visuomet duos- 
niai aukodavo įvairiems pa
triotiškiems sumanymams. Pa
skutiniu laiku buvo Lietuvių 
Tautiškų Kapinių prezidentus.

Velionio kūnas bus užkastas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, 
prie kurių įsteigimo jis taipgi 
žymiai prisidėjo. < •

Velionis paliko žmoną Suza- 
hą, du sūnūs, Konstantą ir Ed
mundą ir marčias, Marijoną ir 
Aldoną.

Jo budi visa pažangi lietuvių 
visuomenė.

ANT RENDOS 5 KAMBARIŲ 
FLATAS pečium šildomas. $18.00 
mėn. Gali raktų gauti iš užpakalio 
catfage‘jui. , 722 West 21st St. 
Tel. Wentworth 0612.

Help Wanted—Fėmale

MERGINŲ DIRBTINOMS gėlėms 
dirbai, -r patyrimas pageidaujamas.

224 So. Mdrket St.
v Kambarys 5.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — kūdikis skalbimas 
—$8 Saginaw 5399.

ŠILKINIŲ LIAMPŲ šeidų dirbė
jų—tiktai patyrusios tesikreipia — 
geras mokestis.

Finetone, 223 West Erie St.
\

MERGINA ar viduramžė moteris 
bendram -namu darbui be virimo ir 
skalbimo — naktimis nereikalinga. 
Kreiptis po 6 vakare. 4009 Arthing- 
ton St., Robins, Kedzie 6823.

naktimis nereikalinga.

REIKALINGA patyrusi skrybėlių 
pardavėja nuolatiniai ir ant extra 
—geras mokestis—pastovus darbas.

KORASEK HAT SHOP 
4714 S<u Ashland Avė.

CLASSIFIED ADS
Ii ■■'MII m ■ ", III II.  

.;i_ANTA^z STOPAS:
Persiskyrė'' sii šiuo' pasauliu 

Rugp. 31 d., 9:30 vaL vakare, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šilalės parap., Struikų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus
Paliko dideliame nubudime 

moterį Anelę po tėvais Vait- 
kaitę, brolį Kazimiera ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
’ 3354 So, Halsted St. Ridiko 

koplyčioj. , Laidotuvės įvyks 
Subatoj, Rugsėjo 4 diena, 1:30 
vai. po piet iš ko lyčios bus 
nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a.a. Antano Sirvido gi- 
jnįnės, draugai ir pažistami ' 
esat- nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

\ jam paskutini patarnavima ir 
ątsisiįgikinima, . .

Nubudę liekame,
Moteris, Brolis if Giminės.,

Patarnauja Jaid. dir, P, J. Ri
dikas, Tel. Boulevąrd 4089.I 1 - 1 1

MODERNIZUOKIT SAVO NAMUS 
SU NAUJAIS PLUMBINGAIS.

Labai mažas įmokčjimą&-44 mėne
siai išmokėti, jei reikalinga—geras 
darbas ir medžiaga garantuota. Kai
nai nustatyti ir dėl informacijų Šau
kit Rrexel 1800 dienps U|ku ąr va- 
kaje. Hyde Park 9128.
. Į.I j , ■ I y   įįii" ■   

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DĄBAR 

Pašauk mus d31 dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas. ’
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACR STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA pirmos 
klesos. Geras biznis, dideli kamba
riai užpakaly. Šokių svetainė. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju Euro- \ 
pon. 7515 Cottage Grove,

GROSERNĖ — gerai išdirbta — 
padukaus greitam pardavimui.

5306 So. Union Avenue,

PARDAVIMUI TAVERNA — biz
nis per 30 metų; parduosiu dėl ligos 
už teisingą pasiūlymą. .

K 2448 West 47th St.

j-*'! ’
ANELfi.v.K4<2.HINSKAS
(po tėvais Sinapskas) j

Persiskyrė sū šiuo pasauliu 
Rugp... 31 d,,; ryte,pJL937 m., 
sulaukus “pusės amž., gimus 
Lietuvoj, S.meidžių parap., Kil- 
bildžiu sodepl{?v;

Anięrikoį išgyveno 45 metus
Paliko didėnąme nuliūdime 

vyrą Julijoną, 4ųktpris, Sta-

Masco. 2 sūnūs Roger ir John, 
5 anukus ir;lgShines. O Lietu-" 
voj—^-seserį p!Oną Bįebiėnę.

Kūnas pašarvotas 10640 So. 
Prairie Avė. Tėl. Pūllman 3009 ;

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Rugsėjo 3 d., 9:00 vai. ryto iš 
namų į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus godu- . 
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten-bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anelės Kachinskas 
giminės,* draugai ir pažįstami

■ esat nuoširdžiai kvięčiajni da-( 
lyyauti laidotuvėse ir suteikti^ 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisyeikinim.ą.

Nuįiųde liekame,
Vyras, dukterys, sunai ir ginu

Patarnauja laid. dir. Fred 
Doty. i

Miscellaneous
, įvairus . , »

Tel. Victory 4965
ŠTOGDENGYST®

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

1 BRIDGEPOKT ROOFĮNG cq. 
3216 So. Halsted Street

I ■ t' . ■ ' ■■ ■ •' '

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI — būti naktimis, — geri 
namai. Kreiptis į Malevų krautuvę.

6050 So, Halsted St, B^nick.

PATYRUSI MERGINA 25-45 pro
testantė bendram namų darbui — 
savas kambarys; paprastas virimas, 
$10. Independence J7336.

PATYRUSI MERGINA ar moteris 
.nalnų darbui — virti— savaę kam
barys — vana — maloni aplinkuma 
— nuolatinis darbas — $12.

Hyde Park 8654

TURI PARDUOTI gerai' išdirbtą 
restaųrantą — geras biznis gabiam 
asmeniui. American Restaurant, 1802 
So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen; vieta išdirbta per daug 
metų. Prigjįastis—liga, 4547 South 
Paulina Street, Tel. Yards 7158.

Real Estate For Sale
Namai-ftemė Pardavimui

jr

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKĄŲ APSIVEDIMUI mer
ginos 'ar našlės, turi būt gražiai 
nuaugusi ir gero ripšUjimo. Esu, vai- 
Įkinas, narna ir lotą; galiūnas 
apačioje* . Kreipkitės Jąišku.

1730 So; Halsted St. 
Box 692.

RENDON išfornišiuoti kambariai 
dėl vedusios poros, sava maudynė— 
$15. 915 W. 32nd St., 3-čias aukš
tas, užpakąįy,

Furnished Rooms Wanted
VAIKINAS IEŠKO KAMBARIO 

apie 63rd ir Western. Su ar be ga
ražo. šaukite Republic 7^65. po 5 
vai. vakare.

COAL
Anglys

7 i . - • ■ < ;

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Edwardas
Jonas
Čepulis

f

H
B

ž

WILMINGTON 
ANGĘYS

Lump ........... $6.00
Mina Run .............. 5.75
Egg .............    6.00
Nut .... ..........  6.00
Screenings’ .........  4.75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORE 6975

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui; savas kambarys, vana; 
nėra skalbimo; malonus namai .— 
$10. Keystone 8683. ,

. »

MERGINA NAMŲ DARBUI ? — 
mėgti vaikus — geri namai —savas 
kambarys — $8. Fuhrer, 

2449 North Sawyer Avenue, 
Belmont 9532.

--------- ■■■..........................<!,, - , ....... ....................................... .

r .PATYRUSI MERGINA bendram 
namu darbui — būti — virti — mė
gti vaikus, referėncas —$9. •

Cedarcrest 2381.

PAUL M. SMITE and OOMPANY. 
Real Estate, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na- 

mus, lotus, biznius ir fermas; inšiu-t 
ridame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

namu darbui

Help Wanted—Male-Female

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

TUTH1LL EMPLOYMENT
184 W. VVashington, 3 aukštas.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS ant 
fanuos nepijokas, mokėsiu $15.00 
menesiui visą metą. Atsišaukite, 
Mrs. W. Welu& R. R. 4, Box 127, 

Dowagiac, Mich.

REIKALINGAS patyręs Shearme- 
nas dirbti ant No. 3 Shear. Mokes
tis $5.0Q dienai ir pagelbininkas 
dirbti j scrap Iron yardą. Atsišau
kite WARSHAWSKY and CO.

1920 Sputh State Street

REIKIA ANTRARANKIO DUO
NOS KEPĖJO.

11749 So. Michigaų Avenue.

Muąical Instruments
1* . *4 • 1 V A 9

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4500. Da
ili įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų; lotų, namų ir 
farmų.

Z. S. MICKEVICĖ AND CO. 
6816 So. Westem Avenue. 

Hemlock 0800.

5 KAMBARIŲ MODERNIŠKAS 
mūrinis bungalow 3438 West 54th 
St. Karštu vandeniu apšildomas. Už
daryti porčiai, 2 karų garažas,' ąžuo
liniai florai. Parduosiu tik už $4,500.

TĖMYKIT
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir perkam morgečius NAMON 
FINANCE CORP., 6757 S. Western 
Avė., Chicago. Biznis įsteigtas 1919 
metais.

Financial
Finansai-Paakoloe

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIčIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės i Lithuanian Buildlng 
Lean and Savings As&oeiation 
(■Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted Street.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

Persiskyrė sų šiuo pasauliu Rugpjūčio 29 dieną, 6:30 *
[ valandą po pietų, 1937 m.; sulaukęs pusės amžiaus, gi-, 
męs Šiaulių apskr., Joniškio parap,, Kalnelių kaimo.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
' Paliko dideliame nubudime moterį Zuzaną, po tė-

I vais čilkaitę, šunų Konstantą, inarČią Marijoną ir sūnų 
Ędmond ir marčią Aldoną ir daug kitų įiminių, o Lie
tuvoje—2 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi Lacliavičiaus koplyčioje,
. 2314 W, 23rd Place. ■

Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Rugsėjo 2 dieną, 2 
vai. po pietų iš Lacliavičiaus koplyčios, o iš ten bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines. ; \

Visi a. a. Edwardo Jono čepulio gimines, draugai ir
| pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido

tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi- ] 
sveikinimą. (į v /

Nubudę ličkamc, *'•'
Moterių 2 Sūnus, 2 Marčios ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius Lachavičius 
ir Sunai, Tel.' CANAL 2515? -< '•

Pocahontas Mine Run ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Pocahontas—Lump arEgg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertės.
Geriausios

Indiana Mine Run ....... ton. $5.40
Indiana Lųmp ar Ęgg .... ton. $5.75 

Kokybė ir svoris' garantuota1, 
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—4Qc groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.A

SUPER COAL COMPANY,
10 S. La Šalie Street 
Deąrborn 0264-0258.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap druni įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompjtas $65.00 
$125 Stygų Basas ................. $75.00
$99 Tronibdnas sų keisu....... $35.00
$1$. Smuikas su keisu, šmicas $6.5Q 
$8.$0 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jusu instrumentas į mainus.

Furniture & Fktures
Rakandai’Įiaisaį

MAX KOHN—Turim rusišką, tur- . 
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ąi- 
carus. Kviečiame i mw krautuvę. 
1728 Sq. Halsted SU T*l. Onai 9845

GARSINKIT I 
S

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—-Laidotuvėms— 

a Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phonę LAFAYETTE 5800

invnm S^“s
L U V Lili* 10 Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietrims 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted1 Street
Tel. BOULEVARD 7314

■ ■ i į i Ii m ji     m ui < '.........................................

ISPARDUOPAME BARŲ FIKČĘ. 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sįpkom. Taipgi šjtorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio Iskab 
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ąnt išmoksjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi’ 
te kitur. '

S. E. SOSTHEIM & SONS 
j915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
..W u,,! ... Anupro 1-4

Autpmobiles

1936 FORD TRUNK SEDAN.
Privatiškas savininkas paaukoja už 
$100 cash. 3251. West Chicago Ąvo., 
pirmas aukštas užpakaly. .

1932 NASĘ mažas sedan —- atpi
gintas nuo $275 iki $165. Newberry 
Bargains, 1025 North Clark.

(SAVO
BARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

3
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PAŠAUKIT MUS TUOJAU f 
CANAL 8500 I

C 
Musų apgatsinimų 'kainos I 
prieinamos. Už pakartoji’ | > 
ląus * duodame Milo’ I 
laidą. !
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Kultūros Draugijos ■ 
Suvažiavimo Tikslas

Suvažiavimas Įvyks Šį Sekmadienį, 
Cicero Liuosybės Svetainėj

Šį sekmadienį, rugsėjo 5d. į vargo, daug kovoti, "kad išlai- 
į Cicero Lipt u v i u Liuosybės, kilis bent savo tautos kalbą, 
svetainę suvažiuoja Kultūros ' dainas, muziką ir šiek-tick ki- 
Drąugijbs atstovai, ši organi-tų papročių ir tradicijų, o apie 
zacija yra sudaryta iš Chica-' kultūrinį darbą mažai buvo 
gos Lietuvių Draugijos narių.1 laiko rūpintis dėlto, kad prie- 

. Kiekvienas C. L. D., narys-rė šai negalėjo mus sunaikinti fi- 
yra kartu ir Kultūros Draugi- žiniai, 
jos narvs, ir, dėlto kiekvienas giasi 
turėtų šia organizacija susido
mėti ir skaitlingai susirinkti 
suvažiavime, nes apie 5-6 tūk
stančiai lietuvių, kurie pri
klauso šiai organizacijai, iš
vien veikdami, gali gana daug 
ką padaryti.

tai nors moraliai sten
dai’ ir dabar niekinti, 

nors ir jie patys nei kiek nėra 
už mus kultūringesni.

✓

Prieš pasaulinį 1914-18 m. 
karą mažai kas lietuvius atskir
davo nuo slavų, o ypač nuo

Pirmiau ir Dabar
Lietuviams Europoje 

nant tarpe netaip jau kultu-' ku”. 
ringų, bet daug skaitlingesnių ’ dėti 
tautų prisiėjo daug panešti save

Bet dabar Lietuvai gavus 
nepriklausomybę ir lietuvius 
pradėjo atskirti nuo “polia- 

Lre tuviams reikalinga 
isas pastangas pakelti 
kultūrinį susipratimą, 

kaip galima aukščiau, ko siekia 
įvairios organizacijos -ne tik, 
Lietuvoje, bet ir. užsienyje gy
venančių lietuvių tarpei

Tikslas šio Kultūros Drau
gijų atstovų suvažiavimo ir 
yra padaryti pradžią ir nusta
tyti gaires, kuriomis butų ve
damas tolimesnis’ A kultūrinis 
darbas. Gyvendami šioje lais
vės šalyje, kur niekur nėra 
varžomi kultūriniai darbai, 
turėtume padirbėti, kad tikie 
italai ar lenkai per daug iš 
musų' negalėtų tyčiotis.

S u važiavimo programas.

šiam suvažiavimui yra 
dirbtas gana platus ir turtin
gas programas ir draugijos na
riai turėtų juomi pasinaudoti. 
Į ta programą yra sutrauktos 
geriausios šios draugijos inte- 
lektualės ir muzikalės jėgos, 
kurių be abejonės, bus visiems 
malonu pasiklausyti, ypač, 
kad tas viskas atsilankiusiems 
nieko nekainuos.

Be abejonės, šis suvažiavi
mas išdirbs arba užtvirtins 
jau išdirbtą tolimesnio kultū
ros darbo programą, kuris 
turės būti vedamas visuose 
šios organizacijos skyriuose.

is-

NAUJIENOS, Chicago, UI,
-—■■-■i-...... .......................................-........... ;........... rr........ . .................

Kultūrinis /darbas Amerikos 
lietuvių tarpe yra dar "svarbus 
ir- tuomi, kad j jį ir Lietuvos 
didžiuma žmonių žiuri, kaipo 
į savo tautos pažibą ir skaito 
ne tik pakėlimu kultūrinio 
prestižo užsienyje, bet taip 
pat pagelba ir pačios Lietuvos 
žmonėms. Ypač žmonių did
žiumos nemėgiamas rėžimas. 
O kad kultūrinis darbas lietu
vių tarpe yra ne paskutinėj 
vietoj, tai tą parodo, kad ir 
Amerikoj $imęs jaunimas, ku
ris dalyvauja šių organizacijų

i r. ...

Horstai Laimėjo 
Kūdiki

Apskričio teisėjas Edmund 
Jarecki vakar atidavė 3 metų 
berniuką Donald Hdrstą patė
viams Otto ir Martha Horst’- 
ams, kurie jį ikišiol auklėjo 
savo puošnioj rezidencijoje, 
6189 McClelan avenue. Tikroji 
motina Lydia Regan buvo kū
dikį pagrobusi nuo patėvių, 
kuriems jį buvo davusi laisvu 
noru, bet vėliau sutiko jį ir 
vėl sugrąžinti.

Ketvirtadienis, rūgs. 2, 1937

Jauna Lietuvaitė 
Sužeista Nelaimėj 
Su Motorčikliu

Guli apskričio ligoninėje.

FloVence Putris, lietuviu 
William ir Suzanos Putrių duk
tė, vakar buvo sunkiai sužeis
ta motorciklio nelaimėje, kuri 
įvyko prie 39-tos ir Leif Erik- 
sen drive.

mi, “Pasilik tu puikus miške, 
Buvo Sužeistas jos kelias ir 
įskelta galva. Ji buvo nugaben
ta apskričio ligoninėn, kur ir 
dabar tebeguli.

Motorciklis įvažiavo į trafi- 
ko šviesų stulpą, kai pasuko 
į šalį, kad nesusidurus su au
tomobiliu.

Buvo sužeistas ir John Ho- 
lowathy, 22 metų jaunuolis, 
nuo 4725 S. Springfield avė., 
kuris motorciklį valdė. P-lė Pu
tris yra 20 metų amžiaus ir gy- 
venav ties 4730 S. Springfield' 
avenue:

“Atsisveikinimas 
Su Mišku”

Laisvamanių Piknikas 
Rugsėjo 5

Lietuviai Laisvamaniai, (už
baigdami vasaros veikimą, nu
sitarė 'dar vieną pikniką su
rengti, 5 dieną rugsėjo, Dam
brausko ukyj, Willow Springs.

šis piknikas rengiamas' ne 
vienos kuopos naudai, ir ne pa
sipinigavimo tiksli.4, nes, jei bus 
pelno, tai jis bus pasiųstas j 
Lietuvą steigimui laisvų kapi
nių ir kovai už metrikaciją.

Be to, gal tai bus šios va-j 
saros paskutinis išvažiavimas, i 
taigi ir dar proga sykį su lais
vamaniais paviešėt ir tyru oru 
pakvėpuot. Užbaigę pikniką at
sisveikinsime- su mišku tarda
mi, “Pasilik tu pinigus miške, 
atsiskirti jau reikia mums. Ta
vo grožis 
sų širdis.

Varpai 
rengkimės 
gi su diev tau miške, likis 
ties tamsume”.

— Stepukas..

tu gaivini visų mo

skamba visi.'r 
namo greičiau.

ja u,

Reikalauja Policijos 
Reformų

Pažangi Chicagos piliečių or
ganizacija Chicago Citize-ns 
Rights Committee užvakar va
kare išnešė griežtą protestą 
prieš Chicagos policiją už South 
Chicago plieno darbininkų sker
dynes. Komitetas taipgi reika
lavo reformuoti policijos tak
tiką darbininkų-darbdavių gin
čuose, kaip streikuose ir pana
šiai.

Komitetą sudaro universite
tų profesoriai, 'rašytojai, dva
siškiai ir Chicagos intelektua- ■ 
lių grupių nariai.

Netekęs Žmonos, 
Bedarbis Bandė 
Nusižudyti

Negalėdamas gauti darbo ir 
uždarbio pragyvenimo, ir nete
kęs žmonos, kuri jį apleido su 

Tai- dviejais vaikais, nuodus išgėrė
nak- Walter Oram, 29 metų amžiaus, 

4512 West 16th Street. Jis gu
li apskričio ligoninėje.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

LAIMĖJO “SUNŲ’ -— Apskričio teisė as Edmund Jarerki vakar atidavė Otto
ir Martha Horstams augintinį (“sūnų”), kurį nuo jų buvo pagrobusi kūdikio moti
na Lydia Regan. Iš kairės dešinėn: (sėdi) Mrs. Fred Ewert, kurios namuose kūdi
kis gimė; Mrs. Lydia Regan, motina; Mrs. Martha Ilorst, pamotė. StdVi, iš kairės:

* *Fred Ewert, John Regan, tėvas, ir Otto Horst, patėvis.

bar esąs trėmime, Londone, 
už bičiuliavimą su nužudy

tu Rusijos maršalu M. N. 
Tukhačcvskiu,

šaudytas maršalas M. N.

(Putzi) Hanfstacngl, buvęs
Hitlerio favoritas, kuris da-
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NUTARĖ ATIDĖTI MO
KYKLŲ ATIDARVmĄ —Dr. 
William II. Johnson, (kai
rėj) Chicagos viešųjų mo
kyklų superintendentas ta
riasi su prof. A. W. Clevcn- 
ger, iš - Illinois universiteto 
ir Dr. Charles C. Stadtman, 
Illinois apšvietus departa
mento atstovu apie Chica
gos mokvkįų mokslo pro
gramą. Vakar mokslo ta
ryba nutarė atidėti mokyk
lų atidarymą neapribotam 
laikui- dėl “vaikų paraližo 
ępidemijdš”. Turėjo atsida
ryti rūgs. 7 H.
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SĖDĮS UŽ TĖVĄ — Bu
vęs Chicagos real-estatinin- 
kas, Charles Gustave Koep- 
ke, kuris sėdi Joliet kalėj i-
me, nuteistas už “apsivogi- 
mą”. Dabar eina kalbės, kad 
ne jis apsivogė, bet jo tėvas, 
bet kaltę prisiėmė sūnūs,

PRALAIMĖTOJAS “LAIMĖJO LAURUS” — Nors pirmadienio kumštynes tarp 
anglo Tommy,Farr ir Joe Louis (dešinėj) laimėjo Louis, bet Farr “laimėjo laurus”. 
Louis nevien jo neišnakino, bet Farr atsilaikė per 15 raundų ir vos nelaimėjo kum
štynių .punktais. Jis buvo skaitomas nereikšmingu ir silpnu kumštininku, bet jo pasiro
dymas mūšyje su Louisu iškėlė jo žvaigždę į aukštybes sporto pasaulyje.

kerne Photo

HITLERĮ O SĖBRO 
“DRAUGAS” — Stalino suV

Tukhačevskis, kuris buvęs 
■ > ■ . ' ■ 

“draugu” Hitlerio favorito
Hanfstaengl ir jam davęs 
slaptus raudonosios armijos 
planus.

verčiamas motinos, Charles 
A. Koepke, kuri norėjusi ap
saugoti savo vyro garbę. Ko
epke išeikvojo apie $150,000.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS MOTINĄ — Richard 
Stęfanik, 28 metų amžiaus, chicagietis, kuris prisipa
žino policijai nužudęs savo motiną Mary Stęfanik. Jis 
ją užkapojo kirviu.

ATĖMĖ NUO PIKTADARIŲ— Seržantas Lco Wolf 
apžiūrinėja šautuvus ir revolverius, atimtus nuo 9 jau
nų vagilių gaujos, kuri terorizavo smulkiuosius Chi- 
ragos biznierius, yisi buvo italai.




