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Rusija protestuoja 
Italijai

Anglija yra nepaten
kinta Japonijos pa

siteisinimu

Protestuoja prieš Italijos submarinų skan
dinimą Rusijos prekių laivų. Italija atme

tė Rusijos reikalavimus
LONDONAS, rūgs. 7. — Ru

sijos valdžia padavė Italijai 
griežtą protestą prieš Italijos 
submarinų paskandinimą perei
tą savaitę dviejų Rusijos pre
kių laivų Viduržemio juroje. 
Rusijos valdžia atvirai sako, 

tai buvo Italijos submari- 
nors jos ir buvo 
Ispanijos sukilėlių

iškėlu-
vėlia-

ji lai-

kad 
nos, 
sios 
vas.

Rusija pareiškė, kad 
ko “Italijos valdžią pilnai at- 
sakomingą už politines, taipjau 
ir matęriales pasėkas šitokių 
agresingų Italijos karo laivų 
veiksmų”.

mo” galbūt nė Vokietija, nė 
Italija negalės dalyvauti dvy
likos Viduržemio juros ’ valsty
bių konferencijoje.

Anglija irgi yra nepatenkin
ta šia Rusijos nota, nes ji nu
rodė tikrąjį kaltininką skan
dinimo laivų. Pasak anglų, ta 
nota buvusi pasiųsta visai “ne 
laiku”, kada Anglija Vidurže
mio ju‘rų valstybių konferen
cija siekėsi pašalinti “nepaken
čiamą situaciją”, visai neke
liant klausimo kas ištikrųjų 
skandina laivus.

Anglija bando 
Italijai, kad toji

pataikauti 
nepadarytų

fe I

Rusijos nota taipjau reika-lkokių nemalonumų Anglijai at- 
pavyzdi- einančiame tautų sąjungos su

sirinkime, ypač kada bus svar
stomas Palestinos padalinimo 
klausimas.

Be to dabar Anglija veda 
derybas su Italija dėl pripaži
nimo Italijos užkariavimo 
Ęthiopijds ir ųž, tą pripažink 
Ihą nori išsiderėti sau didelių

lauja atlyginimo ir “
nio nubaiAlimo kaltų asmenų”.

Italija į šią Rusijos protes
to notą atsakė trumpa nota, 
kurioj ji “atmeta” atsakomy
bę ir .visame kame atmeta so
vietų Rusijos reikalavimus”.

.,„ v I? i^ęrlyng, ^tr <Bymo atėjo, 
inąpirtuoti pąifeiškimai, kad dė
lei tokio Rusijos “akiplėšišku-1 privilegijų.

Anglija ir Francuzi- 
ja vesiančios karą 

prieš submarinas

tikta Viduržemio juroje ruož
tuose, kuriais plaukioja preky
biniai

O

SUKILĖLIAI OKUPUOJA SANTANDER — šis paveikslas trauktas karo fronte 
ir todėl suvėlintai pasiekęs Ameriką* parodo sukilėlių generolus ir karininkus, prie
šakyje armijos, okupuojančios Santąnderį, Ispanijos uostą šiaurėje. Sukilėliai užėmė 
miestą po 12 dienų puolimo. Jiems pasisekė" laimėti, kai sukilo sukilėlių šalininkai 
pačiame mieste. ' . ? Acme PhotoK
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RUSIJOJ SUSAI 
DYTA DAR 8 KO

Nors Italija ir Vokietija neda
lyvautų konferencijoje, vis- 
tiek Anglijos laivynas gau
dys ir skandins submarinas 
laivų kelyje.

LONDONAS, rūgs. 7. — An
glija remiama jos dominijų ir 
padedama Francuzijos, yra nu- 

I sispendusi vesti griežtą kovą 
su piratiškomis submarinomis, 
kurios skandina prekių laivus 
Viduržemio juroje.

Anglija ir Francuzija tuo 
tikslu šaukia Viduržemio jurų 
valstybių konferenciją Nyon, 
netoli Genevos, Šveicarijos, bet 
jeigu Italija ir Vokietija toje 
konferencijoje ir nedalyvautų, 
tai Anglija ir Francuzija skai
to savo laivynus užtektinai 
stiprius nugalėjimui submari
nų. > ; '

(Rymo žinios sako, kad Ita
lija ir Vokietija ieškančios 
kompromisinio plano, kuris lei
stų joms dalyvauti konferenci
joj nepakenkiant savo presti
žui).

Anglija stengsis konferenci
ją padaryti trumpą, tik prane
šant jai, kad ji skandins kiek
vieną submariną, kuri bus už-

laivai.
Bet ir pačios Anglijos skel

bimas kovos “piratiškoms” sub- 
marinoms yra nesuderinamas 
su bandymu pateisinti Italijos 
ir Vokietijos submarinas, .nes 
pati Anglija gerai žino, kad 
Turkijos pakraščiuose laivu‘s 
skandina Italijos submarinos, o 
Ispanijos pakraščiuose veikia 
penkios Vokietijos submarinos. 
Tą gerai žino Anglijos admi- 
raltiją, bet Anglijos konserva
torių valdžia kaip įmanydama 
bando nubaltinti Italiją ir yra 
labai nepatenkinta Rusijos pa
duotu Italijai protestu prieš 
jos submarinų paskandinimą 
dviejų Rusijos prekių laivų.

Todėl Anglijos skelbiama ko
va “piratiškoms” submarinoms 
išrodo nenuoširdi, turinti visai 
kitų užpakalinių tikslų.

kad pasiliekan- 
Chinijoje amerikiečiams 
teikiama jokia apsauga, 
amerikiečiai, apie ku- 

siaučia smarkiausi mu-

•r ;

Juos sušaudyta Ukrainoj ir 
Azove- juros distrikte neva 
už ardymą bolševikų žemdir
bystės i programo.

fifeahs
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chieago j e buvo 74°.

Saulė . teka 6:22, leidžiasi 
7.14.

Japonai smarkiai 
bombarduoja

Shanghai -
SHANGHAI, rūgs. 7. — Ja

ponijos karo laivai ir lėktuvai 
labai smarkiai bombarduoja 
Shanghai, kurio visa šiaurinė 
dalis yra liepsnose.

Bet sausumoj japonų atakos 
atmušamos.

Naujas sukilimas 
Paraguay

ASUNCION, Paraguay, rūgs. 
7. — čia ištiko naujas sukili
mas, kuris siekiasi nuversti tik 
prieš mėnesį per sukilimą už-t 
ėmusį vietą prezidentą Dr. Fe- 
lix Paiva- ir Jo valdžią.

Sukilimu vadovauja jaunieji 
karininkai ir jo tikslas yra at- 
steigti prieš mėnesį nuverstą 
pulk. Rafael Franco militaris- 

Itų valdžią. ' „ . s

Shanghai amerikie
čiai reikalauja iš 
prezidento apsaugos 
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SHANGHAI, rūgs. 7. — Ne
žiūrint prezidento Roosevelto 
pareiškimo, 
tiems 
nebus 
vietos 
riuos
šiai, vistiek pasiuntė preziden
tui Rooseveltui 
sekretoriui 
prašydami 
vėliavai ir 
vams.

Išsiunčiant kablegramą pa-, 
aiškėjo, kad japonai užėmė ir 
fortifikavo * esančią už miesto 
adventistų misiją, virš kurios 
ir dabar dar plevėsuoja trys 
Amerikos vėliavos. 

« • ♦. '■
Amerikos konsulatas nuta

ręs protestuoti prieš šios mi
sijos okupavimą.

Nežiūrint kasdie gręsiančio 
didelio pavojaus, amerikiečiai 
nė kiek nesiskubina evakuoti 
Shanghai, nors’ jį ruošiasi ap
leisti ir Amerikos kruizeris Au
gusta. Mat dauguma amerikie
čių yra biznieriai ir jie neno
ri bėgti pametę savo biznius.

Pataria amerikiečiams apleisti' 
šiaurinę Chiniją.

PEIPING, rūgs. 7. — Gavu
si instrukcijų iš Washįngtono, 
Amerikos ambasada išleido 
amerikiečiams paraginimą tuo- 
jaus evakuoti šiaurinę ChinL 
ją ir išsikelti į kurią sauges
nę vietą.

Bet kadangi ambasados pa
raginimai nėra privalomi, tai 
nemanoma, kad amerikiečiai jo 
klausys. Bus iškeltos tik am
basados sargybos šeimynos pri- 

. valomu” laivyno įsakymu. •'

ir valstybės
Hull kablegramą, 

apsaugos Amerikos 
Amerikos karo lai-

MASKVA, rūgs. 7.— Aštųo- 
ni apygardų komisarai Ukrai
noj ir Azovo distriktuose liko 
sušaudyti kaipo “ardytojai” 
sovietų agrikultūros progra- 
mo.

Provincijos laikraštis prane
ša, kad keturi liko sušaudyti 
■Gaišinė, o kiti Salys'ke, arti 
Rostov-na-Donu.

Salyske be to devyni žmo
nės liką nuteisti kalėj iman nuo 
1 iki 10 metų. Jie buvo kalti
nami už apkrėtimą gyvulių pa
vojingomis ligomis, leidžiant 
liguistiems gyvidiams maišytis 
su sveikais gyvuliais.

Komunistų partijos valymas 
persimetė; ir į Buriatų respub
liką, Mongolijos pasienyje, kur 
Japonijos agentai kurstą “bur
žuazinius nacionalistus”.

■ 1 1

100,000 japonų ar
miją ; šiaurine je

s.,; v Ųįmijoje .. ...
PEIPING; rūgs. 7. — Dabar 

šiaurinėje. Chinijoje veikia virš 
100,000 japonų armija, kuri 
yra nuolatos didinama, kasdie 
prisiunčiant vis naujus karei
vių pulkus. Daugelis kareivių 
yra naujokai be jokio karinio 
patyrimo. , \

Chiniečiai gi turi gab 200,- 
000 menkiau ginkluotą armiją, 
kuri laukia pradžios japonų 
ofensyvo.

Japonų veikimui labai 
do chiniečių partizanai.

LONDONAS, rūgs. 7^ —- Ja
ponijos sąlyginis atsakymas dėl 
Anglijos protesto prieš Japoni
jos lakūnų peršovimą Anglijos 
ambasadoriaus Chinijoje, iššau
kė didelį pasipiktinimą Angli
joje ir jis bjis svarstomas ryt
dienos kabineto susirinkime..

Nors Anglijos militarinis 
atašė, kuris važiavo kartu* su 
ambasadorium tvirtina, kad 
lėktuvai tikrai buvo japonų, 
nes jie skrido žemai ir lengva 
buvo 
čiaus 
sako, 
keno 
dėl draugingumo Anglijai, ji 
atsiprašant ir išreiškianti ap- 
gailavimą už įvyki. Ji įvykį ty- 
rianti ir vėliau duosianti nuo
dugnesnį atsakymą.
Japonai prie pat Hong Kong.

Ypač didelio rupesnio Angli
joje kelia japonų užėmimas sa
los prie pat Hong Kong ir ten 
steigimas bazės vykinimui 
Chinijos pakraščių blokados. 
Hong Kong gi yra Anglijos ko-., 
lonija ir dalis Anglijos 
rijos.

Reikšmingos yra ir 
svarstomas japonų 
iš Hong Kong. ’

HITLERIS VĖL
REIKALAUJA VO
KIETIJAI KOLO

NIJŲ
Giriasi Vokietijos draugiškais 

ryšiais su Italija ir Japoni
ja.

truk-

Lojalistai Aragon 
fronte eina pirmyn
HENDAYE, Franęuzijoj, r. 

7. — Lojalistai Aragon fronte 
paėmę Belchite miestą paėjo 
jau 12 mylių į priekį už to 
miesto. Jie bando perkirsti su
kilėlių liniją tarp Zaragoza ir 
Teruel. Siaučia smarkus mu
šis, bet lojalistai sukilėlius nir- 
gali. •

kad 
mas

pastebėti jų ženklus, te- 
Japonija savo atsakyme 
kad ji dar nenustačiusi 
lėktuvai buvo. Bet visgi

- k Z . _ - * \ - - -

impe-

žinios, 
iškeli-

Nušautas pasienio 
policininkas

TRAKAI. — Rugp. 6 d. 
vai. Trakų bare nežinomi 
menys bandė slaptai pereiti ad
ministracijos liniją. Tarnyboje 
buvęs pasienio policininkas J. 
Aleksandravičius pastojo kelią. 
Nepažįstamieji, kurių buvo du, 
nekreipdami dėmesio į du per
spėjamuosius šūvius, bėgo į 
okupuotą Lietuvą, tačiau poli
cininkas užbėgo jiems už akių 
ir bandė juos sulaikyti. Tada 
vienas iš nepažįstamų revolve
rio šuViu policininką vietoje 
nukovė ir pabėgo. Spėjama, kad 
tai šnipu darbas.

14 
as-

Nusižudė ūkininkas nes 
lietus neleidžia suvežti 

rugiu

Per šventės automo
bilių nelaimėse žuvo 

400 žmonių
CHICAGO. ' — Surinktomis 

žiniomis, per tris dienas šven
čių visoje šalyje automobilių 
nelaimėse žuvo apie 400 žmo
nių. , '

Vien Chicagos apielinkej 
vo 15 žmonių.

MEMPHIS, Tenn., rūgs. 7. 
—n Horace Wamble nušovė savo 
žmoną Dolores, kurią vedė 5 
savaites atgal ir jos motiną 
Mrs. O’Neal ir tada pats šoko 
per langą sunkia) susižeisda- 
mas

NUREMBERG, Vokietijoj 
rūgs. 7. — Po triukšmingų ei
senų ir paradų atsidariusiame 
nacių partijos kongrese pir- 
miau*sia buvo perskaityta na
cių vado Hitlerio atidaromoji 
proklamacija. Ją perskaitė Ba
varijos nacių vadas Adolf Wag- 
ner.

Hjtleris savo proklamacijoj 
vėl pakartojo griežtą Vokieti
jos reikalavimą kolonijų. Esą 
Vokietijai trūksta žaliavų tin
kamai išmaitinti savo gyvento
jus. Ir esą susidaro nepaken
čiama padėtis, kada Vokietijos 
maisto ištekliai turi priklausy
ti išimtinai nuo gero ar blogo 
derliaus (pačioj Vokietijoj.

Hitleris irgi labai girėsi “ar
timu draugiškumu” su Italija 
ir Japonija. Esą dėlei to drau
giškumo kitos valstybės nega
li veikti neatsižvelgdamos į Vo
kietijos pageidavimus.

Hitleris vėliau ir asmeniškai 
kalbės kongresui.

Naciai šiuo-kongresu bando 
įrodyti visą savo politinę galy
bę. Jame bifs išdalintos ir vo
kiškos Nobelio dovanos pasižy
mėjusiems naciams, nes Vokie
tijas piliečiams yra uždrausta 
imtį Nobelio- dovąnas už tai, 
kad Nobelio taikos dovana ta
po paskirta garsiam Vokietijos 
pacifistui Carl von Ossietsky, 
kurį ir dabar naciai kankina 
kalėjime. Tad dabar patys na
ciai dalins dovanas.

Į kongresą Italija prisiuntė- 
visą eskadrilę karo lėktuvų ir 
žymių atstovų. O Japonija pri
siuntė mikado brolį princą 
Chichibu.

McGrady pasitraukė 
iš darbo departa

mento
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 

7. — Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė rezignaciją darbo se
kretoriaus padėjėjo ir vyriau
sio taikintojo nesusipratimų 
pramonėse Edward F. Mc 
Grady, 65 m.

Pasitraukęs iš valdžios, Mc 
Grady užims Radio* Gorp. of 
Am. darbo santykių direkto
riaus vietą.

KAUNAS. — Jau kuris lai
kas kasdien lyja ir ūkininkams 
kliudo suvežti rugius (Suval
kijoje1 rugiai jau esą suvežti). 
Tirkšlių vals. Račių km. ūki
ninkas Antanas Steponavičius 
taip susijaudinęs, dėl kasdieni
nio lietaus, kad aną dieną nu
ėjęs į miškelį ir nusišovęs. Ste
ponavičius buvo 64 metų am
žiaus.

Nusižudė šokdamas 
iš lėktuvo

Pralošęs $1,000,000, 
bando atsigriebti

t BIARRITZ, Francuzijoj, r. 
7. — UYuguay bankierius Amel- 
to Battisti, kuris sakosi nesąs 
gembleris, bet esąs tik mate
matikas, nežiūrint savo mate
matiškų »apskaičiavimų 1929 
m. pralošė 27>000,000 frankų 
($1,007,100).

Nuo to laiko jis rinko pini
gus atsigriebimui ir gavęs pa
ramos iš Kubos ir Pietų Ame
rikos bankierių, atsivežė apie 
$2,250,000, su kuriais ir ban
dysiąs atgauti praloštą sumą.

Vakar Bellevue kasino jis 
lošė didelėmis sumomis, bet 
kaip išrodo, jam teks ilgai loš
ti iki atgaus .praloštus pinigus, 
nes po visos dienos lošimo jis 
laimėjo tik $7.46. Bet užtai 
valdžią gavo ąpie 80,000 fran
kų taksais. Ji ir buvo didžiau
sia laimėtoja: Taipjau nemažai 
išlošęs amerikietis Stephen 
Lynch.

, .*■ ..

zu

Nukirto galvą
BERLYNAS, rūgs. 7. - 

ciai nukirto galvą Herbert 
Krebs, buvusiam kareiviui, ku
ris buvo kaltihartias už šalies 
išdavystę. Jis pernai pabėgęs 
iš kariuomenes ir išdavęs mi- 
litarines paslaptis kitai valsty
bei. >

ciai
Na-

Nubaudė už nesilaiky
mą darbininkų samdos 

įstatymo

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
7. — Nežinomas . žmogus, apie 
30 m. amžiaus, pasisamdė lėk
tuvą ir vos lėktuvui iškilus 
augštyn, šoko iš jo ir per na
mo stogą nukrito į namą neto
li Dycer airporto. Jis iššoko iš 
1,000 pėdų augštumos. Lėktu
vas irgi greitai nusileido ir la
kūnas apie įvykį pranešė poli
cijai. Lavonas nukrito į Louis 
Carson namą, pramušė stogą 
ir lubas ir nukrito virtuvėn.

LONDONAS, rūgs. 7. ^An
glijos Darbo partija paaukojo 

„ , $200,000 Ispanij os vąldžiai ve- 
Idimui karoosu sukilėliais.

3$,

A .• ,<« . -M - '

KAUNAS. — Kauno apylin
kės teismas už nesilaikymą 
pramonės darbininkų samdos 
įstatymo ir darbo dienos ilgu
mo nubaudė: Leibą Borginą 7 
paromis, Ch< Kučinskj 14, Be- 
relį Faivušą 14, Judelį Kacą 7 
ir Abr. Rabinavičių 14 parų 
arešto. Areštas piniginėmis 
baudomis nepakeistas 
baustieji bausmę turės 
arešte.

ir nu- 
atlikti

NOETSCH, Austrijoj, rūgs. 
7. — Ex-karalius Edvardas ir 
jo žmona apleido Wasseleon- 
burg pilį, kurioj praleido tris 
“medaus’* mėnesius ir išvažia
vo į Vengriją pasisvečiuoti ten 
amerikiečių Bedaux pily. Tie 
patys amerikiečiai valdo ir 
dvarą Francijoj, kur įvyko Ed
vardo ir Mrs. Wallis Warfield 
(Simpsonienės) sutuoktuvės.
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KODĖL NESISEKA KATALIKIŠKOMS 
MOKYKLOMS?

Mokslo metams besiartinant į jas žiūrėti, nei prisiminti, 
katalikiškoje spaudoje prasi- Neą tokis kvailas prie tos maL 
deda smarki agitacija u*Ž ka--dos vertimas, tokis beprasmis 
talikiškas mokyklas. Tuo pat (dievotumo pudavįiiiąs moki- 
laiku pasaulinės mokyklos yra uiams įkarsto iki gyvo kaulo, 
niekinamos, bedievinamos ir O į • jnokomus dalykus maža 
perstatomos kaipo niekam ri- Y^a dėmesio kreipiama. Ypač 
kusids. Tėvai raginami leisti tie mokiniai, ' 
savo sūnūs ir dukteris tik į stoti į tą tikėjimišką ordiną, 
katalikiškas mokyklas. Girdi, 
katalikiškos mokyklos išauklės 
vaikus dorais žmonėmis ir pa
vyzdingais piliečiais. ;

Kad čia nėra visai taip, kaip 
rašoma, tai kartais net ir tie 
patys katalikiški laikraščiai 
netyčiomis prasitaria, štai tai 
padarė lenkų katalikų dienraš
tis “Dziennik Zjednoczenia” 
rugp. 18 d. 1937. Tenai rašo
ma apie “Rozpaczliwe Poloze- 
nie Seminarium Polskiego w 
Orchard Lake, Mich.”

Ta lenkų seminarija yra ži
noma ir lietuvių katalikams. 
Ją lankė a. a. kun. A. Kaupas, 
kun. P. Lapelis, kun. Ą. Bal
tutis ir keletas kitų kunigų ir 
pasauliečių.

Taigi dabar 
kaip minėtas 
rašo, gali būti 
mokyklos iždas pustuštis. Kad 
gelbėtis, tai sušaukė alumnų 
suvažiavimą. Iš apie 4,000 alum
nų teatvažiavo tiktai 98. Alum- 
nai ir seminariją lankiusieji 
nevisi buvo užsimokėję už mok
slą ir burdą. Tokių skolininkų 
skola seminarijai siekianti 
$150,000. Ir neprisišaukia, kad 
tie senieji studentai užsimokė
tų skolas mokyklai, kurioje jie 
yra gavę mokslo ir turėjęų 
dą. Tai va, kokiui pavyzdin
gus katalikus išauklėja Romos 
katalikiška mokykla.

Be minėtų finansinių bėdų, 
lenkų seminarija turinti ir tą 
bėdą, kad mokinių skaičius kas
met mažėja. Pernai teturėjo 
du šimtus dvidešimt penkis 
studentus, o profesorių buvę 
25. Todėl atrodo, kad vietoj 
studentų skaičiui didėti, tai jie 
mažėja. O juk kunigai papras
tai sako, kad katalikiškos mo
kyklos yra daug geresnės, ne
gu viešosios, ir net daugiau 
profesorių išeiną vienam stu
dentui, negu viešosiose.

Dabar pažiūrėkime, kodėl ka
talikiškos mokyklos nesusilau
kia paramos ir prisirišimo iš 
savo buvusių studentų? Kodėl 
jie išėję iš tokių mokyklų d-au- 
giau nebenori nei prisiminti, 
nei pažiūrėti į jas? Kodėl taip 
yra? čia reikia ieškoti priežas
čių ten, *kur nevisi iš viršaus 
žiūrėdami tegali jas matyti ir 
suprasti.

Viena, galima sakyti, • iš 
svarbiausių priežaŠčių,- dėlko 
studentai išėję iš katalikiškos 
kolegijos nebenori jos prisimin
ti, yra, pagal pasakojimus Ro
mos katalikiškas kolegijas lan
kiusių, ta, kad tenai yra dai
giau svarbos dedama maldoms, 
negu mokslui. Kas rytą kiek
vienas mokinys turi išklausy
ti mišių. To negana, po pietų 
turi eiti į bažnyčią, ir vakare 
turi dar vis melstis. Lailfo lek
cijoms išmokti visai mažai te
lieka, arba tyčia laikas yra taip 
sutrumpintas, kad mokinys ne
gali tinkamai savo lekcijų iš
mokti. Na, o kada nueina į pa-1 
mokų kambarį, ir jei tinkamai) 
neatsakinėja į paklausimus, tai 
yra baramas ir užgauliojamas.

Todėl ir nenuostabu, kad to
kias katalikiškas kolegijas bai
gę jaunuoliai vėliai? nebenori

tai seminarijai, 
lenkų laikraštis 
pokšt. Rašo, kad

Skelbimai Naujienose 
dubda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

kurie pasižada

kuris esamai kolegijai vado
vauja, tai tokie mokiniai yra 
leidžiami laisvai, a o tie, kurie 
nestoja, yra labiau spaudžia
mi, ir už mokslą ženklus gau
na mažesnius. Tai ot iš to ky
lą pasipiktinimas, nepasitenki
nimas ir vėliau nenoras remti 
savo Alma Mater.

Ne kitaip yra sw tais jau
nuoliais, kurie baigia musų Ro
mos katalikiškas pradžios mo
kyklas. Jie tenais yra tiek nu- 
kamojami su tomis maldomi^ 
kiekvieną dieną; kad Vėliau ją 
baigę per keletą metų nenori 
| tą bažnyčią ne pažiūrėti. Tik 
įsivaizduokite, vaikučiai tik 
pradedą 1 skyrių, turi keltis 
ankščiausia ir būti ant mišių 
8 vai. ryto. Na, ir ten turi trin
tis po klaupkasr po visą valan
dą laiko. Na, jei tas klebonas 
turi numirėlį tą dieną, tai ir 
ilgiau. Mat, reikia atgiedoti va
dinamąsias ekzekvijas/ ir per 
visą tą laiką vaikai turi ten 
klūpoti ir vargti. Ir kokia ga
li būti tam Dievui.nauda iš to
kių mažyčių nieko nesupran
tančių paaldos ir jų kankini
mo? Jokios naudos. Viena, kad 
krikščionybės įsteigėjas Jėzus

Kristus tokių nesąmonių visai 
nęsįcejbS, o aihtra, kad tie vai
kučiai dar nėra niekuo nusi
kaltę, kad turėtų už ką ten at
gailauti, 

b ’*• ' "P* ‘

Tadgi ir suprantama, kad jie 
paaugėję ir kasdien kamuoja
mi po tą' bažnyčią kbl baigia 
pradinę katalikišką mokyklą 
tiek atsikanda maldą, kjid ir 
baigę ją nebenori į ją nė žiū
rėti. ' 4

Man prisimena, kaip būdavo 
Lietuvoje prieš karą, kada lan
kiai? rusą narodną učilyščę. 
Atsimenu, kunigas ateidavo sy
kį per savaitę pamokyti kate
kizmo ir bažnyčios isterijos. 
Na, ir į bažnyčią tik eidavom 
šventadieniais. O ar neūžaugom 
geri katalikai, ir čion atvykę 
Amerikon ar nepastatėin per 
šimtą Romos katalikų bažny
čių? Na, o dabar iš tų čia gi
musių vaikų, tai klausimas, ai4 
jie bus geresni katalikai, nors 
jie eidami mokyklon yra kas
dien. varomi bažnyčion?

Kiek tenka patirti, tai dau
gelis visokių užpuolikų, vagi
šiui^ ir šiaip ištvirkusių vai
kėzų yra lankę Romos katali
kiškas parapijines mokyklas. 
Ne dėl to jie nukrypsta blo- 
g’on pusėn, kad jje lankė ka
talikišką mokyklą, bet dėl to, 
kad tenais buvo blogai auklė
jami. Užtad jei Romos katali
kai nori, kad. jų pradžios mo
kyklos butų lankomos ir įvai
rios “high schools” ii' kolegi
jos remiamos, tai būtinai turi 
pakeisti mokymo bi/dą. Pra
džios mokyklose turi panaikiiv 
ti j vaikučiams -rytinetinj.- klau
symą mišių; ir' Tiki'"palikti 
valomą lankymą bažnyčios sek
madieniais. .O aukštesnėse mo* 
kyklose turi būti taipgi panai
kintas tas beprasmis . poteria- 
vimas, o’ daugiau laiko turi bū
ti suteikta'mokslui dr . sportui.

— Katalikas.

JUOKAI. .
■■■r

\ V '

— Na, tai da^ar tamsta tu- 
fe >u M’ ,
rined^n^aą tarįą sve
čias ^eįmiDinkiiŲ; '

— Taip, yįėnąt žmonos, p an
troji manų, —-. aiškina šeimi- 

, /. ' * ' • f - •* V V** • ’ ' - •

ninkas. •' / / ■ . -
O tamstos papūga irgi 

jau kalba? Įdaušinėja to
liau svečias. 

•' . ■ J . • ' C -

— O taip, ji savo pareigas 
jau atlieka: kai žmonos papū
ga pradeda rėkti : “Ėii tu4, slan
kiau, iš kur tu' pareini?0, ma
noji tada atrėžia: “It vėl sriu
ba prisvilusi!0 — baigė šeimi
ninkas. ' -

- ąpžiu-

kiaušinėj a to-

Mokslo neatimsi
— Vos kelios dienos kai tam

sta išėjai iš kalėjimo, o jau 
Štai vėl padarei jsiląužimą, — 
bara teisėjas suimtą plėšiką.

— Mat, pone, teisėj a tt, taip- 
sta mane į kalėjimą galėjai pa
sodinti, bet mano mokslo nup 
manęs negalėjai atimti, —> pa
sididžiuoja plėšikas. . <

M*
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Apysaka iple 12 vjrų lt moterį 
klaikiuose Kata Komn tyriloSC 

EXTttA VU>fON£l 
“JUBĮLANT^MAtiCH0

Maskvoj Sporto Dienoj Paradas , 
1'00,000 Soyietų berniukų ir mer
ginų atletų milžinišką fyzinės

* kultūros dėąiorigtfacija
SONOTONE '
66 E. Vaį' Biiren

25c iki 1 v. p. p.—35c iki 6:30 p. p. 
Subatomis 35c iki 1 v. p. p.—40c 

iki 6:30.$
—................. i j ■     , i’ I I

n j.'.’fr

v/u>
GARANTUOTI

VARTOTI BOILERIAI ------- t“
ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVL 
Mas.

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKE STREET MONROE 3387-88

---.................................
U. . ,■». v I • 'f > • . į- I. - ■ > I

I......   . I ufari... .4 ■ 1.1. m*., WI. —.*■>. .....dL. t I     -I... ■-

Mį ai ui i»u ■ ■ .a ■ 11., .«> i r

rt*i.iui.i«ii IIHIII Hin*f**i—mui m Ii HI im

IIJIM—

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

r. ■■....■■i' , ii.ii

4W.II...

UNIVERŠAL PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANt, Not Ine.

10 Wcąt l8th Street ’s^^tIeeT.
Ir inusų patyręs inžinierius 
atvažitos jutfą namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi- 
mą . dėl namų apšildymo rei
kmenų (platft), įtaru arba 
karštu vandeniu įšildomą.

MOKĖJIMUI—-ŽEMA II
, PAŲŲKANŲ kĄINA. ' gU II 

I Atdara- vakarais iki 7 vai. L ff'liH 
I Nerišliomis iki f v. dieną

Z illl li»l II iii ui 
ll 'IlOlll >lrtlllli«W—I ->•, *■ ■ -į ...

______________________ ,__ liaMiUaMiaMMriBMMMrtB* 
m >■ II i  111'^—
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JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius X| ZTĮZ.
MUSŲ NARIAI gavo .......fcfrvO

Del inforpTatijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite
CANAL 8500

UTHUĄN1AN BUILDING, LOAN AND
ŠAVINGS ĄSSOCIATION

(MEMBER FEpfcRAL HOME LOAN SYSTEM)
1739 So. Halsted Street

biznio rėikagū užeikit' 
pas

Juozapas Anūkas
A$ turiu advokatų dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir. namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su- šavo retldaunin- 
kUis; Musų įstaiga jums pagelbės 
viršmįnėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OVVNERS ASSOCIA- 
TlON OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 8450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)
............ . . II L................... Į III '............. .. ...............................I........................
■į- t • / Jt W i. t • • , f. ... ■> r. ■ ■ ■ i

WALLBOĄRD, STO
GAMS popierius, 

RAKANDAI , 
NaujoH 1” lentos, 1,000 pėdų.... $21.do
2x4, 2x0, 2X10, 2x12 M fr&L „ $27.00 
Ndtijas plywoad, visų dydžių, ketv.

pėdrt L........................._ 3%c
Insulilting board, ketv. pėd............ l%č

. 2c 
l%c 
’ 10c 

$2.25
80c 

2y2c

aunu įtikins uuui u, ivvvv. pcu. j
Naujas piaster board, ketv. pėd. __
Naujas •iVallbbatd, v!»n dydžių,

ketv. pėda —....  ......................... 1
Nauji kedro stulpeliai, 7 pėd. Ilgio,

Stoka —... ....................... ’..... ........
Geriausios naujos duryl, Bt. —— 
Kotelis stogų popieriaus!, 108 ket.

pėdų ... ...........X------
Geriausios vėlų tvoros, pėda ------
80U gal. išvidinės Ir išlditkinės

irhalcvos, $2.50 nialCva, visokių 
spalvų galionas —------

Vanos tobulani stovy, Btttka —.....
Slnkos (prauslnyėloft) visokios, St. 
Nnhji plieno futrinai, $0 vertės 

Stuka ...-.....
I.ath, guobiniai ------------------------

NAUJI RAKANDAI
. Matrasal, $10.00 vertės -......... —
Sudedamas, kauėas lt matracas.

kortip. .1-........... ...................
Naujas stttdio couches specialiai

■ PigUS ------- --------------- ---- - --
Geriausia nauja metalinė lova,

pigiai po ______ ------------- ....... ę4.ui>
Sukti spriitgsill lovai, $10.00 vert. $4.95

1,000,000 PfiDŲ GERŲ
’ VARTOTŲ LENTŲ 

1x0 M &M, 8-coI. Shiplap, 2x4’s, 
2x8’s, 2xl0’s, 2xl2’s, 6x3, 3x8. Eglinių 
lėntų grindims ir partišenų, viskas, iš 360 
pėdų siihdėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

, Siunčiame j Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATPAIIA.

AM

■ ■ -C

$1.25
$0.50
$2.50,

$x.75
15c

$4.95
$4.95

$10.95
$4.95

2x6’s,

John F. Eudeikis
Y

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
t c , tą : ■'

jjtf B V Iv A. N C F- ’
DIENĄ IR NAKTĮ

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

' ,,,l: ...p,tWĮ,. tAFAYETTĖ 0727
, K, J i., ft.

į koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių,, rfldlo prOgtautų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai* vdkąr.o iš V^ H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

šalTimieras.

Laidotuvių Direktoriai
' nariai

Chicagos,
Cicero

Lietuvių: i 
Laidotuvių 
Diruktorių 
Asociacijos

Ambulance 
l f Patarnavi- 
h mas Diena 
i ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

. ’ S, R. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litlianica Avenue Phone Yards 1138

’.............    a ......... . J;■!_ miiir. , . ... , .............. ■■■■■■

4348 §o. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS . ■ <
3307 Lituanica AVenue ' phone Boulevard 4139

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

, , , , I •

P. J. RIDIKAS
3354 SĮo. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place '
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street-,

■ I l>ll lįl.llllįlĮRl III. I. iii. )il fllft ir-l fl.'i.M <”» T| l IIIJII.Į iff , ------------- ----------------------------------------------------------- - -------------—T.

JUOZAPAS EUDEIKI& IR TĖVAS
4704 So. Westęrn Avė- Phone Virginia 0883

• į .f.]'.". ___________________________________ ■ ~

Phone Canal 2515
. Tel. Pullman M 70

' *** 4 . •

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Loug Avė.

Tėl. Republie 8402
POCAHONTAS Mine Kuri $7^40 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNES

To4as .... ............................ *
■■ --------------------------------------------------------____________________________ Ue.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei itorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST, 

Yards 3408

6921 SOUTH 
WESTERN avė. 
Hemlock 5040

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thęrapj 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floof 
Hehtlock 9252

' Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu maasage 
electric t r e a t * 
ment ir magnę- 
tic blaflkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

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

3505 SO4 HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

' Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI
- . T

............ .............     , ii»Mr
į. i.

Phone CANAL 6122

Gydytoms ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

yąlandps/ 1^—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutartį 
Kėži 6031 So. California Ąvende 

Telefonas Republie 7868 ’
fr * * -------; "r f-Ąf-y‘ * * ~ -*•

Ofiso Tel. Boulevard 5918 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted StS. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-^ :30 

Nedaliomis bagal sutuftj kvn-

i ui diitifa .ni im, m.. ■ iimii, t ■ i>ii

Ofiso Tei. Virginia 0036 
Rcsidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41^7 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:, 

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

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

8939

10758 S. Michigan Avė. 
ROSELAbĮD—CHICĄGO, ILL. • 
Te]. PULLMAN 1193-8277

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

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

Tel. Seelęy *7330
Namų telefonas firtiAsvrick 0597

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephon.e: Boulevard 2800 

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

Tėlephone: RepubliC 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS *

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

AKIU SPECIALISTAI
& /' jt

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėty praktikavimus, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiy įtempimą, kuris 

esti priežastini! galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių imfštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sū elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale 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 pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Ęoulevard 758-9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius

> Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

. ' DENTlSTAS
6558 So. Western Avė.

. • * t . ’

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Falrfield Ąve.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai. j Nuo 2 iki 4 ir HU0 d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

atti 47tlĮ Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai, ____

Doctor Manikas
P^YSĮCIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia ‘11Į6 

Valandos: 1—7;—8 kasdien, iS- 
skyrus seredą. Sekmad* susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet btls fino 10 iki 12 r.

- . - ------ ‘ I. » I *

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. NAIKELI8 ’ 
GYDYTOJA^ IR ėllifcUKGAS 

Ofisaš ir RėzidflhCifa 
3335 So. Halsted St 

CHiCĄGd, ILL, . ■ ■ r, * * - ‘ .
-- - ---  - —*     i'

KITATAUČIAI
DR. HĖRZMAN

)S HUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal dariau
sius metodus. ^-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus. 1

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo d iki 7:39 vai. vakaro

Tel. Canal 3110‘
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Ceiitral 7464

Dr. Charles Sega!
' drisAŠ 

4729 So. Ashland Avė.
. ■ . . ■!. Ji >, .g ., F , ,V2-ros lubos

CHICAGO, ILU
OFISO VALANDOS: < . 

Nuo 10 iki 12 vąL ryto, fluo 2 Iki 4 
vai. po piet ij tuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nerišliomis ouo 10 iki 12 
valandai dienų. -

l<horie MIDWAV 2880
u, ■■ HM ■ ■ .41. i . , ...

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauriee Kalta
4631 SOUTH ASHLAND AVįJ.

Ofiso valandos: 
Nųo^lO iki 12 dieną, i w

2 Iki 4

•9400 į.

Garsinkitės N aujiėiiose
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Huiis of the Orient 
Nature’s Refrigeration 
“I Want Coconuts”—Hitier

THE W0RLD AT 
AGLANCĖ

by Dr. E. G. Peters

Huns of Orient
is

the

the

Huhg of the Orient — that 
the unenviable title the Japan- 
ese have won for themselves. 
In their 1932 destruction of 
property and civilians in China, 
the war-lords of Japan outdid 
any atrocity committed in 1914 
by the Germans in Belgium. 
Būt in the present war with 
China, Japanese invaders have 
cinched their title to being 
Huns of the Orient.

“I saw terrible scene of 
struction during a tour of
Chinese ųuarters,” writes H. O. 
Thompson, United Press corres- 
ponden/t in Tientsin. “Bombs 
and succęedi'ng flames had de- 
stroyed whole blocks of Chinese 
shops and homes... All universi- 
ties, collegies, and schools... 
were wrecked. Museums con- 
taining priceless relies were de- 
vastated. I saw Japanese sol- 
diers spreading gasoline about, 
igniting the remaining wreck- 
age of beatiful Nankai univers- 
ity, which they had bombed al- 
most into dust,” continues 
Thompson.

Mrs. Lin Tung Chi, graduate 
of a Galifornia university, and 
American wife of a Chinese 
professor at Nankai university, 
had her own home bombed. She 
is caring for 20,000 Chinese re- 
fugees. She ^told sitories of Ja
panese machine-gunning crowds 
as they fled from the former 
Russian concession aeross the 
river,” says Thompson.

“Japanese,” according to _Re- 
ginal >$wėetfąjidj«ęorr^spo^depįt 
in tfie Far Rast for the Chica
go Daily News, “have been re- 
luctant to permit the Chinese 
Red Cross and foreign relief 
bodies to bring in hundreds of 
Chinese wounded from the Na- 
nyuan village barraeks, scatter- 
ed along the Peiping-Nanyuan 
road. Numbers of <those who 
suffered for days without at- 
tention or food committed sui- 
cide,” Sweetland continues.” 
Others squatted in mud holes 
and painfully awaited death, 
while štili others tumed into 
raving maniacs,” he adds. Ja
panese troops refuse “to per
mit entry” into the Nanyuan 
barraeks “despite the fact that 
the barraeks were filled with 
unattended dead and wounded,” 
this correspondent statės.

Wanton bombing of shops 
and homes, sadistic destruction 
of colleges and universities, 
machine-gunning unarmed flee- 
ing crowds largely women and 
children, refusal to allow relief 
organizations to succor the 
wounded and dying — such 
Hunnish deeds appear to be a 
regular part of the systematic 
destruction and death with 
which the war-lords of Japan 
are tryjng to break the will of 
an independent China.

For China’s only offense is 
defending herself against the 
Huns of the Orient.

ty-. s

Nature’s refrigeration for some 
of the sUrplus heat that ener- 
vates their Chicago brethern 
during July and August, or 
that all year around saps <the 
energy of the people of the 
tropics even when they spend 
much of their time sleeping in 
the shade.

If the dwellers of the burn- 
trade
sun- 

inha- 
New 
their

ing Sahara could only 
some of their unneeded 
light and dry air to the 
bitants of Iceland and 
Foundland for some of
cold, wet weaither, both parties 
would benefit greatly.

So quick and dense is the 
growth of trees and plants in 
the Amazon valley of South 
America that man mušt wage 
a constant battle to maintain a 
miserable road or to keep a 
patch cleared for cultivation, 
while in our great Dustbowl of 
the Southwest man struggles 
eąually hard to make grow even 
enough grass to prevent the 
soil from blovving away in black 
blizzards. How happy would be

ATSTOVYBĖ KINIJOJE — Paveikslas aukščiau parodo Jungtinių Valstijų amba
sados rumus Kinijos mieste Tientsin, kur japonai jau įsigalėjo. Rikiuotę žmonių rū
mų priešaklyje sudaro ambasados sargyba, 15-to J. V. pėstininkų pulko nariai.

Actne Photo
, ■ Ii, ii' I.,, . — ..i , I —.        į m ■■■■<■ m .IBIII.III—I —   ------------------------- ---------------- >_ ■ v-/' ■ .M.* _ ■

the blinded dwellers of the 
Dustbowl . if they could only 
“swap” some of their bare, 
blowing land for the dense 
growths of the Amazon valley.

Nature is generous in pro- 
viding things for man’s ūse. 
Būt ,she appears niggardly be
cause she often distributes her 
gifts so badly -— too much rain

in the Amazon valley and too 
little in the Sahara; too much. 
cold in the frigid zones and too 
little in the tropięs.

Hence, man’s great itask is to; 
eąualize Nature’s lavish gifts 
between different sections of 
the world, just as society’s' job 
is to eąualize wealth andl oppor- 
tunity between rich and poor.

4<I Want Ųoconuts” — Hitier
“I want coconuts*.! mušt have 

coconuits !” is the latęst ęry of 
of Adolf Hitier, according to 
Kari von Wiegand, dean of 
Hearst’s foreign correspondents

If von Wiegan d had no t 
vouęhed for that being Der 
FuehreFs cry, we might pay no

attentįon to that exclamation 
oh the ground that it was mere
ly the hunger wail of some 
young monkey in centrai Afri- 
ca or on the island of the 
South Seas. ' • '■

Hitier, according to von Wie- 
gand, wants coconuts because, 
their shells, when pressed into 
porous bricks, absorb fumes 
well, and so are importamt in 
manufącturing powder and h‘gh 
explosi'ves. Von Wiegand, of 
ęourse, may be mistaken. Adolf 
may \vant coconut oil to polish 
his famous moustache.

i • £ , , ■' • 1 ’ 1

Again, some scientists may 
see in Hitler’s yearning for co
conuts additional evidence that 
man descended from the mon
key. Fot coconuts and monkeys 
are said to be inseparable.

,Yet again, certain religionists, 
enraged at Hittler’s treament 
of Christians in Germany, may 
believe that Der Fuerhrer is so 
bitten by his conscience that he 
intends to retire from the dic- 
tatorship of the nazi party in
to complęte seclusion. There, in-/

■ . .............................. ..... ..................................................j................
.................... i ' ........... ■

stead of spending his time try- 
ihg <io make a lot of clocks tiek 
in unison, as a widely known 
Spanish monarch once did, Hit
ier will while away the hours 
by cracking coconuts, drinking 
their milk, and eating their 
meat.

Whatever the
the price of that tropical nut 
is bound to be influenced by 
Hitler’s cry, “I want coconuts!”

• f : 
explanation,

WilliamA.Lewis
Nori Jus Pamatyti

PRIE

4716 S. Ashland Avė
PENKTADIENIO ’ VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ

Chicagns Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Nature’s Refrigeration
Nature furnishes refrigera

tion as well as air, heat, and 
light. ‘“Canned meat left in the 
arctic 77 years ago,” according 
to Ripley, “was štili good.” Na
ture, instead of being “mean, 
brutish, and niggardly,” as 
Thomas Hobbes, noted English 
philosopher of the 17th centu- 
ry, contended, is often generous 
and profuse. The įtrouble, how- 
ever, is usually the bad distri- 
bution of what Nature so la- 
vishly provides.

How gladly, for instance, 
would Eskimos under the arc
tic circle exchange some of

PAPRASTAS,LENGVAS KONTESTAS VISIEMS!

KETVIRTADALIS MIUONO
DOLERIU PRIZAIS

Nėra Gal vašu kio! Nereikia Verstispo
• ’ r , f < ' l. A'j v ' ! ' ■ ’ ’ '' ' '

Erfciklopedijas,ir Žodynus!
C ?

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

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

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

Evergreen Avė.. tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt, 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 I^e Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

1000 PRIZES TOTALING 

5250,000.00 
Ist Prize

$1OO,000.00 
2nd Prize

’SO,000.00 
. $25,000.00 
. $10,000.00 
. $5,000.00 
• $5,000.00 
. $5,000.00 
. $2,500.00 
. $2,500.00 

^3,000.00 
55,000.00 
57,000.00 
55,000.00

3rd Prize 
4th Prize 
5th Prize 
Gth Prize 
7th Prize 
8th Prize 
9th Prize
3 Prizes 51,000.00 each. 
10 Prizes 5500.00 each 1 
28 Prizes 5250.00 each j 
50 Prizes 5100.00 each 1 
One Hundred Prizes

550.00each. .... .55,000.00 
Eight Hundred Prizes

525.00 each . . . . 520,000.00 

A GRANO TOTAL OF 
*250,000.00 
/Kartu su savo atsakymais prlsiųskite kiekvienai f savaite 3 Old Gold pakelio popieriukus ar rankos J 1 parašus ^antikyje su oficial&n taisyklėm, / 

»

Išlaukinis Užvalkalas 
Iš •'Cellophane" 

Atsidaro iš 
APAČIOS

Žiūrėkite.1!
Apatinis Užvalkalas 

iš •’CelIophane'* 
Atsidaro iš

SVIEZUS!
VISOKIAME Klimate
Jus negalite nusipirkt nuvėsusi Old Gold. 
Tas ekstra užvalkalas iš Cellophane su
telkia jums Old Golds pritinto derliaus 
tabakus geriausiose sglygose rūkymo.

SIS NAUJAS OLD GOLD Kontestas yra tikrai 
JŪSŲ proga praturtėt visam amžiui.

Tai yra kontestas visiems — kontestas, į kurį bi 
vyras ar moteriške, mokantis skaityt ir rašyt gali 
linksmai ir entuziaztiškai įstotu ’ *

Nieko sunkaus. Nieko komplikuoto. Nereikia ' 
verstis po žodynus ir enciklopedijas. Štai yra koh- 
testas, kuris ims tik keletą momentėlių jūsų laiko 
ir jūs turėsite daug šypsojimosi ir juoko, kada jūs 
tęsite tą užsiėmimą.

Literatiškai kalbant, jūs galite šypsotis savo > 
kelyje šiame konteste. Visas, jūsų darbas laimėti 
$100,000.00, $50,000.00, $25,000.00 ar bi kurį 
1,000 prizų, kurie sudaro $250,000.00 yra pasitenki
nimas grupe intereštingų piešinių. •

Štai Kaip Jūs Laimėsite _ '
Šiame konteste yra 45 piešiniai, 3 piešiniai sudaro 
kiekvienos savaitės seriją. Dabar plojau jūs galite 
gaut VELTUI, kur tik cigaretai yra parduodami, 
OLD GOLD Kontesto Bulletiną, kuriame telpa pir
mieji 12 piešinių.

Visi iš tų piešinių yra panašūs į PAVYZDINĮ 
PIEŠINĮ parodomą po dešinei. Viskas ką jūs turite 
daryt, tai suteikt pastabą, ar atsakyt arba suteikt 
kalbą tuščia j am baliūnui. Kiekvienas gali tai pa
daryt. Bi kas gali parašyt 12 žodžių (ar mažiau) 
atsakymui į tai, kas yra sakoma baliūne, ’

Jūsų kasdieniniai žodžiai, jūsų pačių normąliška 
kalba, jūsų pačių idėjos, jūsų pačių pažvalgos—- 
viskas ko jums reikia stojant į lenktynes šiame 
konteste ir duokite sau progą praturtėt visam 
amžini. /

d i

Stebimasis Susidraugant Del 
DvigubaLSvelniiį Old Golds 

šis kontestas yra svarbus susidraugavimo žygis iš 
Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS pusės, šis kontestas 
duoda jums progą laimėti turtus. Jis duoda OLD 
GOLDS progą laimėti dar vieną iŠ milionų savo 
lojališkų draugų. '

Mes pageidaujame, kad tūkstančiai iš rūkytojų išmoktų 
pamėgt OLD GOLDS laike šio kontesto, bet nėra reikalo 
pirktis cigaretų norint Jstot. Taisykles daleidžia, kad rankos 
parašas gali būt prisiųstas vietoje reguliarės OLD GOLD 
geltonos pakelio popieriukės. ; •

Gaukite Savo Piešinius Šiandien! Veltui!
Kur Tik Cigargtai Yra Parduodami

Nusispręskite istot i š; kontestą šiandien. Eikite į bi krau
tuvę, kur cigaretai yra parduodami ir prašykite VELTUI 
OLD GOLD Kontesto Bulletino. Į keletu minučių jūs galite 
išpildyt ĮSTOJIMO BLANKĄ ir tuo būdu duodate sau pro
gą laimėti $100,000.00. Padarykite tai šiandien. Tai yra j 
geras gabalas. (

ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
• • ’ ’ - } ... ■ ■ ■ • ' • • • ■

(Jis yra naudojamas vien tik parodymo tikslu,.kaip jus galite įstoti 
Ir l^miiki prizą šiame konteste. Skaitykite žemiau paduota paaiš-

•. lunima,)

asm

SAY.MARY,.
I VVONDER WHAT 

KINO OFCiGARETTES
I SKOULD SERVE 
AT MYBRIDGE 

PARTY ?.
.ZAUO* — vš —. ArtV. ik—■

šW«

DR-STRS TAUT. GARSUS VAR
DAS LIĘT. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt 
—Stasvs Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St; lig. apiekunas —B.- 

' Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- x 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hehnitage avė.; maršal- 
ka^—Stasys Vaitekaitis, 3508 We^t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
CzesnOs svetainėje, 4501 So. Pau
lina St, Chicago, III.

PRADĖKITE DABAR! GAUKITE 
OFICIALI BULLETINĄ No. 1 

VELTUI BILE CIGARETŲ KRAUTU
VĖJE AR DAUGELYJE 

WESTERN UNION OFISŲ
Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigę, Pasiųskite 

Kuponų iš Dešines .

; J0S SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIAJAM BALIŪNUI 
(Atsakymus raly kitę anglų kalboj)

O T AI kft jūs turite daryti, Lad 
^|aimčjūs šiame konteste. Tik 
Studijuokite kalba šiame piešinyje ir 
tada JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUŠČIAJAM BALIONUI,.

Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje aukščiau yra klausiami Mary
tes patarimo. ‘
Maryiea atsakymas galStų būt: ,
/Z “Old Goldt. They hold their i 

ath better. NohodyTl burn 
your. tableeloth.”

Ąrba MarytE galėtų sakyti:
,fOld Goldit Smpkert geldom 
drpp athei uihen they amoke 
Old^ldar -

Maryti? gali sakyt: - ; .
*‘Get Old Goldą.. They'rė ai.
uayt freih. They* U ploate

. everybody” ' '
Yfa ti$k daug dalyku,. kuriais Ma- 
ryfS gaĮi atsakinCti taip, kad atrodo

džių. Pavyzdžiui, MarytE gali labai 
gerai padaryti bi kuri is Sekamų 
atsakymų: ■ ' * ■ ‘

, choice it Old Coldt. 
Th^y’re altoayt freth, alutajt 
Double-Mellow.” j , 
••Get Old Goldi. Their daubl* 
Cellophane package keepe 
ihem wonderfully friih”
"Either huy tevarai brandi o r 
get ,Old Goldr. Old Goldt 
pleate everybody.”

Cia nėra pleko sunkaus šiame kon
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Maryte atsakytų. 
Ir tai yra tas pats su visais oficialiais 
piešiniais šiame konteste. Tik studi
juokite šiandien paveikslą ir kalba 
ir suteikite savotiška ongjnali atsa
kymą tuščiajam baliūnui.'Tai viskas, 
ko ten yeikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas pa- 
telbejimui jums rašyti praleista Ical- 

a tuščiajam baliūnui.
’ • \ '• x. \ • i C * -

'’ centest, in iii entirety, copyrighied, 1937, by P. Lorillard Co„ Ine.

Gaukite Piešinių Bulletinų VELTUI Cigaretę Krautuvėse - 
v ir VVESTERN UNION OFISUOSE

Didžiuma cigarete bufetu ir Western Prašykite sau kopijos pas artimiausia d- 
Jniop Ofisai bo visą šąli jau dabar turi garėtu pardavėją ar Wesxem Union Ofise, 
jirmųju keturių savaičių piešinius Bulle- Jei jūs savo apylinkėje negalite gauti Būt
ino formoje. Tie Bulletinai yrį VELTUI. lėtinė, siųskite kūponą.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖL
TOS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas: Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice KeHer, 5382 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė;, WaL 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnls. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos, nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearbom St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 

.. S14(\ W. 40th PI. ~ Biznio pirm.;
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St —Jtorpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis\630 W. 61 st 
St.—Maršalka. Kliuno susirinki
mai atsibuna kožną mėnesi kas 
pirmą sekmadienj 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė-

r*.—'—

old gold kontestas
P. O. Box Varick Street Station, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man pirmosios savaites oficialius piešinius (Seriji 1) 
Dvigųbal-švelnaus Old .Gold Konesto. Mano apylinkėje Krautuvėse medžia
gos yra išsibaigė. Aš Įdedu įtampa prisiuntimiu.

Vardas

An tralas

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgop—^pirmininkas, 

1)618 So. 48th CL. Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, UI.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, Ilk J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt, 1432 So. BOth Ct., 
Cicero, III.; K. Janušauskas —ka- 
sierius, 8461 Sp. Morgan St, Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L.“ Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St, Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 

. 1525 So. 518t Avė., . Cicero, IH.
Telefonas Cicero 4584 J*
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iiUIlENOS 
"iii* LH&.attlin Dilif N*w» 

Puhll«iud Dtily Elc.pt Stintoj by 
tHė UlhiuuįUa Ni!>wd t>ub. Co., Ine 

17$S Boath Hal.ted Street 
iėlephofiė tANal 8500

, , < •»' v. 4 - «
............ .. ..................... .. 1 -■ .................... ................ 

Šubscrlption Kates:
■ $8.0Č per yėar in Canada 
|3.00 pėr yfeaf butside of Chicago 
88.00 per year ih Chicago 
3 c per copy.

Enterfed as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
bf Chicago, 111. uhder the dct oi 
Matėp 3rd l&TO.

Naujidhtta e)ha kaštliferi, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droj 1739 S* Halsted St;, Chicago, 
J1L Telefonas Čarial 850(J. *

' Užsakymo kaina t
UhlčaįĮoJ* — ^a^thi

Metams $8.00
Pufcei metų 4.00
Trims mėnesiams _____   £.00
Dviem mfinesiams__ _________1.50
Vienam mėnesiui -------------------.75

Chicagoj pef išnešiotojus: z
Viena kopija ------ ;.... 3c
Savaitei .....__ _______________  18c
Mėnesiui _____ ....._________ _ 75c

Šuvienyiosė Valstijose, ne Chicagoj, 
fmŠtii:

Metams    35.00
Pusei melų ---- 2.75
Trims mėnesiams . .................. l«50
Dviem menesiams ...........  i-00
Vienam mėnesiui -------- ........ .75

Lietuvoje ir kitur užšiehiudSė
(AtpigiHU)

Metams -----$8.00
Pusei metų -------------   4.00
Trims mėnesiams -----------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Brdėriu karti! su užsakymu;

->4..vįV»V

“Stalino genialiikumas”
\ 4

(Muąų špėbiAlaUš korešpbndėiitb)

Skandins “piratų” laivus
-,*s. ■ •

Britanija, galų gale, nutafė elgtis šU jUfų plėšikais 
(piratais)$ kaip su plėšikais, tlž tai pašišakė ne tik Lon
donas, bet ir britų dominijų valdžios.

Dėhktadienį šaukiama Nyon’e (Šveicarijoje) konfę- 
Tėn^jk, į kurią anglai kviečia Francuzįją,- Italiją, Vo
kietiją; Rusiją ir septynias mažesnes valstybes apsvars
tyta kaip apšaUgoti tarptautinę prekybą nuo misteriš
ku sUbttiarintį Viduržemio juroje, flėt, bėžiufiiit af vi
sos pakviestosios valdžios toje konferencijoje dalyvaus, 
&r ne; anglai yra pasiryžę skandinti kiekvieną povan- 
denirtį laivą, kuris statys į pavojų SUsisiėkimą vandėhy- 
se. ' *

šis britų imperijos nusistatylnaš yra atkreiptas 
prieš Italijos fašistų valdžią, nes visi nutnano, jogėi 
tuos piratų darbus Viduržemio juroje atlieka Mussolinio 
laivai. Gaila; kad anglai taip ilgai varinėjo ceremonijas 
su tais juodaisiais banditais. y

Pirmoji žmogžudystė
Dagai vAdinattią šventąjį raštą pirmoji žmogžudys

tė žlDofiijos istorijoje įvyko Adomo ir Jievos šeimoje, 
už keliolikos metų po to, kai juodu buvo išvaryti iš Ro
jaus. Pirmųjų tėvų yyęesiiysis sūnūs Kainas užmušė sa
vo jauilėšnįjį btolį ’Abblį — pavydėdamas jam to, kad 
AbfeliO auką Dievas pPiėmė noriau, negu jo, Kaino. O 
apie tai, kad Abelio auka Dieviii tiko geriau, Kainas 
špTėiidė iš to, kad dtimai nuo ugpies, kurioje Abelis de
gino Dievo gaPbėi gyVUlius ir jaVus, kilo “tiesiai į dan-

Def daugelį šimtmečių šita pasaka buvo kartojama 
yaikatflš ir SUaūgušiėms, jb milionai žhlOiihį iiėdrįšO abe
joti jos tikbutnU; ries — kas Biblijoje pasakyta, tai turi

Apžvalga
>. MiriviimTžTi- i rn iir r 11-' r i nr ii<

UftitANUtiš UAkBlRčiAi 
RtelkAbAUJA, KAi)

VAl.bŽiA VfetktŲ 
• A,

Britanijos Darbo partijos oa- 
ciohaiihąf tarybą uAštriaiišjii bil
du smerkia dabartiilj z. japOiią 
sivėfžihią į Kinijos teritorijų” 
r rrikAianja; kad valdžia* kar

tu su kitomis valstybėmis vers
tų Japoniją gerbti tarptautinius 
įstatymus ir sutartis.

Tokią rezoliuciją priėmė Ang
lijos darbininkų partijos vadai 
savo posėdyje rugp. 24 d. Re- 
žoiiticijoje sakoma:

“'GirtRinotoš japoną jėgos, 
prišidenfedamoš menkiausios 
tąšiėš priekabė ir be karo Į 
paskelbimo, vei užpuolė Kini
ją, atVifai laužydamos sutar
čių pareigas.*

“Pagal devynių valstybių 
sutartį ir pagal keturių vals
tybių paktą, kuris buvo pri
imtas 1922 m., Japonija pa
sižadėjo kartu su kitomis pa
sirašiusiomis valstybėmis .res
pektuoti Kinijos suvefėnu-; 
Iną, nOprikiaUšomybę ir teri
torinę bei administratyvią 
neliečiamybę ir nesinaudoti 
ypatindį' padėtim Kinijoje 
spėči^nią teisių ir privilegi
jų įgijimui.

“šituos prižadus Japonija 
Nuolatos laužo.

“Nacionalinė Darbo Tary
ba primena pasipiktinimo’ 
protestus, kuriuos tarptauti-' 
nis darbininkų judėjimas kė
lė dėl Japonijos užgrobimo 
trijų rytinių Kinijos provin
cijų 1931-32 m.

“Tuomet darbininkų judė
jimas pabrėžė, kad jeigu 
Britanijos valdžia nevers už
puoliko laikytis sutarčių, tai 
neišvengiamai susilpnė^s Tau
tų Sąjungos autoritetas ir 
užpuolikas bus padrąsintas 
daryti panašius užpuolimo žy
gius.”
Anglijos darbiečiai reikalau

ja, kad valdžia 'veiktų prieš Ja
ponijos mUitaristus, pasikvies- 
dama į talką Amerikos Jungti
nes Valstijas ir kitas valsty
bes.

Valstijas ir kitas va'lšty-

Tačiau dabar vienas hiokytaš Loiidono profesorius; 
B* H. Hodkė, kalbėdamas Anglijos mokslininkų sąjun
gos suvažiavime, pareiškė; kad tas padavimas apie Kai
ną ir Abelį turi Visai kitokią prasnię; begu šventraščio 
pasakojimas. Tuodu tariamuoju AdbttiO ir JiėVos sUnu 
iiėturį nieko bėftdro su fcojum arba “pifhU|jU tėvų” iš
varymu iš Rojaus. JuOdu veikiausia nebuVę nė broliai.

Pamiiiėtasai profesorius sako, kad pasakojime apie 
Kainą ir Abelį pehdUota religiškas paprotys, gyvavęs 
Šiaurės Sirijoje Už tūkstančio metų prieš krikščiony
bės pradžią: su tikslu apsaugoti bud šaUšroš laukus bu- 
dbVė užmušama — “paaukojama biėVui’* — piemuo; 
Tas Abelio užmušimas buvęs ne piktadarybė, bet reli
gišką apeiga.

į’aį atrodo panašiau į tiesą, negu Biblijos pasaka. 
Tačiaii ėinė apie 19 šimtmečių, iki krikščibniškatne pa
saulyje atsirado rimtas ir mokytas žmoguš, kuris drįso 
viešai atmesti toš pasakos tikrumą.
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BIEIlNlA POLITIKA

“Tėvynės” editoriale skaito
me: 1

x' . r. • ’’ < >

“Bet, įei kam rupi jaurtąją 
kartą aiikleti lietuviškai, tai 
turi apię politiką prišimitšti. 
(Politikauti musų jaunuoliai 
išmoksta pas amerikonus, o 
lietuviškaihe gyvenime savo 
politines pažiūras nustatys 
jau tuomet, kai jausis gerais 
lietuviais.)”

į^Visi tą “politiką” U j A, elyg 
Md ji butų prasčiausias pasau
lyje daiktas.

Bet kas gi, ar ne politika, bu
vo Lietuvos žmonių kbva prieš 
Rusijos carizmą ir nepriklauso
mos Lietuvos respublikos įstei
gimas? ,

■ (^šihyą- '
NebliVo vlehlšiai

-ifai išeitų, kad ^iifebafevškišį 
Julita; Vborėvičitiš it kiti ’štt- 
kaudyttejk jau taifc Msai šavy 
užsittiojimuose nebuvo vienišiai, 
jie net daugelio laikraščių re
dakcijose švraao sau ytentete- 
čių! O tokių vienminčių butą 
nėt MAškVoš čfentraliheje faditt 
stotyje, nes ir širtl StočiAi tėkO 
karčių pipirų praryti, nes ir čia 
surasta tos opozicijos lizdas...

N Žihbtfe, Slinku kraštas tvar
kyti, kuomet geriausi gen'etblai, 
gėriai išpfuslHti generolai rei- 

tkia šaudyti, kuomet oficiozuose 
dirba tik opozicionieriai, kuo
met thdib ceiltrAlinėje stotyje 
kyšo thfiairių trdėkistų ragai!

Ir vAloma'ta opozicija be jo- 
kibš atodairos, tūkstančiai žmo
nių kišami i kalėjimas ir Šau
domi..-.

* 

žemės druska
Ta rusų “žemės druska,” tie 

iiešfediai parihkti’ėji; ordinais 
apdbVanoti pasidarė perdaūg 
sūrus. Ir visi, kas tik jiems gal
vas kapoja, kas tik juos į ka
lėjimus deda, dabar vėl iŠ hau- 
jo ordinais apdbvAilojami, vėl 
kiti ištikimi “tėvyiiės sūnus” 
atsiranda, nauji žmbhės Ant sa
vo krutinės deda Stalino ordi
nus...

į - Kaip jie ilgai juos hėšibš, tai 
jau kitas klahsimaS; štai vy
riausias SSSR policistaš, vy
riausias 'visos žvalgybos viršir 
riinkas, liaudies komisaras Ežo- 
vas jau taip pat įsigijo ordiną 
ir jis jau tąpo ištikimu “tėvy
nės šunumi” ir atsidūrė parink
tųjų ir paaukštintųjų tarpe, ir 
jis kai važinės, susilauks sta
mantraus ąprašyhio ir jam, A- 
not tų kązionų žurnalistų, 
“SSSR padangės saulutė mei
liai šypsosis”...,.

Netikite? Tai pasiskaitykite 
“Izviestija” ir tenais rasite pa
našius išsireiškimus. Bet tai ne 
visa. Yra dar gražesnių dalykė
lių, dėl kurių nežinia ar labiąu 
juoktis reikia, ar liūdėti...

Toli dabar nuo Maskvos gy
venu, tai neturėjau progos pa
matyti, kAip buvo- parvykę iš Š. 
Amerikos Čkalbvas ii* kiti Mas
kvos lakūnai buvo sutikti. Bet 
šitą trukumą gerai pavadavo 
Maskvos kominterno radio, ku
riam šiųb atsitikimu; pilnai ga
lima' patikėti, hes jau jis nuo 
“OpožicijOs apvalytas.

Šiuos lakūnus stotyje pasiti
ko visi aukštesnieji SSSR 'val
dininkai ir kiti “parinktieji ir 
išrinktieji” žmonės, čia ’dahg 
kalbų buvo pasakyta ir išgirtas 
supraskit rusų genijus, rusų 
žemės tautos sūnus, rusai did
vyriai; rusų žmonės... Bfetvma- 
žiatisiai buyo kalbėta apie pa
čius lakūnus...

štai viena iš Molotovo kalbų. 
Nėra reikalo ją ištisai pasakoti, 
bet tik kaip kas suminėtina.

tftkuhai iitskHdb į Ahierpl 
kiį, O grtfbg StMthtti

OŠ. gi suritoše šitą sktiaimą? 
tUilbSasis Stalių Ras Įkvėpę 
tą i’yitiiiįįrą iivaSiį? Štatho ge-l 
Rijas. tikš pmuše keliiį per a-j 
Šigaiį Į Ši AthSsHk^i? Žinoniųl 
ttumylėto MUte štaiiaas. KaJ 
paruošė šio skridimo planų? Tali 
padarė gilus žmonijos mąstyto
jas Stalinas. Kas išgarsino po 
visą pasaulį SSSR garbę? Tai 
žmonijos geriausias ir ..ištiki
miausias draugas Stalinas...

Turėkite gaivoje, kad kaip' 
tik pasakorirt Stalino vardas, 
tai yta būtinos ovaėijos, kurios 
kiekvi'dhu kartd trūksta' kėliais 
riiriuteš.

Iškilmingos vakarienės metu, 
be kitų, kalbėjo ir žinomas aši
galio ty ribėto j Aš Šriidtas, ir tas 
PahašiAi kalbėjo ir patarė gerti 
tAdfę vyhb i Stalihb Sveikatą. 
Na, ir visi žinoma sustojo, visi 
tą taurę gėrė.

Tik vienas iš kalbėtojų prisi-

likusius, bet čia tuoj pridūrė, 
kad Šitie didvyriai, o kaip ir 
visi rusų žemės didvyriai, turi 
būti ktiklųs, turi bttti savu viri- 
tajė/ iurl HUil sUsiklAUsę, turi 
būti ŠtaMtitii paklusrii ir Čia pat

tai geriausi it ištikiriilausi esą 
Stalino vaikai ir jo dtatlgAi...

Tų kalbų klausant, susidarė 
toksai įspudiš-, kad ftė kas kiths, 
0 tik pAts Stalinas lėkė pri* Aši
galį iri š. AriėHką pašiėkė* 
Taip.

Taip, ką gi čia dAUgiAU pridėk 
si.i;
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Be Stalino nieko daugiai!
i nėra

Be Stalihb daugiai! ftiekb ir 
SSSR bėra. Tai atbodo tas kal- 
baš iŠkiaUSiUs.

žymėtina, kad visose tose 
kalbbsė mažiausiai kalbėta Apie 

ĮkoriUništų hiiėpėlriUs. Mhž’tiU- 
ĮšiAi kalbėta apie SSSR žribrių 
laimėjiftittš, bėt kalbėta upiė kli
šų gėttijų, Upiė FhsU tUutOs 
kAkžygiškuiną..

ŠtAiį Vakar-, tai VrU liepos 30 
dieną buvo taip vadinama gelž- 
keliečių šventė; Maskvoje kalbė
jo komisaras Koganovičius. Ką 

minė apie čkaibvą ik kittiš la-1 
kilnUš tiktai tų drųstįjį žygį At-

VAIKŲ PARALYŽIUS

įdomu, man regis, pasakyti 
keletą žodžių iš šitos ligos is
torijos. Taigi, prieš 1905 m. ji 
pasirodydavo tiktai sporadiškai, 
atseit, tai vienur, tai kitur vai
kas arba užaugęs žmogus ja su
sirgdavo. Bet nuo 1905 m., dar 
labiau 1906 it 1907j ji pradėjo 
rodytis ir epidemijomis. Pir
miausia Švedijoj ir Norvegijoj, 
0 paskui jau ir kuone 'visame 
pasaulyje. Jungtinėse A. Valsty
bėse pirmoji jos epidemija siau -ė } * * M
te 1907 m., ypačiai New Yorko 
mieste, kur susirgo, rodos, per 
3000 vaikų. Paskui ji paplito po 
Visą šiaurinės Amerikos konti
nentą. Vis dėlto aštriomis epi- 
dėriijoriis nebepasirodė iki 1916 
iii., kuomet ji ir vėl New Yorke 
labai smarkiai šėlo ir tūkstan
čius mažų , ir didelių paliko ih-

Paleistuvybės rekordas
.... . 4.^ . ....................

Kokitį tik šlykštybių neatiderigia SSRS valdžia tar- 
įe savo tarnauta jų!

Jos komisarai pArsidūoda. svfetimiį valstybių žval
gybai. Jos pramonės vedėjai užsiima sabotažu* Jos ge
ležinkelių direktoriai daro traukinių katastrofas ir ar
do komunikacijų. Jos žemės ūkio vifšinihkai nkikiha 
gyvulius ir trukdo laukų dirbimą, stengdamiesi iššaukti 
badą krašte.

Sovietų prieglaudų Užveizdos nuodiją jų |iiamių 
maistą. Sovietų armijos vadai daro sąmokslus su fašis
tų vkldžlomįš, kad ŠSRS butų įtraukta į karą ir su
mušta!

Bet da ir to ne gana. BolšeViktį valdininkai sten
giasi sumušti, viso pasaulio rekordus ir — paleistuvybė- 
jė. Štai Maskvos “Pravda” praneša, kad šeši valdinin
kai Sovietų Uzbeko sostinėje, Taškente (Azijos gilumo
je), prašvilpė miesto iždą girtuokliaudami, ir ištvirkaU- 
dattif šų mergaitėmis iŠ “poilsio namų”. Girdi, tą poilsio

• paleistuvybė-

GREEN MENOftl TREČIOS 
TARTUOS

Savo kalboje, pasakytoje per 
Darbo Dienų Dallas’e (Tex.), 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green pareiš
kė, kad jo Vadovaujamoji orga
nizacija ir toliatis laikysis savo 
nepartinio nusistatymo. ,

“Kandidatai, kurie yra ži
nomi, kaip pažangus ir su

■ ' / " >

riuo it toliaus žengs organi
zuotas darbininkų jUdėjirias, 
atstovaujamas Amerikos Dar
bo Federacijos.”
Prezidentas Green mano, kad 

metine A. D. Federacijos kon
vencija, kuri jvyks Dėnver’e 
(Coloradoje), tą ^“nepartinį” nu
sistatymą patvirtins.

Galintas daiktas. Dauguma 
tų unijų, kurios pritaria ne-

socialinę kryptim, gaus dar- priklausomam dArtbihinkų vei- 
bipinkų paramą, nežiūrint kimui politikoje, yra suspen- 
kuriai partijai jie priklauso, duotos, todėl kOrtVėncijOje iie- 
Tai amerikoniškas kelias, ku- bus kąs šitą poziciją apgina.

yra suspen-
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įstaigą sovietų Valdininkai pavertę paleistuvystės na
mais!

’ Kodėl gi prisirinko tiek d4aug purvo įvairiose ko
munistų valdžios įstaigose? Todėl, kad tenai viešpatauja 
diktatūra. Be laisvės —< taip, kaip be tyro orb — yba 
neišvengiamas puvimas.

validais!
Kas šitą baisią ligą, prieš ku

rią, reikia tiesa sakyti, beveik 
kiekvienas Sąmoningas Vaikutis 
dreba, sukelia, kitaip sakant, 
kas yra' jos priežastimi? Amži
nos garbės užsitarnavę moksli- 
nihkai Flexiler ir iSToguchi pa
tyrė, jog tai yra mikrobai 
—taip smulkus, kad jie lengvai 
peršikošia per tankiausią por- 
celėno ■ filtrą. Apart žinogaUš, 
jie kimba ir prie beždžionių. 
Kitų gyvūnų, jie, berods, nepak 
so, vadinasi, jų neliečia.

Kokią žmogaus kūno dalį ši
tie smulkutėliai niekšai labiau
sia puola ? Trumpai tariAntj 
smegenis; ir dažniaUsiai nugar
kaulio smegėnų pryšakihėš da
lies pilkąją, taip sakant, ihė- 
džiagą. O, tiesa, jie pUPla kar
tais ir kitas smegenų dalis, 
puola, be to, ir kitus kūno or
ganus, bet tai jAtt pfer platus 
laiktaštiniui straipsniui užsimo
jimas, ir todėl apie tai čia ne
kalbėsiu.

Dabar, kokiais keliais šito 
paralyžiaus mikrobai smegenis 
pasiekia? Labai didelio žmoniš
kumo vaikų specialistas Dr. L., 
E. Holt, kuris, berods, net ir 
mirė vaikučių sveikata besirū
pindamas vargingoje Kinijbjė; 
sakb, jog dažrirausibs dUryS; 
pro kurias šitie mikrobai . į 
žmogaus kurtą įeina, yra nbsiiės 
gleivinė plėksnelė, paskui gi jie 
keliauja nervų ir limfos takais. 
Nosies gleivinę plėksnelę jie 
taip labai mėgsta, kad ganh daž
nai 
tiio 
Dėl 
kad 
tai;

Dabai*; kiek miršta? Per di
džiąją epidemiją 1916 m. Nfew 
Yorko miešto mirė 27 iš šimto 
ligonių. Bet bendrai imant mir
šta apie 20 nubšimčią. O kiek 
pilnai pasveiksta piio paraly
žiaus? Dr. AViekman sako, kad 

•net 44 nuošimčiai. lišAi, bfefbds 
perdeda. Arčiausiai tiesos bus 
sakykime, apie 30 nuošimčių, < 
kiti visi pasilieka mažiau ai 
daugiah šupabaližiiotaiš visan 
savo amžiui.

O Mp reikia, pagaliau, šAu 
gotiš if gydytis? Kiekviena nio 
tiria, rodos, turėtų visados gal 
Voje įuršti, kad nekeikia vėsti 
vAikd af VAikų pas ligonius, ne 
paišant kokia liga jiė nesirgti 
Siaučiant epidemijai, nerėiki 
Įrišti Vaiko su kitais vaikai 
Žaisti. Tegu jis pabrina nAhik 
Dėl ta hferiumiVs. Sergančių vai 
kų motinoš iiėtUri ^zylioti” pa 
kaimihkaš, neš juk galima m 
nešti Sergančiojo mikrobų fi* aj 
kfėsti kitą. Kai jau vaikas p: 
Sveiksta; hėrteikia jį leisti pr: 
kitų vaiką mažiausiai šešias S: 
Vaitėš, bes pfer tą laiką jis tu 
SAVO nosyje arba ir 
parklyžiaUs mikrobų 
lengvai gali apkrėsti 
j'Au pradeda vaikas

dėliai į žmogaus kūną įeina, 
bet ir pro kuriuos išeina.

0 dabar, kaip apsikrečiama? 
Žirioina, kaip nors arti susidU- 
riaht si! tho, kuris šitų mikro
bų hešibjAsi. O tai gali būti 
vienas iš sergančiųjų, arba vie
nas iš jau pasveikusiųjų, arba 
vienas ir iš tų, kurie šitų mik
robų savo nosyje arba ir kitur 
kur turi, bet jų nebijo, vadinaši, 
nesuserga, pagaliau; jug gali
ma apsikrėsti ir nuo tų, kurie 
ligonius lanko ir apsikrečia, bet 
pakolkas dar nesusirgę tėra.

Kada ir kaip liga nuo apši- 
krėtihib prAdėda reikštis? čia 
yra rieinėrikb jvrtiravimo, bet 
bėndrai tAriAnt, iria nuo 4 iki 
10 diehų-, hėffe ir yra atsitiki- 
rią, kad'vaikas siifeirgo tik po 
30 dienų nuo Apslkrėtimo. 0 
jAU simptomai, sakysiu, simp-? 
toriai! Tokios jau, galima saky
ti, nepAprAštOš ir pasėkos. Pa
vyzdžiui; kaltais vaikas labui 
smarkiai serga; rodos, kad jati 
ne tik pafAiyžiils jį ištiks, bet 
ir mirs, ViėnOk, štai, ima ir pa
sveiksta, o paralyžiaus nė ženk
lo! Kitas, rodos, lik taip sau 
menkai tesirginėja; bet po kele
tas dienų tampa suparalyžiuo
tas. Kitas atsigula iš vakairo 
sveikutėlis, bet atšikelio iš ry
to jau suparaližiuotas. Vienari 
suparaližiuoja tik vieną koją, 
kitam ir koją ir rahką, vienari 
klubą, kitari petį, o jauniems 
vaikams neretai ir pilvo plot
mės muskulus. Šiaip ar taip/ 
bbt štai kAs yra svarbiausia 
galvoje tureli: šito& ligos perai 
dažniausiai puola nugarkaulio 
smegenis, tada sirriptomai dau- 
giaUširti bUrih Šitokie: Nei iš šio, 
nei iš to vaikas nusiyemia kar
tą; kitą; nusiskundžia, kad vi
duriai ėšą peč liUOtei arba per 
kieti, kad bUHia jhm džiustan- 
ti, kad jaiflSiąs Silpnumą, pavar
gimą, galvbš; Spraudo arba ir 
stėėhų skaiidėjirią; Po dienos 
ar dviėjų atšihArida skausmų 
kojose, rahkbsė, pasidaro jos 
silphėsnės-, o kaklas tai sustau
gė ja. TėripetatUba dabar bųna 
i 03—104, kartais, žinoma, dah- 
giaU arba ii* hiAžiau; galima sa
kyti, .dAžhiAUši'Ai buria tik 101 
arba 102. Kartais liga praside
da ir sd ktrivulsijoriis, kartais 
ir su didėliais skauSmajs galvb- 
jė; špbAnde ir strėnose; tada, 
žirioina, būna jau iri galvos sme- 
g'ėrią UždegihiAs, ne tiktai nuga
ros. 0 paralyžius kartais greitai, 
pAsirbdo, bei dažniAhsiai tai tik 
pėr tris dieriAs jis išsirituliuo-

net per riėnesius nuo ligo- 
pasveikiftio tenai išsilaiko.
td pkprafetai nėi it* šakbriiA, * - _  - M „
nosis esanti ne tiktai vAr- ja ir Ubai liūdnais savo ženk- 
pro kurijos šiti'ėš heriaU- Uis paSihriškiA.

jau taip pasiutusiai g; 
keletas dolerių išgelbė 
vaiko sveikatos ir gy\ 
Jeigu gydytojui ii* nep 
išgydyti, tai vis tik b

kitur ki 
it* lab 

kitus-. K 
iiegAlUoi

hėrėikiA laukti rytbjhuš ari 
potytOjAUs; Arba “gydyti1* rtj 
mitiiaiš vaistais, bet tuoj šąli 
tiš gydytoją. Titesa, kašthos k 
Ii doleriai, bet jeigu galima šit 
tūms dolerių išmėtyti jin t a 
tomobilių, radio ir kitų gailį; d 
kodėl 
Ietis 
mui 
bes? 
vyks
padaryta viskas, kas veikėjo į 
daryti, ir Visų sąžinė bbs rai 
Bėt dažniausiai pavyksta išf 
dyti; neš, kaip jau pasakyta, j 
na didelis nuošimtis šitų ligm 
'visai, pasveiksta. Tikrų vaiš 
žinoma, dėl šitos ligos pakol! 
nėra.'Goriausiai veikia šVėil 
tančio ligonio serumas, bet si 
kti jo gauti, ypačiai biednuor 
nei. įteikia; mat, gauti sveil 
tančib ligonio kraujo, o pas] 
iš to kraujo padaryti serum 
Yra ir kitokio serumo, bet . 
nors ir kai kam' pagelbsti, . 
yra abejotinos vertės. O ks 
jau vaiką suparaližiuoja, t: 
gydymhs ilgas. Reikia ir v: 
tų, ir masažo, ir elektros, ir, 
džiu, visko, ką tik medici 
mokslas (tokiai ligai gydyti 
žibo.

Gali'rtilš, žodis kitas Apie i 
kų parAlyžiAUs įvairius pavž 
nimhs, kurie, gal būt, bus 
kam reikalingi: Paprastai f 
komA: ačutfe iiifantile paraly 
BeihO-Mediri dištease, fessfen 
pAralysis ėf childhėh, atrOp] 
pArklysis Of cihldrėh; o rrted 
nos moksle sakomai Ačiitfe j 
lifoinyėlitiš, actftė antehibr po 
ftiyėlitls arba Cpideitift polio! 
eiitiš* Šituos terminus labai r 
nai tėnga anglą spaudoje ] 
stebėti, tai, manau, niekAm $ 
voš neskaudės, jeigu Aš čia j 
sudėjai!; Juk gyvename kra; 
ktir anglų kalba yta Vaistyk 
kAlba.

Beje; už trupinėlio bučiau 
męs ir pamiršęs pasakyti, ] 
pakolkas flėrA čiepų, kuriais 
tp galima riUO šitos ligos vrtf 
įčiepyti, kaip, pavyzdžiui įči< 
jame imb rauplių; negi yra t 
tikras ahtitokinas, kuritib b 
galima vaikuose padaryti pi 
šitą ligą atsparumą, kaip, 
vyzdžiui, ..padarome jUose 
sparlimą prieš difteriją a 
skarlatiną; Čia, šiaip ar taip 
kant, medicinos mokslas 1 
išsijuosęs padirbėti.

Dt. šeštokas-Margc
. ...i .iifiR..".'  -i '■it'IĮ" >1 1 e*1!" ■" >'• i'ii'jT 

Parko Koncertai
Su rugsėjo 7 pasibš 

Grant Darko simfonijos h 
ceriai, kurie tęsėsi per i 
vasarą. Apskaičiuojama, ] 
juos aplankė trys milionai i 
ki šimtai tukstaričių žmoj 
Koncertų buvo 68-n
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Aplink Pasidairius
.......... .....

Anglų bfo milžinas ap* 
lankė parodą 

TORONTO, ONf. Tortofi- 
te dabar vykstu Kanados bta- 
cionalė Paroda, kuri prasidėjo 
rugpib&b Ž7 d. ir tęsis iki rūgs. 
11 d; šio mėnesio 3 d.^ 5 V. 
p.p. virš Toronto; pasirodė An
glų Oro milžinaš; keturių įbO 
torų varoma “Cambria”, kubis 
jau jpraeitą haktį buvo atskri
dęs IŠ Anglijos ir dabar tik de- 
mdnstravO' ir sveikino Tororttto 
miestą ir jame vykstančia 
rod^.

Ilidropianas apskrido keliš 
kart aplink miestą ir parodos 
aikštę ir leidosi ant vandens, 
bet įvykto kaž kas, (ko nega
lima ar nenorima išaiškinti) 
komplikūoto; ka§ kliūdė laimih- 
gam ir saugiam nusileidimūi, 
svarbas jlližo ir pasibėrė po 
vahdtonlU, taip kad atrodė, jog 
orlaivis atsietojo ant vieno 
sParhO. brn žlnoVūi tvirtina; 
kad tai vairuotojo kaltė, bet 
vyriaūsias Vairuotojas kapt. G. 
J. Powtoil tą griežtai Užginči
ja. Jis sako*, kad turėjo būti 
kas bers* po vandeniu tiž ko 
jo orlaivis užsikabibd ir šlidū- 
žo; nes, esą, jis leidęsis pilnoj 
tvabkoj. Šiaip ar taip, Orlaivis 
sumušė naują rekordą; per- 
škrišdamas Atlanto Vantiehyhą 
per 14 vai. ir 26 minutes.

Patelyžo febidėtiiija 
tebesiaučia

Dėl paraližo epidemijos, To
ronto mokyklos pratęsė, atosto
gas da^ . dviems savaitėms t.y. 
iki 15 d. rūgs. Be to uždarė 
Visus vaikų darželius ir teūtrus 
vaikai mažai lanko. Spaudoje 
buvo paskelbta, kad vesti vai
kus į ligonines, kuriose bbs 
sukeikiamas prunkštimai į no
sį tam tikrų vaistų, apsaugai 
nUb užsikrėtimo paraližu. Nors 
šie vaistai dar nėra gerai iš
mėginti ant žmonių, bet esą 
beždžionėms gerai pagelbėjo.

žymus torontiečio išra
dimas! i

Tbrontfetis Bernard Leibel,; 
ŽŽ m. amžiaus, išrado naujos 
rūšies “plaučius” kovai sūsir- 
gUsitorns paraližu. Tas jo apa- 
vatas jau bandomas l’Obonto 
vaikų ligoninėje. Jeigu tas apa
ratas, duotų teigiamų rezulta
tų, tai butų didelis pagerini
mas tos ligos gydyme, nes šie 
naujos konstrukcijos “plau
čiai” yra taip maži; kad ap
juosia ligonį tik aplink kruti- 

• n& taip kad ligohis he tik ne
turi būti uždengiamas geležy 
nūo galvos iki kojų, kas ap
sunkina ir ligonį ir tuos kas 
jį prižiūri, bet ligonis galės 
sėdėti.

Išradėjas B. Leibel, pats 
sirgęs paraližu ir daug nuo 
ligos nukentėjęs; todėl jis 
siryžo pagelbėti kitiems ir jis 
dibbo dieną ir naktį, kol tą 
aparatą sukonštruktavo. Jam 
pagelbėjo tėčhriikai: J. conley 
ib L. Brock.

SLA susirinkimas
š. 'm. rūgs. 9 d., 8 vai. vaka

re įvyks SLA 23f> kp. mėne
sinis šusirihkimas, toje paeito
je patalpoje t.y. 949 Dundas 
Str. W. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti.

Baisi tvanka
Pradedant praeitos savaitės 

piHnadiėniii ir baigiant penk
tadieniu, l'otbriiiį slėgė' batoi 
tvanka. Nors termometras ro
dė tik iki 89° F, bet atrodė, 
kad buvo virš 1'00°. Oto fepaD-i 
dimas toks buvo mažAs, kad 
rodos nėra kuto kvėpuot ir tiek.1 
Visas kundš mirkti mirko per 
penkias pabaS; o prakaitas taip 
limpantis, rtodos butum gumė- 
rabiku išsitepęs.'

Susirgo SLA. 236 kp. 
narė

I

4 d. rugsėjo, staigiai susir
go O. Indrelienė, 236 kp. fin. 
sekretorė.

Linkiu jai kuo greičiaūsios 
Sveikatos. ,

— Franėės.

Gegužinė Toronto 
Lietuvių Mokyklėlės 
Naudai Pasisekė
bavė $29.63 pelno. — Susirgo 

O. Ifidreifcftė. — “Sūnų ir 
Dukttotiį” suvažiavimas.

Pasekminga Gegužinė 
(Piknikas)

TOHONTO.ONT. — ftugpiu- 
čio mėri. 29 d. įvyko į'egnžihč, 
kurių surtohgė Toronto Lietu
vių komitetas* Lietuvoje Demo
kratijų atst'eigti. Gtoįtfžitiėš 
pelnas bUvo skiriamas bendrai 
lietuvių kalbos mokyklėlės nau
dai. Jo &auta $29.63.

Oras nuo ryto buvo nelabai 
palankūs išvažiavimui, bet pii-j 
blikos susirinko pUsėtinaš skai
čius.

Paįvairinimui gegužinės ir 
kad sukėlus daugiau pelno, ke
li geros valios žmones paauka
vo sekamuS daiktus: stalo elek
tros lempų aukavo Margevi- 
črai;' porų rankšluosčių — Šimo
niai; žiebtūką — Indrėliai; tor
tų — Mikalajūnai, ir kumpį, 
šu visais priedais — Frenžė- 
liai. Iš suminėtų aukų, trys bu
vo parduotos iš varžytinių, kas 
ir sukėlė beveik ptiš^ gauto

'y

KARŠČIAI ANGLIJOJE — Vakar ir užvakar Čhi- 
tmg’O gavo progos atsikvėpti ir naktį gerai pamiegoti, 
nes po didžiųjų karščių bangos oras buvo gana vėsus. 
Bet atsikvėpti negauna Anglija. Kaitros ten tebesiaučia. 
Kai kur pritruko vandens ir ūkininkės eina vandens ieš
kodamos iš kaimo į kaimų. • Ącme Photo

bu prišidėjusiems komitetas 
teikia draugišką ačiū.

Susirgo drg. O..Indre-
’ lienė j

Rugsėjo mėn. 4 d. drg. In
drelienė buvo nuėjusi į Sūnų 
it Dukterų pašalpinės org. pir
mąjį ats. suvažiavimą, kuria
me pabuvusi kelias valandas, 
pradėjo blogai jaustis ir tuoj 
buvo priversta apleisti suva
žiavimą ir skubintis i namus. 
Daktarui patikrinus, paaiškėjo, 
kad ji turi inkstų akmenis (gali 
stones) . t ;

.Linkėtina. (drg, ? Įndrelienei 
greito pasveikimo. Ligonė ran
dasi savb namuose.' ■ v

Pirrtias Kuopų Atstovų 
Suvažiavimas .

Kahados Lietuvių savitarpi- 
IlėŠ pašelpos “‘Sūnų ir Dukte1- 
Yų” draugija, nots gyvuoja jau 
26 metai, bet šiemet tik pir
mą tokį ats. susivažiavimą 
praktikuoja. »

Suvažiavimas pradėjo pirmą
ją šaVo sesiją rugsėjo ihėn. 4 
d. 2 v. p.p., dalyvaujant 26 
atstovams su sprendžiamu bal
su, ir 6 ats. huo’ broliškų or
ganizacijų su patariamu bal
su?. 1

Klausantis Yaportų, iš cen
tro komiteto ir kuopų atsto
vų, kas liečia organizacijos na
rių stovį skaičiumi, tai gauna-' 
si pusėtinas., skirtumas, siekiąs 
150 narių. Nežinia kieho čia 
klaida.

Bendras suvažiavimo darbų 
ėigos įspūdis nejaukus.

Fulhflavored

Visiems aukavusiems it* dar

net

yra 
tos
pa-

USB

Kaldras padarome 
is jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą 
DYKAI

įjfėrkūnt iŠ musų impor- 
tuotus impilus.

$3.69
iii AUKŠČIAU., 

ONDRUS 
KALDROS

2129-2531 South 
Pulaski Road

Chicago, III. Tel. Crawf«rd 4688 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

jonės, už visus šianditonA vyk- 
štUnčiūš žiaurumus yra kalti 
tikintieji, kurie, matyt, ne$a- 

Da.bgeiiš iš įbušm iš pat ma- Įjj^j^į meldžiasi Arba jie trtok-
vo Gal

—perfect 
for cooking I

# Kna/i American has a mellow, 
full-flavored richneea that niakeš 
it pcrfect for sandvriches. And for 
cookcd dishea you can d cp-e n d on 
this America a Gheeae 16 mėlt 
perjecdy*

Night and Moriiing
Piromotė a Clean, Healthy Condition
DS1 Aklą sumintu nuo Saulės, Vėjo, 
ar^a Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
r’ne’ Abraiyins, Suramins,Pasmagins.

IU U R 1.1 tO Sale for Infant or Adult. At all Druggists. j

Writefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. II. S., Chicago

Net montrealiėčiai padarė 
pastabų torontiečiams, kad pa
starieji yra žymiai atsilikę or
ganizaciniuose reikaluose. Pa
tartina torontiečiams ateityje 
rimčiau pasiruošti antrą j am 
suvažiavimui, kad išvengus pa
našių pastabų. Konstitucijos 
pakeitimo dienotvarkės punk
te, nors dau4g laiko sugaišta, 
bet nieko gero organizacijos la
bui iiėatsiekfeA. ■ Kadangi suva
žiavimas dar nėužsibaigė, to
dėl negaliu pilnai jį apibudin
ti. ' '■ "

Daug kU; galima būtų kriti
kuoti, bet' iŠ1 viso matosi, kad 
daugelis delegatų u liėtik
kos negali ’ pakęsti, bet ir ge-1 ■ •__ • _ _____  * _ • A 1 —. I

kriti

žėhs buvome mokinami musų; 
lėvų< o vėliu d kai paaugome, 
kūhigai .bažnyčiose mbmš nuolat 
kArttojbc j'$Jgei bto Dievo ži
bios-, iitot ir įl&Ukas Aenukrinta; 
žo'džiū-, buVb 'skiepijama tokia 
mintis, kad viskas kas šiandie
na yra ir kas dar bus, tai eina 
pagal tam tikrą Dievo paruoš
tą planą-.

Tokia mintimi dar ir šian- 
di'ėha vaduojasi miliondi žmo
nių. AT toji mintis teisinga, ar. 
klaidinga abito tai lt ntorisi 
šitok titok pAkdlbėt. Jeigu mes 
sakysimto; kad šito militobai 
žmonių klysta, tai tv/omi mes 
niekam nepagelbesim, bet dar 
labiau pas juos bujos užsispy
rimas savo neklaidingumu ...

TŪd įjtišieinA ieškoti kitokių 
būdų ir rekomenduoti tiems 
įvairių tautų ir rasių, milionams 
tikinčiųjų, lai jie nevilkindami 
laiko pasielgia taip kaip Japo
nijos imderūtotiuš, k u risx nu
ėjęs į maldyklą, pasimeldė “Vi- 
sogaliui Djevui” ir tas jam 
leido mėsinėti niekuo nekaltus 
kinų mažus vaikus, moteris ir 
vyrus, vienu4 žodžiu naikinti Vi
są Kinijos liaudies turtą ir jų 
gyvybės!

JeigU Dievo galybė yra pa
kreipiama vienon ar kiton pu
sėn tik. maldomis, tai be abe-

šta tokiiį žudymų, kitaip to 
Suprasti begalima!... Jeigu' 
imperatoriaus malda buvo ir 
labai'‘‘karšta” tai ką gi ji gali 
reikšti prieš šimtiis milibnų ki
tų tikinčiųjų ? ... Virs minimu 
dalyki? mano mintis yra skirtih-' 
ga, .bet ir aš sutinku prisidėti 
prie tų tikinčiųjų kurie sutin
ka sušukti —Viešpatie, parodyk 
savo gūlybbę ir sustabdyk tuos 
visus žiaurumus!! Neprisileisk 
kad šimtai milionų nustotų ti
kėję tavo galybe! .. ■.

A • . <

Šunų ir Dukterų Drau
gijos Suvažiavimas

. . ■ ■ ,1

Toronte 4-5 dd. rūgs, vyko 
Sunų-Dūkterų Kanados Lietu- 
vių Savitarpinės Pašalpos Drau-^ 
gijos seimas. Jau iš paties to-; 
kio ilgo draugijos užvardiji.- 
mo matosi, kad toji draugija 
tūrėjo būti reformuojama. Ne
tik jos tas ilgas vardas reikėjo 
pekeišti, bet taipgi ir kiti da
lykai tūrėjo , būt taisomi. Bet 
esmėj niekas nepataisyta.

Galima sakyti, pasiliko vis
kas po senovei. Seimo orgahi- 
zaeinis darbas nebuvo tinkamai 
paruoštas, daugiausia dėl to, 
kad tai buvo pirmas tos rųšiės 
seimas tarpe Kanados lietuvių. 
Sulig mandatų komisijos ra-

seime dalyvavo su 
’ > nariais 25 

teisėti delegatai ir 4 ‘^broliškų*’ 
oV^anižačijų delegatai, būtent, 
2 iš Mbntrė&ho ir 2 ritib SLA 
23'6 kūtoptos .

Labm nesmagiai reikėjo ir 
Svečiams jauėtis kai tiftokhip 
tfėgnlima buvo siftipdyt komisi
jas, Viši atsisakinėjto ir niekas 
nesutiko būti retokAmaš. Neiš
kentęs svečias iŠ Montrealio ge
rokai “pipirų” užpylė, bet ir 
tas negelbėjo.

Plačiau gal vėliau teks apie 
tai parašyt. —J. J.

portU, tai 
Centro K

Retnkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
i filmiite

KLAUSYKITĖS

WM. A. LEW1S
Lietuvių Pro^ramo

TREČIADIENĮ
9:30 vai. vakare iš stoties

12150 kltticYCLES
WM. A. LEW1S KALBĖS YPA- 
TIŠKA1 ik PltANfcŠ STEBĖTI

NAS ŽINIAI.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

riausių patarimų nenori 
ti, jei tai ne iš jų pačių 
ges asmenų daromi. •

Paskutines sesijos dienotvar
kėje liko daug gana svarbių 
klausimų, kurių tarpe yra. ir 
vienybės visų Kanados lietumilį 
pašalpinių org. kl. Matysime 
ką gero nutars šiuo klausimu.

— Delegatas?

girdė-
pasto-

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jei štokUoJa.dLD Gbbt> 
CIGAĘEtŲ PavbikšlUŪtų M;šliU 
ir į Old Gbld Cigaretu kontestą 
įŠtojimd iormų; ųfaŠome imihtes- 
ti munis tėlefOhd;

Nėra veik jokios galimybės ap
rūpinti visas krautuves pilnu pa
veiksluotu mislių kfeklli, ar iš . 
ankšto ^niltoUtyti kiek kurios 
krautuvės pirkėjai galėtų N'pa-

reikalauti, Todėl jttšu pačių pa
stangos čia daug padės. Gi mes, 
gavę iŠ jūsų paraolfcvimą, pa- 
sisterigšiipe jti'oš pašiųšti su spe
cialiu pashi. , . »■

Be t<g lėhkitfe Ifaūins priminti 
tai, kad niėkdoibęt krautuvėje 
nebūtų1 ir Čld Uold Čigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

1739 So. Jhilsted St.
E N O S 

Chicago, m.
Telefonas CANAL 85&0 
... ——. . ............. '

L ..

■ r .................. ..... .
A

Didele THOR
III TIKRĄ 
BARBENO 

KAINĄ! 
S54?5 

jtisų Štottiį Skalbyklą

MAŽAS ĮMOfcfeJIMAS 
18 tnenešiiį išmokėjimui!

GėH rttaihb huokidh už jūsų 
stoti šį j 3 skalbyklą per šį 

išbardaviitią
į n • rniTifaY<i

pabandykit namuose

4481

• Štai tikroji skalbyklos verte! A super 
agitator Thor skalbykla už tik $54.95 
ir jūsų senųjų skalbyklų. Septyni šva
rai įtalpos. Porceleno enamelio kubi
las — lengvdi išvalomas, negendan
tis. Greita, įtakingi, švelni veikla. Ty
ki veikla — motetas apdirbtas roke
riu, kad nebūtų ttukštno ir drebėji
mo. Pamatykit tų garsiųjų skalbyklų 
dar šiandien—klauskit apie tų mūšų 
2-įjų savaičių būildyhib pasiūlymų.

DYKAI Namuose Išbandyti 
Conlon Prosijimo mašinas 

DYKAI 2 Savaičių BAN
DYMAS savo namuose. 
Mažas jtfidkejimas, geros 
išmokėjimo sąlyfeoš, jei 
reikia. Conloii prosai taip 
pigus, kaip $54.95. Iliust
ruotas Modelis yra Cahi- 
net Tdp Ironer už ^>84.95.

Klauskit apie didžiąsias 
sutaupąs, kokias jus ga
lėtumėt. padaryt perkant 
skalbyklą ir prosą Sykiu.

No. 4481 — Naujo, styliaus bliuz- 
ka. Iš balto arba juodo’ šilko ji bus 
graži ir patogi prie jūsų rudeninio 
kostiumo. Sukirptos mibro,s 14, 16, 
ik, 2b, taipgi 82, 34; 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

M orint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blah- 
kutę arba priduoti pavyždžio 
numerį pažymėti mietą kr aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą, Kiekvienų pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
fė pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su Užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DfepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

į.

Parduodant skalbyklas it prosijimo mašinas išmokėtinai; skaitoma kiek daugiau palūkanoms ir išlaidoms padengti 
i ' ‘ '

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

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

čia Įdedu 15 eenttj Ir pMšaa

atriesti man patyzdj No---- —a.

kOsroa krt&nę

VardAi it patarilS)
. »■■ ■ ---- i*—r - rt

(Adresas)
■ ------ -----------———-M *

(Miešta* Ir Valstija)
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Lietuvių Bendro
Politinio Kliubo 
Piknikas

Grant Parko Žmog 
žudystė Paaiškėjo

GRAŽI DOVANA DYKAI 
SUOLELIS arba LEMPA

Už Saldainius 
Gal Teks Ir Kalėti

plėšimu, iš kurios išnešė $50 
pinigais, ir saldainius. Kratos 
metu pas juos dar rasta, kiek 
saldainių. —P. L.

Svarbiausias 
piknikas

CROSLEY AMERICAN 
AND FOREIGN FIVER
“The vorld’s greatest
radio value”—5-tube \ j U
superheterodyne in flf\ 
handsome cabinet......... aridM

Su šiuo radio jus galite labai lengvai 
gauti visas Amerikos ir Europos stotis. 
Taipgi visas žinias nuo plaukiančių lai- 

į vų juroj. Elektro dinamiškas gaYsia- 
|l kalbis perduoda dainas, muzikų ir kal- 
l bas kuo aiškiausiai.

Sekmadienį Calumet darže 
įvyks didelis Roselando Lietu
vių jungtinio politinio kliubo 
piknikas. Dalyvauja Naujos 
Gadynės choras ir L. D. Aido 
šakar makar choras. Kalbės S. 

teismo 
Lindėti 9

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

Universal restaurar
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKL 

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

Tel. Victory 9670

nnn see 
UIHIIT H LOT ĮKORĖ (R05LEV 
GIVES FOR R LITTLE RIOREV

KASDIENINIS BIZNIO S) 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu p 
gelbėti mUsq skaitytojams susiras 
kur galima nusipirkti įvairių pa 
rastų ir nepaprastų daiktų, intai 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių i 
skelbimų negalite susirasti ko i< 
kot, pašaukite Naujienas, Canal 85 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia j 
gausite informacijų, jeigu tik jų b 
galima gauti.

Dr. A. Montvidas, 
6-to apskričio* pirm

W. Govier apėliacijų 
raštininkas
wardo aldermonas ir kiti. Bus 
dovanų ir kitokių pamargini-

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųši< 
Schlitz & Gajrden City alų ir ging< 
ale j tavernus ir f namus bačkom 
1*, * 1/8. Reikalui priėjus šauk

Clearing Distributing Company,
J. šeštokas, Tai. Prospect 601 

5652-54 West 64th Plaet

DAILY

BUSINESS

BUDRIKO PROGRAMAS: 1
WCFL—970 kil., nedė’liomis kaip 7;30 iki 8 vai. vakaro

mes SLA. nariai 
lankome ir kitų or- 
ir ištaigų parengi-

Bronislavos Papšis 
Varduvės

ROSELAND
Bronislavos vardinės yra rug
sėjo 3 d. Išvakaro susirinko 
giminės ir draugai Bronislavos 
Papšis pasveikinti, nuvykau ir 
aš. Visi linksmus ir smagus, 
paragavus altfčio, pakilo ir ma
no ūpas, o prie gero ūpo, žino
ma, kas be kalbos.

Sekmadienį, Calumet darže

SUNŲ NEŽUDYS — Mrs. 
Ida Dahl iš v- Champaignc, 
Illinois, kurios sūnų lakūnų 
Harold E. Dahl suėmė Ispa
nijos sukilėliai.1 Buvo gan
dų, kad sukilėliai suimtų j į 
sušaudysių, bet jie tų užgin
čijo, atsakydami į J. V. sek
retoriaus Cordell Hull pa
klausimų. Dahl tarnavo lo- 
jalistams. . Acme Photo

WAAF—920 kil., pirmadieniais ir penktadieniais kaip 5 vai. vakaro 
WHFC—1420 kil., kaip 7 iki 8 vai. vakaro, ketvirtadieniais.

Budriko krautuvėse jus rasite visas Radios šalia prie šalies. Gausite didelę nuolaidų už 
metus patarnavimų ir f " ■

širdingai - dėkoju Žagarie- 
čių Kliubo nariams už taip 
gausų lankymų mane ligoje ir 
pagelbėjote perkęri sunkių li
gų, ačiū už dovanėles ir pini- 
giškų paramų.

Dėkoju p-iai A. Ramašaus- 
kienei, p-iai F. Ambrozienei 
už pasidarbavimų, p. Bukaus
kui už dovanų, p. p. Arlaus
kams už gėles, p. p. Ascillams 
už apsilankymų.

Ypatingai ačiū tariu Joniš
kiečių L. K. Kliubui už tai, 
kad surengė mano naudai 
bunco party ir komisijai, 'su
sidedančiai iš: P. Baltienės, P. 
Povilaitienės ir P. Laučienės 
už pasidarbavimų, taipgi, vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie šio parengimo ir p-niai 
P. Mickevičienei už gėles.

Dar nesu visai sveika, dar 
tebesu gydytojaus priežiūroje, 
vienok, jau tikiuos už mėnesį 
vienok, jau tikiuos už mėnesio 
sugrįžti prie darbo ir kartu 
su jumis darbuotis.

—M. Meravičienė.

Prlc0 

.-m the Cab'rtet

Hutnber o*

Pikniko pasilinksminimai 
prasidės su paradu. Nuo 108 
ir Wabash avė. 12 vai. dienų, 
susirinkę, trokai ir automobi
liai, kiekvienas savaip pasi
puošęs vyks į daržų. Kas turi 
galimybių, esate ' kviečiami 
prie šios parados prisidėti. Į 
piknikų įžanga dykai.

Jei lytų, parengimas įvyks 
bažnytinėj salėje, 108 ir Wa- 
bash avenue. —J. Misevich.

Rengia SLA. 6-tas apskritis.
Musų organizacija j&u 52 

metų senumo. Ji tu‘ri 15,000 
narių, kurie yra apsidraudę 
ant virš 6 milionų dolerių. Ji 
turi turto du milionu dolerių. 
Joje priklauso visi žymesnieji 
ir geresnieji Amerikos lietu
viai.

Mes Chicagos ir apielinkės 
nariai esame dalis tos organi
zacijos. Turime apie 30 kuo
pų ir virš 2,000 narių. Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 6- 
tas apskritis, į kurį yra - pri
sidėjusios 20 kuopos, nenorėjo 
pakenkti kitoms organizacijoms 
ir įstaigoms, todėl savo pikni
kų atidėjo ant šio mėnesio 12 
dienos ir apie tai pranešė spau
doj kelis sykius mėnuo laiko 
atgal.

Susivienijimo Icuopų piknikas 
įvyks šį sekmadienį Birutės 
darže. Bus muzika, šokiai, pro
gramas ir gardžių južkandžių ir 
gėrimų. Bus 4 piniginės dova
nos išlaimėjusiems.

Visi SLA. nariai turėtų da
lyvauti. Turėtų būti ir kiti lie
tuviai, nes 
skaitlingai 
ganizacijų 
mus.

Du kaltininkai prisipažino, 
vienas pabėgo.

Ilgai užsibuvusi misterija, 
galų gale, iškilo dienos švie
son. Tik pirmadienį prokuro
rui pasisekė, išgauti prisipaži
nimų iš kaltininkų, ku‘rie rug- 
piučio 22 d. Grant Parkudse 
nušovė Evanstono pirklį Her
bertų W. Lee.

Paslaptį’ atidengė tūlas Al- 
bert Minella, (“Rags” vadina
mas), 26, gyv. 217 W. 24th ir 
Leonard W. Doxey (“Lenny”), 
31 metų, nuo 2300 Michigan 
avė., eks-kalinys. Kaltinama ir 
ta mergina blondė Lucille Bueh- 
ler, 21, kuri užmušimo nakty
je • su pirkliu Lee vaikštinėjo 
kaipo jo meilužė.

Ieškomas yra Anthony Sap- 
peniezo, 27, nuo 247 W. 23-čio 
Pi.. Jis, policijos žiniomis, yra 
pabėgęs iš miesto kartu su 
žmona ir trimis savo vaikais.

Pasirodo, kad tos žmogžudy
stės visa paslaptis buvusi tik 
pasikėsinime tų Evanstono pirk
lį apiplėšti ir visos teorijos, 
kurios buvo skelbiamos prieš 
tai, neturi jokio pamato.

Vagiliai, kurie rugp. 26 d. 
įsilaužė į Paulines' Candy 
Shop, 1832 So. Halsted St. su
imti ir, kaip žinia, pirmadienį, 
rugsėjo 13 d. si o s prieš teismų.

Jie yra Dewett Kari dėl, nuo 
1021 W. 18th pi., Joseph Dai- 
linger, 1702 N. Morgan st., 
John Nauduky, 1326 W. 18th 
st. ir John Tuls/nuo 7100 Cu- 
tul avenue. .

ComPC?o^Tono

B ComP«*J jie* 
JSSS™-”“

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D SJ.)

PALAGUI PAGELBA
ligoninėje .......

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

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

Pete YOUNG’Š Taver
Mano užeigoje visados randasi g 
ros rųšies degtinės, Garden Ci 
alus, cigarai, cigaretei, saldainį 
užkandžiai ir mandagus patarna^ 
mas. Užeiga prieš lietuviu tautiŠl 
kapiniu vartus. Kviečia visus sba 
ninkas.

PETE YOUNG 
82 nd and Kean Avenue.

Mergaitės ir berniukai dabar, gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
mokintis SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTfiS ir t. t.
Mokykla atsidarys rugsėjo 7 d.

WATS0N
BUSINESS 
COLLEGE

VEST GARFIELD BLVD.
(Vest 65th Street)

Phone Boulevard 0968

31 DIENOS PASIŪLYMAS
P I L S E N D U R-X

Grynas Linseed Aliejus ir White Lead Išlaukinė
Maleva. Reguliarė kaina $2.79 galionas

PER $O OQ
RUGSĖJĮ TIKTAI GALIONAS

5 Galionų Kenas
PAS JŪSŲ PILSEN MALEVŲ DYLERĮ

Budriko Refrigeratoriu Išpardavimas
Sutaupysite nuo $50.00 iki $75.00 dabar

Išmokėjimais po $1.50 į* savaitę . . . . JVięko nereikia įmokėti

Dalykas, mat, koks. Prieš 
kiek laiko buvo parapijos kar- 
nivalas, kuris tęsėsi per dvi 
savaites. Buvo gėrimų ir žai
dimų. Apie tai ir prasidėjo kal
bos. Vieni įrodinėjo, kad tai 
nebuvo reikalinga, kiti priešin
gai. Ir. taip daina be galo. Ki
ti dar užsiminė, kad progrejy- 
viškieji laikraščiai netiesų rašą 
apie Ispanijos karų. Ypač la
bai užsipulta ant Keleivio. To
kia, tad, yra parapijono nuo* 
monė. ' ■ .

jūsų senų radio. Gausite dykai vienus 
garantijų, ir gražių lempų ar suoleli dykai. Pamatykit naujus 1938 modelių radios sale naujos krautuves. 

JOS. F. BUDRIK, Ine.
TeUfliiImnl/niii 3417 Š. Halsted SI.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLAI 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

75% cars .................................... $6.
Pocahontas Mine Run, West Virgii

65% cars ..............   $7.
Illinois Nut ................................ $5.
Rex Egg ................................  $7.
Black Band Lump ................  $8.
Millers Creek Lump ................ $9
Chestnut Hard Coal ..........  $13.

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSINI
4405 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir- 
mos rųšies su moder- ■■ 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. I 
Darbas garantuotas.

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

■ ■



. ■ • • • ----------- ------------ ,.f.r......................

| KULTŪROS DRAUGU V 
KONFERENCIJA

Konferencija padarė pradžią kultūriniam 
veikimui

Rugsėjo 5 d. Cicefojė įvyko 
Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencija. Daug kas gal nę- 

Md įionfęreųciją 
ką gero nutarą. Tačiau bųta 
kitaip. Ne tik konferencija bu
vo atstovais ąkaitVnga, bet ir 
nutarė veikti didelius kultū
ros darbus, juo labiau įtraukti 
jaunimą lietuvių kulturinen 
veikĮon ir įvairiais budais švie
sti musų visuomenę.

Ir kasgi galėtų pasiimti tojeį 
didelį darbų, įęįgų ne tokia 
skaitlinga organizacija, kaip 
Lietuvių1 Kultūros Draugijos, 
nes jos skyriuose priklauso 
įvaMų įsitikinimų nariai, ku
riems apeina kultūriniai rei
kalai. Spauda ir visuomenės 
darbuotojai, nėra abejonės, 
negalės nekooperuoti ir ne
remti $io kilnaus darbo. Jie 
ateis j talką, kad bendromis 
jėgomis dirbti kulturinį dar
bą. Dabar yra laikas pradėti 
grynai kulturinį darbą.

“'Liauclies Uiliversitetas”

Konferencija padėjo lyg. ir 
nągripdą “liaudies universite
tu); > Organizuotos jėgos padės 
iškelti’ bendrus • visuomenes 
kulturinius reikalus ir, gal būt, 
suves prie geresnio supratimo 
bendrų tautinių reikalų. Iki 
šiol mums truko bendro kul
tūrinio auklėjimosi, šita kon
ferencija numatė šiuos buti- 
ųiausius punktus ir priėmė re- 
zotlucijoSi L Rengimas viešų 
paskalių. 2. Steigimas knygy
no. 3. Steigimas lietuvių kal
bos mokyklėlių. 4. Steigimas 
stipendijų fondo, iš kurio bu
tų galima remti besimokinan
čius draugijos! narius. -

;rf‘Kbftf^e^ja 1 jog
visuomenei reikia daugiau ži
nių ir informacijų įvairiais 
gyveninio klausimais, kad ji 
geriau pažintų pati save. Kai 
Žmonės pradės gyviau domėtis 
įvairiais gyvenimo reikalais, 
juo labiau Žinos bendrus mok
slo ir ekonomijos klausimus, 
juo labiau jie bus kultūringi. 
Pažinimas bendro visuomenės 
gyvenimo reikalų, kaip ir pa
žinimas atskirų mokslo sričių, 
yra kultūrinis auklėjimas arba 
auklė limo mokslas. Jaunuo
liai, kąd ir baigę mokslus, dar kultūros darbus

toli gražu. nepažįsta praktiško 
gyvenimo realybes, o. be paži
nimo. visuomeninio gyvenimo 
reikalų, rętas profesionalas ar 
inteligentą^ bebus visuomenės 
suprastas ir įvertintas. Tik dir
bant visuomeninį ir tautinį 
kultūros darbą, galima pasi
reikšti.

Praeito j konferencijoj kai 
kurie referentai palietė musų 
kulturinį stoyį. Jie nurodė, 
kaip gyvenimas keičiasi, tik 
plačioji visuomenė to pępas- 
tębi, nes piekas apie tai nepri
simena. Tai tik trumpi refe
ratai, bet jie buvo įdomus ir 
kiekvienas referentas ką nors 
nauja mums pranešę. Dr. P. 
Grigaičio kalba mums priminė 
vieną svarbų dalyką, kurį 
kiekvienas jaunuolis turėtų 
įsidėti sau į galvą. Ęutęnt: 
Lietuvių politinė veikla yra 
kultūrinė veikla, o ne papras
tų politikierių amatas, , ku
riems tik pinigai rupi. Tą rei
kia atskirti ir suprasti, kad 
musų politika yra bendri vi
suomenės ir tautos reikalai.

Yra tūkstančiai klausimų, 
kuriuos būtinai reikėtų gvil
denti paskaitų ir debatų for
moje. Nors opiausius praktiš
ko gyvenimo klausimus reikė
tų budinti iš miego, kad jeigu 
jau nepažengti pirmyn, tai 
nors pertoli pažangos užpa
kalyje neatsilikti. Paskaito
mis’ gyviau, negu spaudoje, 
galima butų nušviesti higienos 
it medicinos klausimus. Gali
ma butų nurodyti kas yra me
nas ir kas šarlatanizmas, ku
ris dvidešimtame amžiuje taip 
paplito. Visi žinome, kad me
dicinoje priviso šarlatanų. £>ar 
daugiau įų yra įvairatfšJYrjėiio 
srityse, nuo kurių kenčia' vi
suomene. šarlatanai veikia 
dėl to, kad jie vis dar randa 
publikoje rėmėjų, nežinėlių.

Nors ši buvo pirmoji Lietu
vių Kultūros Draugijų konfe
rencija, ji buvo sėkminga; 
garbinga ir pradėjo dirbti to-1 
kį darbą, kuriam ji yra pasi- 

; ryžusi. L. K. D. konferencija 
nebus paskutibė. Ateinančiais 

, metais įvyks kita konferenci- 
. ja, gal dar skaitlįngesnė ir jau 

bus galima matyti nuveiktus

.......................      hiaru -.iiiMi*
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Darbo Švenčių Links 
mybių Užbaiga

Daug

Dar-
Vietfi

Septyniolika Užmuštų ir 
Sužeistų

Nevisi linksmai baigė 
bo švenčių linksmybes,
verkia gyvybės netekusių, ar
timųjų, kiti kenčia žaizdų 
skausmus.' Vien tik Chięagoj 
yra septyniolika užmirštų auto
mobilių nelaimėse ir apie 250 
sužeistų. v

šios baisiausios modernišku 
jp gyvenimo žmogžudystės kal- 

Į*tinmko ieškomą veik visut. 
Dąug yra ir nuomonių. Gi,.po- 
liciją ir inžinieriai ą^ko, kad 
daugiausiai kaičios reikia ieš
koti kelių sistemoje. Pirmiausiai 
dėlto, kad kęRai, juos statant, 
nebuvo pritaikinti dideliam au
tomobilių skaičiui jais važinė
ti. Šventadienių didelis auto- 
mobilią susikimšimas esąs ta
sai svarbiausias klausimas dėl 

‘ a A ’ • ■ ■ • • . ' d. i.,- '

kurio reikia pirmiausiai susirū
pinti, norint tą automobilių 
žmogžudystę pasalinti.

Už Vis Baisiausi Nelaimė 
.4 « ’>•••. •* • ■ . ' - ' • « .. > ». ,

Užšvis baisiausi šios šventės 
nelaimė bene bus . ta, kuri at
sitiko prie 87-tos ir Pųlaski 
road, kai viena mergina Bea
triče Molą, 20 metų amžiaus, 
iš Nebraska valstijos, važiuo
dama per gelžkęlį, įvažiavo au
tomobiliu į greitąjį Wabash 
traukinį. Ji Ir su. ja Važiavęs 
2-jų metų kūdikis John Gagen 
sunkiai sužeisti. Sužeisti ir to 
kūdikio tėvai, gyv. 7829. Eme- 
rald avė. ir John Lt‘4 nuo 7815 
S. Ųreęn g.

Iš Roselando Liet. 
Kultūros Draugijos 
Veiklos

KarŠčirf darbą

Šoferiams leidimai 
su jų inicialais JCLASSIFIED ADS.

V—į— ""I .................................... IRI .1111.1 H—I » ""

Valdybą.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks rugsėjo 8 d. 
8 vai vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite lai
ku pribūti, nes yra daug kas apsvarstyti.

A . i i ■ ■ —ifcfa'i  U-

1 *, ■ ■ ■

QArfįeld Parko 4-tos kuopos L. L, E, K. Draugijos sttsitinki- 
;; tnas įvyks trečiadienį, rugsėjo 8 dienų, 8 vai. vakare adre

su 4039. W. Madison St. ant antrų labi/. Yra svarbių rei-
|i* * • n,' _ f* ’ ‘ 1 ' '■ * ' * .'■ 1

kalų aptarti, nariai būtinai susirinkite laiku visi.
j. M. Urachas, rašt*

Naudokitės Proga!
/ . /

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir rtioterų — priklauso 
ChItMgm Lietuvių praugiįši. Ši Draugija yrą, pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros orgafnižacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 pėr savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabrtešlai, vežimas, kvfetkai. Dabar nauji natini 
priimami ntio 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami įtariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kut kas aukštesni8* 
Naudokitės proga, faŠykites dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijom yra: 50c. 75c„ $1.25 pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą Y®*“' 
tės $2.50 veltui | Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympte Bali Kuom. įsirašyti Draugijon galima per musų k®n- 
kttrsantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos Ofisas atidarąs: ketvegais — 9 ryto?iki 9 vai. vakaro, 
panedSltaft — 9 ryfo iki 5 vąL Vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chkagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON. '

( . CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:
■'< * * " T • ' * . ' ■ , ’ 4,:

ROSELAND. — Rugsėjo 3 d. 
Lietuvių Kultūros Draugija 
ČhičAgos Lięt. Dr-jUs skyrius 
laike mėnesinį susirinkimą.

Nors į siisirinkimą nariai bu- 
VO kyiečinnil skaitlingai daly
vauti, apie, tai Naujienose laiku 
pranešta, betgi narių atvyko.1 
ąędąugiausiai. Mat, ta^ nelem
tas term.om.ętrąs tiek šokinėjo, 
kad. net ėmė Šimtą laipsnių ro
dyti.

Karštis tai ir bus ta' priežas
tis, delko tiek mažai narių te
atvyko. Tai ypatingai atsiliepia 
į darbo žmones.

Susirinkimą vądė vięe-pįrmi- 
ninkas A. Narbutas, pirminin
kui į susitiuikiipą neatvykus, o 
į vicč^pitmininkųs paskirtas S. 
Dilius. Iš valdybos raporto pa
aiškėjo, kad konferencijoje, ku
ri šaukiama Chięagoje, negalės 
visi dalyvauti. Todėl patarta 
atskiriems nariams dalyvauti 
liuosnoriais.

Prie sumanymų buvo iškel
tas klausimas, kad surengti ko
kį parengimą. Tačiau pirminin
kas prie svarstymo neprileido 
dėl per mažo atsilankiusio na
rių skaičiaus, ir klausimą atidė
jo kitam susirinkimui.

Man .rodosi, kad komitetą 
vis dėlto galėjo išrinkti, kuris 
butų paėmęs svetainę. Butų»vis 
kokia tokia pradžia padaryta 
buvusi, nes šiaip veikiant var
gti galima daug kas nuveikti.

Bendrai patartina nariams 
susirinkimus skaiitlingiau lan
kyti. -^^teptikas.

Muzikai Chicagoje 
Laimėjo Algų 
Pakėlimą

f i,M i .b. iIU'.iM it
I * - ■

750 Chicagęs unijiniai muzi
kai Vakat laimėjo algų pakėli
mą ir SėŠių dieną darbo die
ną. Dabar minimam valandos 
algą bus $2.30, Vietoj $2.00. 
Sutartį unija padate su vieš-* 

savininkų asociacija, Ho-
Manšgęrs’ Ąssociation.

bučių

“ILOPINO” — Blondine 
filmų žvaigžde Alice Faye, 
kųti užvakar “ilopino” šu 
Tony Martin į Yuma, Arizo
na, ir ten su juo susituokė. 
Tony Martin taipgi yra fil
mų artistas. Acme Photo

14 METŲ* karalius — 
Jug0sląyįj&&K kąrąlįus ftęt- 
raš, kųtįsLSižvdKąr švente 
14 metų : amžidns sukaktu- 
ves. Jis pareikalavo dėžės 
staliaus įiiagių, kad gal olų 
užsidirbti sau pragyvenimą.

nr šveuie

teHS

< <f

K

.............

SVEIKSTA — Lovoje, 
Lige Deboyvski, (Šalę, jo 
žmona Waiida), kuris svei
ksta, pergyvenęs kelioliką 
operacijų ir daugybę kraūjo 
trahsfuzijų.r Jis buvo ap
šauktas “heĄjjumiH, kai už
pultas piktadarių ir begink
lis užmušėį vieną, o kitą 
mirtinai sužeidė. Besigin
dami, piktadariai apšaudo 
Debovvski, kuris dėl žaizdų 
ir kraui° netekimo išgulė
jo apskričio ligonine j e kelis 
menesius ir ten dar ir da
bar tebeguli.

lUijUųftu

LIETUVON
' Siunčiame Pinigus Paštu

• ir Telegrama. Patarnau-

jamd Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

> - Parduodame Laivakortes 
ant Visų Linijų. , 

NAUJIENOS ■ '
SOUTH HALSTED ST. 

UĘIUAGOrlUL.
Ofisas atdatas kasdien nuo

8 valt ryto iki 8 vai. vakaro
z • ■» ,»♦’ <, .„r i„

1739

Kąd važiavimąs automobi
liais butų ganėtinai saugus, 
kad kuo mažiausiai dėl jų įvy
ktų nelaimių Ir žūtų gyvybių, 
šiandien daroma visa kas gali
ma. Kovoja valstijos, kovoja 
ir tąm tikros organizacijos.

Bet, valdžios, kovos budai 
yra skirtingi. Ji gali išleisti įs
tatymus, juos taikinti gyveni
mui ir versti piliečius juos pil
dyti. Tačiau nevisų valstijų 
keliai tie patys: vienos išleid
žia lengvesnius įstatymus, ki
tos griežtesnius. Tokia pasižy
mi Connecticut valstija. Sako
ma, kad ta valstija turinti 
griežčiausius šoferių leidimų 
įstatymus. Ant kiek tie įstaty
mai yra pritaikinti gyvenimui, 
davinių prie rankos neturint, 
pasakyti negalima. .

Tačiau, reikia pasakyti, kad 
vienas dalykas yra vertas tam 
tikro dėmesio, būtent, kad te
nai kiekvienam šoferiui, kuris 
per penkis metus važiuoda
mas pasirodo atsakančiu šofe
rio pareigoms, jam, vieną do
lerį primokėjus, išduodama ei
lė tam tikrų laisniip arba len
telių su jo inicialais. Ta len
telė kaip ir atskiriama tie ga
besnieji šoferiai, jais parodo
ma, kad o t, tas ir tas šoferis 
geriau važiuoja negu kitas. 
Tai yra kaip ir jo ailygiuimas 
ir kartu paaukštinimas.

Kaip matyti, iliitięis valsti
ja, sekdama anos valstijos pa
vyzdžiu, mėgins ir pas save 
tokias lenteles įsivesti. Tam 
sumanymui įgyvendinti, Ghi- 
cago Motor Club jau daro tei- 
kiainus žygius. 4-S.

—v— — X-..—nffr,r■■ ritwra1

Miscellaneous
> jjtttlrųfc >■ 

Tel. Vietory 4965
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome visokios
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties
darbus. ^Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3216 So. Halsted ^treet

APYSENIS VYRAS paieško šva
raus, apšildomo fornišiuoto kamba
rio, prie mažos šeimynos North 
Avė. arba Cicero Avė. apielinkėse. 
Naktimis dirbu. Atsišaukite laišku. 
Petras Stankus, 4864 Archer Avė.
I ...............* ■■■■ ■■ ■ ■■■■■> I.   „h

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI!
kuris pęr dąug metų jau 
Chicagoje. PtaŠau 
žinau
sesers Julijonos Butkienės ir nuo 
brolių iš Newafk, N .J. Atsišaukite 
pas Jurgis Jodėlis, 5351 So. Arte- 
sian Avė., Chicago, III. Busiu Chica- 
goje iki rugsėjo 14 d. Prašau ir ma
to draugūs atsišaukti.

JONO STANULIO, 
\ ' i gyvena 
jį atsišaukti ar 

apie jį. Turiu žinių nuo jo

Help Wanted—Eemale 
' Darbininkių Reikia

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo — 1 vaikas — būti —* 
savas kambarys. 1309 So. Kildare 
1-mas aukštas. Lawi]dale 9622.

10 DIRBTUVĖMS merginų be pa
tyrimo — dienų ar naktų šiftams 
—•$!();— veiterkų $12.00. Mokytis 
veiterka $10.

WABASH EMRLOYMENT 
20Ž So. State St. Room 900. .— --- -- —,  -------- ......j .... .

PATYRUSI MERGINA; 20-35; 
bendras namų darbas; gera virėja; 
4 šeimynoj; $12; savas kambarys; 
Buckihgham 4464.

Business Service 
Stanio Patarnavimas

MODERNIZUOKIT SAVO NAMUS 
SU NAUJAIS PLUMBINGAIS.

Labai mažas įmokėjimag—24 mėne
siai išmokėti, jei reikalinga—geras 
darbas ir medžiaga garantuota. Kai
nai nustatyti ir dėl informacijų Šau
kit Rrexel 1800 dienos laiku at va
kare. Ryde Patk 9128.

PARDAVINĖTI vyrų pančiakas, 
marškinius, kaklaraiščius, moterų 
pančiakas, lingerie; kreipkitės į Real 
Šilk HoSiery Mills, 2Ž4 South Michi- 
gan.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; padėti kūdikį prižiūrėti. $10; 
Cohn, 555 Roscoe, Bittersweet 7670.

PATYRUSI MERGINA; jaunesnė 
kaip 35; namų darbas; savas kamba
rys; $15; ~kenwood 7799.

Business Chanęes 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba išrenduosiu ga
ražą. Biznis išdirbtas per 15 metų. 
Garažų nėra per 8 blokus. Pardavi
mo priežastis — du bizniai. Reika
lingas darbininkas i garažą ant 
naktų, kuris moka draivytl kar^.

1843 So. Halsted St.
■> ,* *2- —r?

Real E s ta te 1 or Sale
Nąmal-žemė Pardavimui

PAUL M/ SMITH and GOMPANY 
Real Estate. Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 28(fo
Perkam, parduodam it tnalnOm na

mus, fotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rlname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi tiirime daug gėrų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gertiš bargehus; greitas if teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVE.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish _ ______________ ' » . ’ - • ; ,

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Da
li įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farmų.

Ž. S. MlCKEVlCE AtfD CO. 
6816 So. Western Avenue* 

Hemlock 0800.

NEGIRDĖTAS BARGĖNAS. Par
siduoda kampinis lotas So. Engle- 
wood, netoli Beverly Mills. Ta vieta 
buvo pirkta už $2500.00, o dabar 
parduoda už $1100.06, nes savinin
kes greitu laiku išvažiuoja į Lietu
vį. Kas pirmas, tas laimės. 1621 S. 
Halsted St., Chięago, 111*

6002 SO. HERMITAGE. Dailus 
1% aukšto 2-flatis, 5-4 kambariai 
fornišuoti; garažas—$4200. Mr. Win- 
ton M. Narten, 6829 SO. Halsted St.

LOTAS, PARDAVIMUI arba 
mainams ant mažo katedŠiaus Brig- 
hton Parke. Lotas randasi prie 72 
ir Francisco Avenue. Kreipkitės 
3000 Wesi 40th St., 2 aukštas fronte.

< Pęrsląkyrf ' su Šiuo pasaulių 
rugsėjo 7 dlėiia, ii;(J6 vai. iy1 
tp, 1987 ftL sulaukęs pusės 
atrižiaiiš, gimęs Telšių apskž

Paliko didęliainė rtUliudiine 
moterį Oftą., po tėvais 'KAV4- 

■vlfauskaitę, draugus' ir pažįsta-* 
mus.

Kūnas . pašarvotas randasi 
2901' S^Q. .Ėinęrald; aVe.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugsėjo 9 diena, 2:00 vai. po 
pietų. Iš namų bus ^nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas .kapines.

Visi A. A. JUOZAPO DAM
BRAUSKO giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 

i kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

• f’.: ■ * . ■ ■ V

Nuliūdę, liekame,
Moteris, Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja laL 
dotuvių direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

-----------------------  ---------------------------...... , ....   i —j—;------------------------------- —

REIKALINGA piisartižė motėms, 
50-55, bendram namų darbui, tokia, 
kuri nori gerų namų. Būti naktimis. 
Geros rekomendacijos. Nėra virimo. 
Keystonė , 6121.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽIOGUS ant 
fanuos nepijokaš, mokėsiu $15.00 
mėnesiui visp mėtų. Atsišaukite, 
Mrs. W. Węlus, R. K; 4, Box 127, 

Dowaglac, Mich.

10 DIRBTUVĖMS berniuku —be 
patyrimo — $13.00.

WABASH EMPLOVMENT 
202 So. State St. Room 900.-
—T-................ ---■

Musical Instruments
> -. i J ' > / i . . < <•

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drtim įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................. $75.00
$99 Trombetias sti keisu........ $35.00 
$18. Smuikas sd keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už .... . $3.50

1000 instriimentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.
. .......................... .. i.,.*.*. Į.i.11. rfifcr s m.ifc -.ii i............ i ............r

PARSIDUODA M A R Q U E T T E 
PARKE 5 kambarių muro bun^alęw, 
i karų garažas, ’fcrti gatvėkarių. Di
delis bargenas. Kas pirks greitai, 
kaina $3,150.00. Kreipkitės laišku, 

' 1739 So. Halsted St.
Box 696.

T fi M Y K I T
Kurie turite nuosavybę narna, lo

ta, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose Urba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinami pinigus 

perkam morgičius,
NAMON ĘINANCE CORP. 

6757 So. Westem Avenue 
CH1CAGO.

Biznis įsteigtas 1919 metais.

2 FLATŲ FRE1MAS — 
kampinis lotas — 32x125 - 
tinįs beismenta,s—elektriką 
kalinga kiek pataisymo — 
matas—pilna kaina $860.

524 W. 33rd St. Savininkas 
Lafayette 1288.

įl.iaį. ^..1 l|(| .1.. ĮlR.IĮil.Į,,

Financial
Finansid-paskolos

ir

6 ir 5—
- cemen- 

t — rei-
- plytų pa-

Pocahontas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Coarsę reguliariai $8.50 vertės 
Pocahontas—Lump ar Egg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 Vertės.
Geriausios 7 J

Indiana Mine Run ’     ton. $5.40
Indiana Lump ar Egg .... tom $5.75 

Kokybė ir svoris garantuota. 
Greitas pristatVinas visur.

DYKAI—40c *groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu. .

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

Išdirbėjai 
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS

Pristatom į Tavernas ir RestauranUs 
sezoninius produktus. Taipgi parduo

dam saldainius wholesale.
4643 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. yAKDS 4996.
.J-________ ______ __ —____ ____ u

Furniture & ilxtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio Šti Coi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorŲ 
HkČėrius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, fegisterius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. į

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

CALumet 5269. ‘
-------  - ~ --■■T'  .—.j, - . —

Automobiles

DUODAME PASKOLAS ĄNT 
PIRMU MoRGlčIV labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Building 
Loan and Saviiigs AssodatiOn 
(Naujienų spulka), 1739 So, Hals
ted Street. ’

Tabako Krautuvės
Tobacco Stofes

MAX KOHN—Tilritn rusiškų, tur
kišką tabakų. Pypkes. Cigatetus, $' 
>;afus. Kviečiame | musu krautuvę. 
1728 So. Halsted SU TAtCan^9845

" lt ;  - | <■ '4’V^ \

Urba Flowpr Shoppe
Gėlės Mylintiettiš—-Vestuvėms 
—Bankietaųis—LslidotUvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LArAYETTE 5800
, I . v.i-' m .A v . aft-4. ...... *

l Siunčiam GėlesllVni(l\ Telegramų įL U V L11\ IO yisas Pasaulio
. ’ ' ' • Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankiefams 

ir Tagrabams
3316 So. Halštėd Street

Tel. BOULEVARD 7314

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

WILMINGTON 
ANGLYS

Lūmp j................. $6.00
Mine Run ..........  5.75
Egg ........................ 6.00
Nut ......................  6.00
Screenings .......... 4L./5

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE 1R 

PRIEMIESČIUOSE
TeL ARDMORE 6OT5

GARSINKI!
SAVO 
RARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NVSIPIRI^i

:   .1^...»■■■ -. n.„į,.,..J,!,, „m   .. .......... i,. Į ,, Ii! *   J

Garsinkites “N-nose” I
A1UUI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mūšų: apgarsinimu • kainčs 
prieinamos. Už pakartoji* 
mus duodame gęfu fltie- 
laidą.

lUIlItUUlUUlUlUlUlUIIIUUiiUIMIIMUIIMUHtUI
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Paralyžiaus pavojus didelis; kada atida
rys mokyklas nežino

,8 NAUJTENOS/Chicago, III.
ii-iii ...■Į*"1" 11 ' i 'i. I . .....» y | I>| i . ii i i i. i»į ■ j«iy i il» ■. . ■ i įį *<'» i i n. n. J '.ii1 l 'AlŲiįĄi i

VAKAR VISOS CHICAGOS MOKYKLOS gf Ar jau įstojot Į naują
UŽDARYTOS SSiŠ“" ’r”“'4 Old Gold kontestą?

Kaip vakar turėjo atsidaryti kaip pavyks ligos pavojų paša>- 
viešosios mokyklos, bet Svei- linti. O tuo tarpu visokie pa- Rugsėjo 10
katos Departamento viršinin- rengimai, kur vaikai galėtų su- 
kui patariant, jų atidarymas eiti pasilinksminti, teatrai, kru- 
tapo atidėtas neribotam laikui, tarnų jų paveikslų teatĄii ir 
Tai padaryta dėl to, kad mies-(viešosios maudynės bus užda- 
te yra didelis skaičius vaikų, rytos. Iš tėvų prašoma, kad 
kurie serga vaikų paralyžių.' j vaikams butų teikiamas šviežus

Viešąsias mokyklas pa- maistas, poilsis ir šviežus oras, 
sekė ir parapijinės. Tai, kaip Bet kokiai ligai pasirodžius, 
ir tiesioginės kovos priemonės tuoj pašaukti gydytoja, 
su ta baisiąja vaikų liga. Ki-
tos priemonės yra dar tos,, ku
rios tiesioginiai pareina nuo 
tėvų. Todėl, valdžia ir kreipia
si- į tėvus, prašydama jai šioj 
kovoje padėti. Ji prašo visų 
tėvų neleisti vaikų eiti į vaikų 
burius ir bendrai ten, kur yra 
didesnis žmonių suėjimas.

. Kada mokyklas atidarys, ne
žino nie miesto valdžia. Tai 
greičiausiai priklausys nuo to,

ne-»

Praeitą Savaitę 64 Nauji 
Susirgimai

Kad toji baisioji vasaros vai- 
l liga—paralyžius juokų

krečia matome iš tų žinių, ko
kias. patiekia sveikatos depart- 
mentas. Pagal jos turimomis 
žiniomis per praeitą savaitę 
buvo užregistruota 64 nauji su
sirgimai ir septyni mirę.

Liga yra išsiplėtusi ir ne

Butmanienės Byla 
Atidėta Iki

Miesto Felony teismo teisė
jas Harold P. O’ConYiell atidėjo 
iki rugsėjo 10' d., svarstymą 
bylos,' iškeltos lietuvei Bellai 
Butmanieriei. Ji buvo suimta 
sekmadienį ir yra kaltinama 
pasisavinimu svetimo turto ir 
pasipriešinimu policijai. Teisė
jas paskyrė jai $525 kauciją.

Butmanienę įskundė viena 
Johanna Mopk, nuo 4552 Mer- 
rimac avenue. Ji sako, kad 
įklimpusi dumblynai! su auto-
mobiliu, | pasikvietė Butmanie
nę pagalbon. Toji paskaitė du 
dolerius už patarnavimą. Netu
rėdama pinigų, J. Mook įdavė 
jai $54 laikrodėlį, bet Butma- 
nienė vėliau atsisakė jį gra
žinti. ■ . < •

Jus Galit .1 laimėti Turtą šiame 
Naujame kcntesta

Jeigu jus dar n^eįstojot į nau
ją. Old Gold Kontestą, tai (sto
kit šiandien. Kontestas ką tik 
prasideda. 1,000 Prizų Pinigais,, 
viso suma $25'0,000, bus išda
linta laimėtojams. Kontcstaą 
susidaro iš įdėjimo truksimo 
pasikalbėjimo tuščiame paveiks- 
lo balione. Pirmas Prizas yra 
$100,000. Atsilankykit pas savo 
cigaretų dylętj ir paprašykit, 
kad jis duotų jum Old Gold 
Gartoon Buletins DYKAI, kar
tu . su visomis^ Taisyklėmis ir 
smulkmenėmis/< kuries liečia 
kontestą. Laikykitės nurodymų 
atsargiai. Išpildykit įstojimo 
formą , tuojau. Neatidėliokit. 
Dvygubai—švėlriįs OLD GOLD 
teikia šį naųj^ kontestą kaipo 
didžiulį draugams padaryt už
simojimą. Oįd Gold duoda jum 
kitą progą turtui laimėti. Tė- 
mykit šį dienraštį dėl busimų 
pranešimų.

\ / t
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, PROKURORAS COURTNEY PERSPĖJA 
MAJORA KELLY APIE GEMBLERIU 

URVUS CHICAGOJE
• z''.

, -............-................. ....... -

- Lošimas pinigais mieste “visai laisvas” -
Cook apskričio prokuroras 

Thomas J. Courtney vakar su
kėlė sensaciją Chicagoje, atvi
rai kritikuodamas majorą E. J. 
Kelly ir perspėdamas jį, kad 
lošimas pinigais Chicagoje turį 
sustoti.

Courtney pasiuntė majorui 
Kelly laišką, kuriame sako, jtfg 
jis painformavo majorą liepos 
29 d., kad Chicagoje veikia vi
sai nevaržomos pinigų lošimo 
vietos, ir kad nei majoras Kelly 
nei policija nebando to apsireiš
kimo prašalinti.

Nuo liepos 29 iki rugsėjo 7 
d. praėjo ilgas laikas, tęsia 
Courtney, bet ikišiol miesto ad
ministracija' nieko nenuveikė pi
nigų lošimo vietų uždarymui.

“Tokia padėtis yra tamstos 
atsakomybė”, baigia Courtney,

“todėl vėl atkreipiu į tai tams
tos dėmesį.” '

Laiške Couitney duoda su
prasti, kad jeigu majoras Kelly 
nieko nedarys, tai jam busią 
“striukai”.

Žinovai aiškina, kad laiškas 
yra paskelbimas atviro karo* 
majorui Kelly ir jo politiniam 
bosui Pat Nash. Courtney pri
klauso prie Hbmerio demokratų 
frakcijos, kurią tasai sudarė, 
kai Kelly ir Nash sumanė jį iš
mesti iš gubernatorių. Jie no
rėjo išmesti ir Courtney, bet, 
tasai atsilaikė, susidėjęs sui 
Horneriu. Ikišiol karas tarp tų 
dviejų frakcijų Chicagoje ėjo 
iižkųlisiuose. Dabar abi. grupės 
atvirai kovosiančios už pirme
nybę Chicagoje.. Courtney pra
dėjo viešu laišku, bandydamas 
majorą Kelly, sukompromituoti.

Trečiądienis, rūgs. 8, 1937

Danielius šautuvu 
Apsigynė Nuo 
Plėšikų

Antanas Danielius, aludinin- 
kas prie 87th ir Oakvvood bul
varo, Willow Springs, ne ak
meniu, bet šautuvu vakar ap
sigynė nuo dviejų galiotų-ban- 
ditų, kurie buvo atėję apiplė
šti jo įstaigų.
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SEKMADIENIAIS
NAUJIENŲ
RAŠTINĖ

♦ • • . . • •

vėl bus atdara
nuo 9 vai. ryto iki
J. vai. po piet.

KITAS DIENAS SAVAITĖJE 
/ NAUJIENŲ RAŠTINĖ ATDA

RA NUO 8 V AL. RYTO IKI 8 
VAL. VAKARO. f. .

. . NAUJIENŲ ADM.
w. z

Garsinkites “N-nose”
— Į I I I I II W >H

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

į

ciaus”, . “Su-Lin” 'aziatiškos vęiljės meškiukas (panda)
: t ■■ ■ ■' . ■ " " ■"..t ■ ■' ■ .■

Chicągos Brookficld žvėuyn'e, liūdnai žiuri į tolį, Iriukda-

-— Prin
cesė Natalija, kuri susižieda
vo su Jyhn Chapman Wilsoil, 
dramaturgo Noel Coward 
agentu Amerikoje. Abu pa
davė aplikaciją vedyboms 
Fairfield’, Conn., miestelyje. 
Princesė yra idiiktė velionio 
Rusijos Didžiojo Kunigaikš
čio Povilo. Acme Photo

■

ANTROJI ŽMONA-^- Miss Mary Gorischek, 21 metų 
amžiaus, Cook apskričio prokurąUiros raštinėje, pasa
koją kaip vienas Lonis .Franco-Cozzi. pavergė jos širdį 
gražiais žodžiais ir. su ja . apsivedė Crown Poinle, Ind. 

. Po-vestuvių pasirodė,1 kad jis gražius žodžius ir žiedus 
dalino ir kitoms niergipoms.. Turėjo net kelias žmonas. 
•Mary Gorischek. .buvo-antroji. f * . . • v

’ PIENIŠKA BAUSMĖ — Chicągos policija suėnįė 
Mrs. Theresa Shaffer, kai pamatė, kad ji automobiliu 
1 Abaizigzaguoj a gatvėmis* lyg butų po įtaka degtines. ’

..buvo po tokia įtaka, Kad atpratinti moteriškę nuo 
svaigalų, teisėjas ją priteisė išgerti po kvortą pieno kas
dieną per dešimts dienų ir per šešismėnesius nevaldyti 
automobilio.

irias sau gyvenimo draugės. Žvėrynas turi išsiuntęs eks
pediciją Azijoj! tą gyvenimo draugę sugauti. Vieną pa

naitę sugavo, bet ji mirė kelyje per vandenyną. Ėkspe- 
dicija turėjo, vėl grįžti, bet ikišiol kitos pataitės dar ne-

’• .t.-,v ■■ - M '■ < z ,

. turi. Pandos yra retai kur teužtinkami.

NAUJAS KRIMINALIO TEISMO VIRŠININKAS — Viduryje, buvęs vyriausias 
kriminalio teismo teisėjas Michael McKinley sveikina savo įpėdinį teisėją Cornelius 
J. Harringtoną. Jis vietą užėmė vakar. Aplink stovi teisėjo Harrington šeimynos

^SUGRĮŽO P A G R O B TA 
ŽMONA — John Borcia, žy-t 
mus Chicągos padugnių na
rys — gembleris, gengsteris 
ir ilgu policijos rekordu, ku
ris pasiskundė policijai, kad 
nežinomi gengsteriai-konku- 
rentai pagrobė jo žmoną, ka
baretų .dainininkę Olive Gou- 
die.Ų Šios savaites pabaigoje 
žmona buvo sugrąžinta. Pik
tadariai ją pagrobę' sustabdę 
automboilį, kuriuo ji važiavo, 
apytuščiame vieškelyje, į pie
tus nuo Lake Gerieva.

•' f.'.- . '
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CICERO

CICERO LAIMĖJO — Scena gaisrininkų turnyre, Chicągos Soldiers* Field, kur 
įvyko įvairių Amerikos gaisrininkų konkursai. Paveikslas parodo Cicero gaisrininkus 
laiminčius gelbėjimo lenktynes nuo Gary, Indiana gaisrininkų komandos. šiame 
konkurse, gaisrininkams reikėjo užlipti iki viršaus kopėčių į “degantį namą”, paimti 
iš jo “padegėlį” ir kuo/greičiausiai nulipti žemyn.. \




