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Nauja Rusijos Nota
Italijai

Rusijos armijos organas grumojja karu 
prieš “piratus”. Rusija išnaujo pakartoja 

reikalavimus Italijai.
RYMAS, rūgs. 8. — Rusija 

pasiuntė antrą notų Italijai, 
kurioj griežtai pareiškė, jog 
Italijos atsakymas į Rusijos 
kaltinimus, kad Italijos sub
marina • paskandino du Rusijos 
prekių laivus yra nepatenki
nantis ir išnaujo pakartojo pa
darytus pirmesnėj notoj kalti
nimus, taipjau išnaujo parei
kalavo atlyginti už paskandin
tus laivus.

Antroji Rusijos nota liko 
įteikta Italijos užsienio reika
lų ministeriui grafui Ciano, 
Mussolini * žentui. Ji buvusi 
daug trumpesnė, bet daug aš
tresnė.

Italija atmetė pirmesnius 
Rusijos kaltinimus Italijai ir 
visus Rusijos reikalavimus.

Diplomatai abejoja, ar iš 
priežasties Rusijos iškeltų kal
tinimų, Italija ir Vokietija su
tiks dalyvauti Viduržemio ju
ros valstybių konferencijoje 
ateinantį penktadienį^ -> šaukia- 
moj tikslu, suętabd^ti^. piratiš
kų submąrinų vilkimą Vidur
žemio jurOje.
Rusijos armija grūmoja jėga.

MASKVA, rūgs. 8. — Rusi
jos armijos oficialis laikraštis 
Krasnaja Zviezda įspėja, kad 
Rusijos valdžia panaudos jėgą 
“pašaukimui prie tvarkos Ita
lijos jurų piratų”, jei taikiu 
budu nepavyks tuos piratus 
sudrausti. Ir Rusija yra nusi- 
sprendusi gauti iš Italijos 
tisfakciją už submarinos 
skandinimą dviejų Rusijos 
vų. Rusai gi kaltina, kad 
yra Italijos 
bas.

Pasak laikraščio, jei projek
tuojamoji penktadienio konfe
rencija nesuteiks satisfakcijos, 
tai Rusija panaudosianti savo 
priemones.

Rusija sutinkanti * svarstyti 
pašalinimą “nepakenčiamos pa
dėties” Viduržemio juroje, bet 
ji vistiek reikalaus, kad Itali
ja ‘ išpildytų ir visus Rusijos 
reikalavimus, sako laikraštis.

Bet kadangi Rusija neturi 
savo laivyno, kuomet Italijos 
laivynas yra didelis ir stiprus, 
tai Rusijos grūmojimas panau
doti jėgą, išrodo, yra tuščias.

Anglija gina Italiją.
LONDONAS, rūgs. 8. — An

glija yra labai nepatenkinta 
Rusijos kaltinimais Italijai, nes 
jie gali sutrukdyti Italijos da
lyvavimą Anglijos šaukiamoj 
konferencijoj, kurioj Anglija 
nė nenori ieškoti kaltininkų,

sa- 
pa- 
lai- 
tai

submąrinų dar-
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kurie skandino laivus, tik no
ri prižado ateityje to nebeda
ryti.

Anglijos valdžios nariai sa
ko, kad antroji Rusijos nota 
Italijai yra “nauja provokaci
ja” ir kadangi Rusija nepatie- 
Rianti įrodymų, tai Italija ir 
neprivalanti į Rusijos notą at
sakyti.

Francuzija svyruoja.
PARYŽIUS, rūgs. 8. — De

šinieji Francuzijos ministeriai 
yra nepatenkinti tuo, kad Ru
sijos nota buvo pasiųsta visai 
be Francuzijos žinios, nes ta 
nota sugadinusi šaukiamą Vi
duržemio jurų valstybių kon*? 
ferenciją. Užsienio reikalų mi- 
nisteris Delbos ir premieras 
Chautemps nori eiti kompro
misų kelio ir bijosi kiekvieno 
drąsesnio žingsnio.

Rusai gi sako, kad jiems ir 
nebuvo reikalo pranešti Fran- 
cužijai ką jie mano daryti, nes 
nežiūrint Francuzijos-Riišijos 
sutarties Rusija ^ištiek atsisa
ko Francuzįjai ^nuolankauti ir 
būti tik jos uodega.

Re to Rusija prikiša kam j 
tą konferenciją buvo pakviesta 
Vokietija, nes ji nėra jokia Vi
duržemio juros valstybė ir prie 
tos juros ji neprieina,

.Bet nežiūrint kaip diploma
tai nė žitfrėtų į Rusijos žings
nį, jos griežtą toną jau supra
to diktatoriai ir per kelias pa
starąsias dienas nebuvo pa
skandintas ne vienas laivas.

Rusija suėmė Japo
nijos kanuolinį laivą

MASKVA, rūgs. 8. — Iš 
Chabarovsko pranešama, kad 
Rusijos pasienio sargyba su
laikė Japonijos kanuolinį lai
vą Osaka Maru. Jis buvo su
laikytas Rusijos vandenyse 
Amūro upėj tarp Furulgelm 
salos ir Tiumenula upės įsilie
jimo. Rusai areštavo kapitoną 
ir 16 ginkluotų įgulos narių.

Rusijos vandenyse nelegaliai 
buvo ir keli Japonijos žvejų 
laivai, nors jie ir nežuvavo.

Submarina sulaikė 
anglų laivą

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

Apsiniaukę.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 78°.
Saulė teka 6:23, leidžiasi

T
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BOMBARDUOJA ŠANGHAJŲ — Didžiulės Japonijos armijos armotos, kuriomis kareiviai bombarduoja Kinijos 
miestą šanghajų. Japonai padarė gyventojams milžiniškų nuostolių, išžudė tūkstančius žmonių, bet miesto .dar ne
pajėgė paimti. Jį puola lėktuvais, karo laivais ir sausumos spėkomis. Paveikslo užpakalyje matyt gaisrai, kilę šang- 
hajuje nuo japonų bombų. Acme Photo

Japonai atme'tė rei
kalavimą atsitraukti 

nuo Shanghai
Japonijos lėktuvai puolė karo 

tremtinių traukinį ir užmu
šė 300 žmonių. Tęsia smar
kų mūšį prie Shanghai.

Rusija pašalino len
gvosios industrijos 

komisarą
MASKVA, rUgs. 8. — Izido

rius Liubimov, kuris nuolatos 
ouvo kritikuojamas už atsiliki
mą lengvosios industrijos, šian
die tapo pašalintas iš lengvo
sios industrijos komisaro vie
tos. Pašalinti iš vietos ir jo 
padėjėjai.

Naujuoju kortiisaru tapo pa
skirtas V. ;^<čeaUkoy:'-su dviem 
naujais padėjėjais/

T—------------------------------

Pašalins komunis 
tus iš organiza

torių
r

DETROIT, Mich., rūgs. 8 
Jau senai ėjo gandai, kad 
tomobilių darbininkų unija pa- 
šalinsianti komunistus iš ap
mokamų vietų unijoje. Dabar 
tą patvirtino ir unijos prezi
dentas . Martin, kuris pareiškė, 
kad komunistai galės pasilikti 
paprastais unijos nariais, bet 
bus pašalinti iš organizatorių 
•vietų.

Amerika gins savo 
teises Chinijoje

WASHINGTON, nigs.. 8. — 
Valstybės departamentas pa
aiškino, kad nors jis ir nori 
amerikiečių išsikelimo iš pavo
jingų karo. zonų, tečiaus vis
tiek laikosi savo pirmukščio 
nusistatymo ir neatsižada jo
kių savo teisių Chinijoje.

Senatorius Connaly gi pa
reiškė, kad Chinijoje esančių 
arnerikįečj^i/pąreiga yrą., aplei
sti' pavo jįrįgas | viet a s. J ie* t ąi 
privalę padaryki dėl tų Jungt. 
Valstijų piliečių/ kuriems teks 
kariauti, jei ištiktų karas.

“Jungt. Valstijų gyventojai 
nenori kito karo ir yra 
sprendę jo : neprileisti”, 
senatorius. /•

Mušis juroje Ispani 
jos pakraščiuose

LONDONAS, rifgs. 8. — 
Trys Anglijos torpediniai lai
vai ir trys Francuzijos karo 
laivai nuplaukė į vietą Vidur
žemio juroj, kur eina musis 
tarp lojalistų ir sukilėlių 
laivų.

Japonija protestuo
ja Rusijai dėl užgrie

bimo laivų

au

Mirė gryštant į gim-

CHICAGO. ~ Per 34 metus 
chicagietis John Montelione, 
49 m., taisė čeverykus ir stro
piai taupino pinigus,z ruošda
masis gryšti į savo gimtąją 
saulėtąją Siciliją. Pagalios jo 
svajonė įsikūnijo. Pereitą sa
vaitę jis nusipirko automobilį 
ir įsigijęs laivakortę išvažiavo 
į New Yorką. Bet privažiavęs 
prie laivo, kuris turėjo jį nu
vežti j Italiją, jis sukniubo 
prie vairo ir mirė nuo širdies 
priepuolio. <

karo

Besitraukiantys lo 
jalistaisusigryžo, su

TOKIO, rūgs. 8. — Japoni
jos Užsienio reikalų ministeri
ja padavė Rusijai griežtą pro
testą prieš Ęusijos užgriebimą 
Japonijos laivų Amūro upėj. 
Japonija reikalauja tuojairs 
paliuosuoti laivus.

Protestai paduoti Vladivos
toke ir Maskvoj. •

SHANGHAI, rūgs. 8. — Ja- ■ 
ponija atmetė Anglijos, Fran
cuzijos ir Jungt. Valstijų rei
kalavimą, kad ji atitrauktų sa
vo karo laivus ir kariuomenę 
nuo internacionalinės Shan
ghai miesto dalies. Nebodama 
to reikalavimo, Japonija tęsia 
nepaprastai smarkų mūšį visoj 
Shanghai apielinkėj.

Bombardavo tremtinių 
traukinį.

Prie Sukiang, netoli Shan
ghai, Japonijos lėktuvas bom
bardavo Shanghai-Hangchoxv 
pasažierinį traukinį su chinie- 
čiais karo tremtiniais iš Nan- 
king. Manoma, kad 300 žmo
nių liko užmušta ir 400 žmo
nių sužeista oro bomboms su
daužius penkis vagonus. Trau
kiny nebuvo kareivių, kaip nė
ra Chinijos kareivių 
kiang apielinkėj.

Chiniečiai taipjau 
kad trys Japonijos 
bombardavo pietinės 
portą Swatow, į
Hong Kong. Du tų lėktuvų li
ko nušąuti.

. Mušis prie Shanghai eina 
visu smarkumu, • japonams 

/smarkiai borrfbarduojaht chi- 
niecius prie Whangpoo upės ir 
.prie pat internacionalinės mie
sto dalis. Amerikos kruizeris 
Augusta irgi liko apibertas 
šrapneliais, japonams šaudant 
Chinijos lėktuvus.

visoj Su

praneša, 
lėktuvai 
Chinijos 

šiaurę nuo

nusi- 
sakė

Reikalauja bent 
grąžinti pinigus 

už laisnį

HENDAYE, Francuzijoj, r.
8. — Gijono. gynėjai šiaurva.- 
karinėj Ispanijoj per 13 dienų 
traukėsi vejami sukilėlių. Bet 
jei- staigiai susigryžo ir užda
vė sukilėliams skaudų smūgį, 
šimtus sukilėlių išžudydami pa
lei Biskaya įlankos kelią.

Apkaltino už kėsini 
mąsi nužudyti 

teisėją
JUAN, Puerto Rico, 

grand 
nacio-

LONDONAS, rūgs. 8. — “Pi
ratiška” submarina sulaikius 
Anglijos aliejaus laivą prie for- 
tifikuotų Italijos Dodecanese 
salų. Matyt, tuo yra dedamos 
pastangos uždaryti Rusijos ke
lią į Viduržeipio jurą.

Laivas Pegasus, plaukęs su 
aliejumi iš Egypto į Batumą, 
Juodosiose jurose, liko sulaiky
tas netoli tos vietos, kur pir
miau submarina torpedavo ir 
paskandino* Rusijos laivą Bla- 
gojev.

DALLAS, Tex., rūgs. 8. — 
Howard Stewart atėjo į bažny
čių ir joj nušovė savo atsisky
rusių žmoną ir tada pats nu
sišovė. '

Schacht pasitrauk
I,

Fi- 
eina 

Hjahnar

BERLYNAS, rūgs. 8. 
nansiniuose fatėliuose 
gandai, kad .; l5r. 
Schacht pasibaigus nacių kon
gresui pasitrauksiąs iš Vokie
tijos ekonomijos miriisterio 
vietos. Kiti gandai sako, kad 
j iš pasitrauksiąs ir iŠ Redchs- 
bSnko prezidento" vietos.

' POPLAR BLUFF, Mo., rūgs. 
8... — William H. Grimes, 67 
metų senis, laukų darbininkas, 
prieš kiek laiko susituokė su 
11 metų mergaite Mary Fran- 
ces Alexander. Kaimynai to
mis senio vedybomis su vaiku 
pasipiktino ir juos išskyrė, 
ypač kad ir “jaunąjai” grei
tai, atsibodo šeimininkauti ‘ ir ji 
sugryžo prie savo lėlių.

Užvedus byl^i panaikinti ve
dybas, Grimes pareikalavo su
grąžinti jam bent tuos $1,50, 
kuriuos jis užmokėjo už vedy
bų , leidimą. Girdi, nė pinigų, 
nė * žmonos, — tai kaip užmo
kėti ,už . arklį ir jo negauti.

Bet .pinigų jis negaus, o ve
dybos vistiek liks panaikintos. 
Be to jis liko nuteistas vie
niems metams .kalėjimart už 
•melagingą priesaiką išsiimant 
leidimą vesti ir ųž tvirkavimą 
su maža mergaite. \

j 
■ ; --y. , ......... . ............

CHICAGO. — šią vasarą 
Chicagos paplųdimiuose mau
dėsi arti 8,000,000 žmonių^ ar
ba apie 2,800,000 mažiau, ne
gu užpereitą vasarą. Sumažė
jimas paąiręiškė dėlei vėsios 
vasaros. ’

SEATTLE, Wash., rūgs. 8. 
- Federaliniai agentai pradė- 

prieš baltųjų vergių 
Pacifiko ; pakraščiuo-

jo vajų 
prekybą 
se

WASHINGT0N, rūgs. 8. — 
Pereitais fiskaliniais metais* 
užsibaigusiais birž. 30 d., pa- 
j urio sargyba išgelbėj o .17,631 
gyvastį ir si 
vams, pinigais vetos $100,000,- 
000

įteikę pagelbos lai-

Sukilėliai nušovė 
Francuzijos lėk

tuvą

SAN 
rūgs. 8. —■ Federalinis 
jury apkaltino einantį 
nalistų partijos pirmininko pa
reigas Pinto Gandia ir devy
nis kitus žmones už kėsinimą
si nužudyti Jungt. Valstijų dis- 
trikto federalinį teisėją 
er. .

Kolonijos yra tik vi
sai menkas žaliavų 

šaltinis
Coop-

HENDAYE, Francuzijoj, r. 
8. — Francijos oro Pirenejų 
'linijos lėktuvas liko nušautas 
sukilėlių Italijos darbo lėktu
vo skrendant per lojalistų te
ritoriją iš Biarritz, Francuzi
jos į Gijon Ispanijoj. .

/Sukilėlių Fiat lėktuvas už
puolė franeuzų lėktuvą, bet ta- 
sis per 20. minučių įstengė ma
nevruoti iki, pagalios, pataikė 
suvis ir lėktuvas nukrito lieps
nose. Lakūnas irgi esąs užmuš
tas. Lėktuvas gabeno paštą, 
bet pasažierių neturėjo.

Laimėjo lenktynes
CLEVELAND, rūgs. 8. — 

Rudy Kliiig iš Leinont, III., me
chanikas, savo darbo lėktuvu 
laimėjo svarbiausias lenktynes. 
Jis laimėjo dvi trofejas ir $9,- 
000 pinigais, padarydamas 
256.910 mylias į vai. Kiti lėk
tuvai- buvo pasiekę toli dides
nio greitumo, bet jie iškrito iš 
lenktynių dėlei sugedimo mo
torų, j, ar dėlei pačiu lakūnų pa
darytų klaidų.

8.
Hitle-

NUREMBERG, rūgs. 
Šiandie nacių kongrese 
riui parodavo nacių Vokietijos 
darbo armija — nacių vergai, 
verstinai “tarnaujantys” toje 
armijoje. Tame vergų parade 
dalyvavo ir 1,200 mergaičių

Birštonan atvyko gydy
tis daug svetimtaučių
BIRŠTONAS. — Nuo sezono 

pradžios iki liepos m. pirmųjų 
dienų Birštono vasarvietėje, 
palyginti su pernaĖ metais, sve
timšaliu gydėsi mažiau. Užtat 
liepos mėn. jų atvyko gana 
daug. Dabar šios vasarvietes 
gydyklose gydosi šių valstybių 
piliečiais Amerikos Jungtinių 
Valstybių, Vokietijos, Austri
jos, Latvijos, Estijos, Anglijos 
ir, Čekoslovakijos. Manoma, kad 
šiemet svetimšalių skaičius bus 
didesnis nei pernai.

ASŲNCION, Paraguay, rūgs. 
8. —r. PO visos nakties mūšio 
yąj^įos laivynas ir kavalarija 
numalšino fašistinį militaristų 
sukilimą ir atsteigė prezidento 
Felix Paiva valdžią. Numalši
nus sukilimą liko atsteigta 
tvarka ir visoj"© šalyje yra ra
mu.

SUBADĖ peiliu.

šlei-BIRŽAI. -— Sekmadienį 
deriškio kapinėse buvo pamal
dos; po to buvo surengta ge
gužinė,, kurios metu buvo su
mušti ir peiliais subadyti Brie
džių k. gyventojai Baniai: Jo
nas, kiek lengviau, o Edvar
das —- smarkiai; jis patalpin
tas ligoninėn. Mat, iškilmių 
proga buvo pridaryta biržietiš- 
ko alaus, o įsilinksminusiems 
užėjo noras ir peiliais pasiba
dyti.

išsamų

kad vi 
parūpi

LONDONAS, rūgs. 8.—Hit
lerio vakarykštis reikalavimas 
Vokietijai kolonijų, nes, girdi, 
Vokietijai reikia žaliavų šalti
nio, susilaukė netikėto smūgio 
tautų sąjungos žaliavų* komi
tetui šiandie paskelbus 
raportą.

Tas raportas parodo, 
sų valstybių kolonijos
na tik 3 nuoš. viso pasaulio ža* 
liavų ištekliaus. Beveik visos 
žaliavos yra pagaminamos sa
vo valstybių rybose jr iš ko
lonijų yra gaunami tik paimu 
aliejus, guma ir kopra. Tad 
valstybių tvirtinimas, kad jos 
negalinčios gyventi be koloni
jų yra juokingas.

Pasak raporto, žaliavų klaup
simas nėra koloriialis, bet fi
nansinis klausimas ir jį gali-f 
ma išspręsti tik atsteigiant 
platų internacionalinį mainą. 
Nebūtų jokios žaliavos klausi
mo, jei jos padalinimas butų 
lygus. Jei šalis yra stipri fi
nansiniai, ji visuomet žaliavų 
gali gauti užsieny. Sunkumas 
susidaro tik toms valstybėms, 
kurios nori staigiai išplėsti in
dustrinę gamybą, o neturi pi
nigų pirkimui žaliavų. Bet to
kioms valstybėms kolonijos ne 
kiek nepadės.

Be to komitetas pastebi, kad 
kapitalo apyvartą labai truk
do valstybių baimė tuo, kad 
jos paskolinti kitai valstybei
pinigai nebus sunaudoti pro
duktyviam tikslui, o prisiruo* . 
Šimui prie karo.



Vėl Vargas is
Valdžios Pašaipos
Gyveriantiėffis
Per dvi savaites negaus nuo

mos; kiti neteks darbų.

Čikagos valdžios pašalpų fon
das tiekėjau išsisėmė;, kad ad
ministracija priversta yra im
tis griežčiausių priemonių, kad 
kaip nors galus su galais su
vedus. Komisijonierius Leo M. 
Lyons paskelbė, kad nuo šio 
mėnesio 14 dienos esąs priver
stas sumažinti administracijos 
išlaidas, ’ nemokėti mažiausiai 
per dvi savaitės nuomos nie
kam ir kaikurius darbininkus 
paleisti nuo darbų.

Toks patvarkymas palies apie 
212,500 asmenų, gyvenančių iš 
valdžios pašalpos.

Tikisi pagelbės.

komisijos lėšos yra apribų©*- 
tos tam tikrais {statymais. Pa
gal tais {statymais jai nelei
sta padaryti administracijos iš
laidų daugiau4 kaip aštuonis 
nuošimčius nuo visų turimų le
sų. Tais, tad, sumetimais jfi 
dabar ir yra priversta suma
žinti ir dirbančiųjų skaičių. 
Paleis nuo darbų apie 550 dar
bininkų.

Bet tikisi ir padėties pa
lengvėjimo. Manoma, kad ke
turiasdešimties dienų laikotar
py WPA ir privatinė Industrie 
ja paims apie 37,000 darbą ga
linčių dirbti iš pašalpą imančių 
eiles. Kiti dalykai, kaip 
drabužiai, maistas, kuras, 
sa ir medikąlė priežiūra 
teikiami ir toliau.

tai: 
švie- 

bus

Jis Plėšiką Nugalė
jo, Bet Ir Pats 
Nukentėjo

Antradienio vakarą Frank 
BroUgh, 38 metų amžiaus seils- 
monas, grįžęs namon, rengėsi 
į garažą įvažiifoti automobilį. 
Tuo tarpu iš tamsumos pasi
rodė ginkluotas “svečias” ir pa
reikalavo, žinoma, rankas pa
kelti. Frankis, aišku, pildyti 
įsakymą tai pildė, bet tas jo 
rankos pakėlimas buvo toks 
smarkus, kad vagies ir revol
veris iš rankos iškrito. Tada 
Frankis nieko nelaukdamas, 
smogė antrą ir plėšikas buvo 
apdirbtas. Po to iš tamsumos 
pasirodė kitas plėšikas, kurs 
smogė į galvą Frankiui.

Pasėkos nekokios: plėšikai 
pabėgo abu, o Frankis buvo 
nuvežtas į ligoninę.

Suiminėja šoferius;. 
Tarsis Dėl Kelių 
Nelaimių

Yra apie 45,000 šoferių, ku
rie vengia automobilių inspek
cijos. Kad juos priversti val
džios reikalavimus pildyti, kas
dien bus siuntinėjama po 700 
pakvietimų į teismą ir nepa
klusnieji areštuojami, šią žinią 
rašant, jau buvo išsiuntinėta 
2,355 pakvietimų į teismą.

Keleivių apsauga susirtfpino 
ir gubernatorius Horneris. Tuo 
reikalu- šiandien yra pakviesti 
kelių policijos viršininkai į 
Springfieldą, kur jie tarsis ir 
gaus instrukcijas kaip geriau 
Lewis įstatymo įvykdintl.

Lewis įstatymas duoda tei
sėjams teisę suspenduoti kiek
vieną įoferj nuo teisių automo
bilį valdyti iki vienų metų.

... ........ .................................—M

A T Y D O S !
Mergaites ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
mokintis SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTfiS ir t. t.
Mokykla atsidarys rugsėjo 7 d.

WATSON
BUSINESS 
COLLEGE

838 WEST GARFIELD BLVD.
(West 55th Street)

Phone Boulevard 0968 1
L... ■—- .... -"y

b. žsfe

iilb!

'• u . Elinor A. Cukur
. Keletą dienų atgal Elinor Aldona. Cukur, dttfkte An

tano ir Vėros Cukurų, 732 West Cermak Road švente 18 
metų amžiaus sukaktuves ir ta pačia proga padarė kaip 
ir “debiutą” publikai Ji buvo “debiutante”. Jos tėvų na
muose tam įvykiui ir vakarienei susirinko didelis būrys 
draugų, jaunų ir senų, kurie sunešę phfoštus gėlių it dau
gybę dovanų. Tarp svečių buvo giminaitis Vincentas Cu
kur iš East Chicago, keletas kitų svečių iš užmiesčio, Eli
nor Lachaiviez, laidotuvių direktoriaus p. Lachawicziaus 
duktė, dainininkas Jonas Rukšfala; tenisistas ■ Juozas Žu- 
kas ir daug kitų. - į.;

Vaišės praėjo labai linksmai. Jos buvo puošnios ir iš
kilmingos ir tėvams, matyt, labai daug lešavo.

Jaunoji Elinor A. Cukur šįmet baigė Harrison high 
school. Dabar rengiasi stoti į Northwe'stern universįte- 
tą, kur studijuos komeęcįn^ R^,A-.

------- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------ r*-----------------------------------,y , ■ ■ . .8^.^  b-   .b, ..d.-, ..i  --------------------------- ,

GARANTUOTI r
—--------VARTOTI BOILERIAI
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di- ant materiolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stakas—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI APRAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai ' MAS. ■

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

------------- r-——:--------------- ——-  I ................. ' I ' :

l i i ui ........................Mm. ................ .....į.................................. ■ ............   i............ ............................. m.....

Saukit caLVmet 6969
UNIVERSAL PtUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine. į

10 West 18th Street
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildyiųo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandėniu šildomą, m 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- R

B kėti—36 menesiai iš-
fi MOKĖJIMUI—ŽEMA , |

įfttrtMl' Palūkanų kaina. . g
s I Atdara vakarais iki 7 vai. ®

— f Nedėliomis įki 1 v. dieną

I VAKARUS NUO 
STATE STREET

Baimė ima, kad po 
poros menesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. V, ir 

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas. .

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
' SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEpERAL HOME LOAN BANK)

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 #aąt 108th Street Tel. Pullman l«70

,4b’1    '""i"*-! v* i u * ..ii, »■■■*■■ .m i.jijfiiii.1'^ įniL.mi., -     *  , ■
JUOZAPAS EUbEIKIS IR TĖVAS

4704 So. Weštern Avė- Phone Virginia .0883

Phone Monroe 3377

NAUJIENOS, Chicago, III.

Du Policininkai
Nubausti Už
Vagies Paleidimą

nu-Du Berwyn ■ policininkai 
bausti i/ž Mi, kad jiems einant 
tarnybos pareigas rugpiueio 11 
d. iš policijos stoties pabėgo 
eks-kalinys, vagis Edwardas 
Koncil. Tai buvo jo trečias pa
bėgimas iš Saldžios rankų pen
kių mėnesių laikotarpy.

Nubausti yra Th'omas Bar- 
tunek, saržantas ir kamaros 
sargas Otto Blisš. Jiedu nu
bausti pinigine bausmę — ne
gaus per keturias dienas al
gos. Kaltinamas yra ir leite
nantas George Stava už netin
kamų pareigų ėjimą. Bet spren
dimo komisija da*r riėpadarč ką 
su juo dafyš. ’

* -.i „ . ■■ ■
m., .-.•■v. .v.^. .-vy'--.

‘‘THE THiRTEEJi”
Apysaka apie 12 vyrų Ir moteli 
klaikiuos® Rara .Komto' tyruose 

EXTUA VILIONĖ.
“JtJBILANT MARCfi” 

Maskvoj SpprtU Dienos Paradas 
100,009 Sovietų berniukų ir mer
ginų, atlėtų milžiniška fyzinės 

kultūros demonstracija
S0WT0NB .
66 Ė. Van' Buren

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

ifci 6;30.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Lonff Avė.

T«l. Rėpublic 8402 .>
POCAHONTAŠ Mine Run $7.40 
^Screenęd). ..... ... tonas \
SMULKESNES ' - $7.15

Tonas ................. /....... .......

LAIPOTUVHJ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4695^01 So. Hermitage Avė. 
4447. South Fairfield Avenue

. T< LAFAYETTE 0727

jPlh* 4 koplyčios visose
J—<—T1 Dįiicagos dalyse

. • -  ' ...-I -■ III     |~— ■' "

Klausykite musų Lietuvių radi© programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai* vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

i * > 1 . ,» y * '

La.idottlvių Direktoriai

A r* t A V NARIAI
Chicagos,

Cicero •
. ■ Lietuvių I
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

M •

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3310 Lituanica Ayenue Phone Yards 1138—.. ..... ...... .......................... .. .................................................

J. LIULEVICIUS
4348 Sa. California Avenue Phone Lafayette 3572

....... ■■■■■H ■—■..I ■■■■■—■ ■      I   ■■■»»■■   II —■ -.—H. I     iiwi.8.«H— ■■!■■■ II I imi... II. I     I'IImM.

A, MASALSKIS
3307 Lituanica Avehue , Phone Boulevard 4139

AOlArf i'l/’TTCį
< JrJD lik U o

1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109
................................................................................ . ■ <«. ■ ......................... .. -—■■i. ■ ..................... ........................................................... ■■■■■■■—■

f P. J. RIDIKAS .
3354 So. Haislįed Street Boulevard 4089

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

l( - ■ . t f
i..ui     i   o .i. iįn.jaii. i n       i.im i         i į w  į 'N ■ į.^ , „

' BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
PAS

i Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak- 
, sfį ii? namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su s&vo rendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršmiiiėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas , 

PROPERTY 0WNERS ASSOCIA
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boglevard 3450

Į (Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

$21.00 
$27.00

SVaC 
iyac 

_ 2c
1%C
’ 10c 

$2.25
80d

.. 2yac

$1.»B 
$0.50 
$».5O
$x.7S 

15o

rakandai
. Naujos 1” lentos, 1,009>pė<hj.... 

Žx4, .2x0, 2x10, 2x1 Ž M vėd. _ . 
Naujas plywood, vlsij dydžių, ketv 

nSda . ...—- —• 
InsuĮafing board, ketv. pėfl. ----
Naujas plaster board1, ketv, pėd. _ 
Naujas waUl>oard, visu dydžių,

ketv. pėda ..............-4- j 
į Naujj jtcdro stulpeliai, 7 pėd. Ilgio, 

stuka ..—— 
geriausios naujos, durys, fit. .......

otelis stogų popieriaus, 108 ket.
pėdų ... --------

Geriausios vėlų tvoros, pėda ......
800 gal. išvidinės i» Išlaukinės

matevos, $2,50 mateva, visokių
Spalvų galionas ...---- ................

Vainos tobulam stovy, štuka ------
Slnkos (prausihyėloAl visokios, št. 
Nauji plieno futrinar, $0 vertės 

štuka —i....... ....... ......................
Lath, guobiniai —------ ...-------------

NAUJI RAKANDAI
Mahasal,, $10.00 vertės  ----- ——
Sudedamas kauėas ir matracas.

komp, ............... ............
. Naujas studio couchės specialiai
k i ■pigus-.

Geriausia nauja metalinė lova, 
pigiai po ...... -— -...................

Sukti springsai lovai, $10.00 vert.
1,000,000 PĖDŲ GERŲ 

VARTOTŲ LENTŲ
1x0 M &M, 8-coL Shiplap, 2x4’s, 
2x8/s, ŽxlO’s, 2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
tentų grindims ir partišenų, viskas iš 3GO 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Siunčiame I Užmiesti- 
JiFKMAniENIAIS ATDARA^

$4.95
$4.95

$10.95
$4.95
$4.95

2x6’s,

Kūra mitas POfT

Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustofti forničiua, pianus Ir 
visokius rakandus bei Morus ■ 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921' SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 8408 Hemlock 5040

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westeri» 
Avė.. 2nd fioor 
Hendoek 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie, t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims it mer
ginoms patari
mai dovanai.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

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

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

TelephoneY. Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1407 L0we Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
' . ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

>a Manai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
aprėdo i nagai «utartl.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS 1$ CHIRURGAS

2201 West 22nd Street nuo 10 iki 12 dietų, 2 iw 3 po pietų 
t O 7_ Q | 7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400Valandos: nuo 1—8 ir 7—-8 į
Seredomis ir nedėl. pagili sutarti __ __ ____ _ ______ . _ __ __ Į_._r.iĮ_.. :. :.. .

Tekfon« RCep1iM™i 786A8Tenue Gar sinki lės Naujienose

Ketvirtadienis, rūgs. 9, 1987 -;
Ofiso Tel Boulevard 5913

DR; BERTASH
75$ Weęt 35tti

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence .Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCJKER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso TeL: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So.. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

v Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:

J
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Paraduojant Serfeacinę Aragon — Trianon Šokių Orkestrą

kad yra reikalingi vyrai nuo 
18 iki 35 metų amžiaus. Vadi
nasi, Dėdė Šamas irgi yra pa
siryžęs savo kareivių* skaičių 
padidinti. —Jonas JarusCLEVELANOO omo ŽINIOS

žada paleisti daug darbinin
kų. — Dr. Kemešiui buvo padaryta operacija. — 
Sportininkai rengiasi važiuoti į, Lietuvą. — Miestas 
rengiasi pirkti 300 autobusų.

Operacija pasisekė gerai ir 
netrukus Dr. Keinešis grįš na
mo.

Kaip matote, liga nepaiso 
nieko: neaplenkia ji nė dakta-

PATARIA VISIEMS AME
RIKIEČIAMS IŠSIKRAUS
TYTI -— Admirolas Harry 
E. Yarnell, J. V. laivyno va
das Kinijos vandenyse, ku
rio rekomendacijų pasek
damas, prezidentas Roose- 
veltas įsakė visiems ameri
kiečiams išsikraustyti iš Ki
nijos, kur eina žiaurus mū
šiai šu japonais.

Tai daugiau negu* abejo 
— atsako antrasai.
Kodėl?
Ogi dėl to, kad jis 

ir yra.

Kai susirinkimas prasidėjo, 
tai pirmininkas Chesniriis pa
prašė rengimo komisijos pir
mininką p. Venclovą, kad iš
duotų raportą. Pirmiausia pa
starasis pasakė gana ilgoką 
kalbą ir pasigyrė atlikęs dide
lį darbą. Nepasigailėjo jis kre
dito ir kitiems komisijos na
riams. Sakė jis, kad darbas ne
buvęs vienpusiškai dirban/as. 
O reikia tiesą pasakyti, jog 
vienpusiškumo kaip tik ir ne
truko. Mes visi sėdime ir klau
somės, kada čia prasidės tikra
sis raportas, vadinasi, kada 
bus paliesti finansiški dalykai. 
Bet koks visų buvo nusivylimas, 
kada p. Venclovas pagaliau pa
reiškė, jog apie finansiškus 
reikalus šį kartą nieko negalįs 
pasakyti. Girdi, “rokundai” dar 
nesą suvesti; negalįs jis tik
rai pasakyti, kiek buvę pajamų 
ir išlaidų, Tatai padarysiąs, ki
tą kartą. \ ,

Iš tiesų buvo keista, kad fi
nansinės apyskaitos dar nesu
tvarkytos. Praėjo jau* juk ke
lios savaitės, tad per tą laiką, 
rodosi, buvo galima finansų rei
kalai sutvarkyti. Ir vis dėlto 
tas ponas sau ir savo komisi
jai komplimentų nepasigailėjo!

Kaip matote, yra žmonių, ku
rie mėgsta pasigirti.

Po jo kalbos buvo pakeltas 
klausimas, kodėl delsiama su 
raporto išdavimu ir iš viso ko
dėl sąjungos susirinkimuose 
nėra skelbiamos visų pajamų 
ir išlaidų apyskaitos?

Kai tas klausimas liko pa
keltas, tai įvyko ir keli aštres
ni susirėmimai. Juo labiau, kad 
ir rengimų komisijos iždininkas, 
p. Višniauskas, padarė pareiš
kimą, jog smulkmeniško ra
porto neturįs. Girdi, kai pagai 
minsiąs tikslų raportą, tai jį 
paskelbsiąs vietos laikraštuke. 
Tada, esą, visi galės pamatyti, 
kaip viskas yra.

Dar diskusijos nebuvo baig
tos, kaip vienas geras ‘‘kultū
ros mylėtojas” pašoko iš vie
tos ir parodė savo “kultūrą”. 
Girdi, jei kas nesutinka su mu
sų raportais, tai mes juos su 
bizūnais priversime dirbti ’ir 
tylėti.

Buvo tikrai keista girdėti 
taip kalbant žmogų, kuris la
bai išdidžiai apie kultūrą šne
ka, o tuo tarpu pačiam ir kul
tūringumo ir takto trūksta.

Toliau buvo pranešta^ 
Lietuvos sportininkai ir 
svečiai darželiui suaukojo 
šimtą dolerių. Tačiau apie 
kainavo, ir svečių išlaikymas 
bei jų kelionės išlaidų padengi
mas. Visa tai buvo labai atsar
giai ir neaiškiai pranešta. Vie
nok išeina, rodosi, taip, jog nie
ko nei truko, nieko nei lįko.

Ant stalo pasirodė pusėtinai 
laiškų iŠ įvairių įstaigų. Tos 
įstaigos grūmoja iškelti bylas 
dėl skolų nemokėjimo, kurios 
pasidarė ryšium su darželio j- 
rengimu. Iš viso skolų yra 
apie penki tūkstančiai dolerių, pirkti

Lankėsi viešnios
Iš Pittsburgho buvo atvyku

sios ponios Amelia Pikelienė ir 
Johanna Chesnik. Jos čia ap
žiurėjo Lietuvių Kultūros Dar
želį ir kitas musų miesto įdo
mesnes vietas.

Daugiau negu abejotina
— Ponas X labai smarkiai 

geria degtinę ir aš bijau, kad 
jisai nepasidarytų girtuokliu, 
— kalba prie staliuko vienas 
bičiulis antram.

K. Darželio susirinkimo. — Ačiū 
gęs Čerauka. — Susivėlina pensijas išmokėti 
Nusižudė bedarbis

Grano Opening
L. t L lt t >rC A. 11J /X

4716 SOUTH ASHLANO AVENUE
“FINE CLOTHING tor MEN and W0MEN on CREDIT SINCE1909"

ligoninėje 
dabartiniu 

laiku yra ligoninėje. Jis turėjo 
pasiduoti operacijai, kurią at
liko Dr. J. Vitkus.

gus. Pakelyje sustojo ir kitose 
kolonijose draugų aplankyti.

v ’ ;

Rengiasi siųsti športin nkus 
j Lietuvą ■

Katalikų sportininkų klubas 
rimtai yra pasiryžęs kitą metą 
siųsti savo' sportininkus į Lie
tuvą.

. Kaip žinia, to klubo nariai 
nugalėjo Lietuvos sportininkus. 
Jie yra pasiryžę ir Lietuvoje 
tinkamai pasirodyti.

Klubas tikisi įvairiais paren
gimais sukelti tiek pinigų, kiek 
bus reikalinga kelionės išlai
doms padengti..

Miestas rengiasi eiti į 
susisiekimo biznį

Miesto taryba rimtai planuo
ja pirkti apie tris šimtus auto
busų žmonėms važinėti. Dalykas 
toks, kad tarp gatvekąrių kom
panijos ir miesto vadovybės 
jau puo kai kurio laiko eina 
kažkokie nesusipratimai. Jei 
miestas įsįgys autobusų, tai 
aiškus daiktas, kad gatvekarių 
bizpis turės pusėtinai sumažėti. 
Bet tokiam skaičiui autobusų 
teks dkug pinigų sukelti. O tai

Nauja kepykla
Prieš kiek laiko Pranas Kun 

čaitis atidarė nauja 
(New Deal Bakery) 
4023 East 141 St.

Reikia pasakyti, jog 
čaitis turi ilgų metų patyrimą 
Galima tad tikėtis, jog 
jam seksis neblogai.

Aplankė gimines
Dviejų dienų švenčių proga 

Motiejus šalčius drauge su sa
vo žmona aplankė Detroite gy
venančius savo gimines ir drau-

. .... ■ '■ J. . ■

Susirinkimo dalyvių bu‘yo pa
reikštas pageidavimas, kad kny
gos butų geriau tvarkomos, ir 
kad apyskaitos butų išduodamos 
kiekvieną mėnesį, žinoma, nie
kas negali įtarti, kad kas nors 
yra negerai. Tačiau, iš kitos 
pusės, kada knygos nėra tiks
liai vedamos, tai niekas tikrai 
negali pasakyti, jog jau viskas 
yra tvarkoje. ■<

Kada1 barniai ir nepilnų ra
portų išdavimas pa*sibaigė, tai 
vienas atstovas labai .vykusiai 
pastebėjo, jog kol sąjungoje 
neišnyks partyviškumas ir kol 
kai kurie’ smarkuoliai net biz
ūnais kitiems grūmos, tol są
jungai bus sunku sukelti kiek 
didesnę sumą pinigų, kad ji 
pajėgtų skolą atmokėti. Mes 
žinome, jog nė vienas nenorės iš 
savo kišenės penkių tūkstančių 
dolerių skolą sumokėti. Juo 
labiau, kad retas kuris tiek pi
nigų ir turi. O jeigu taip, tai 
pinigai teks iš visuomenės rink
ti. Bet į visuomenę reikia eiti 
gražiuoju. Vadinasi, reikia turė
ti šiokio tokio takto. Su bizunu 
čia tikrai nieko nepadarysi.

Pagaliau buvo nutarta, kad 
ateityje turės būti 
tvarka. Nutarta taip 
raportai turi būti 
muose išduodami.

Tie tarimai labai geri. Reikia 
tikėtis, kad jie bus ir gyveni- 
man vykdomi.

Tariu ačiū Lietuvos 
svetainės vadovybei

šiuo noriu pareikšti padėką 
Lietuvių svetainės vadovybei 
už tai, kad ji už visai mažą at
lyginimą suteikė svetainę vietos 
ir apylinkių SLA kuopos vei
kėjams posėdį laikyti. Tas po
sėdis įvyko rugpiučio 22 d.

Veikėjai vargu butų galėję 
kur posėdžiauti, jei nebūtų gtv 
vę už tokią prieinamą kainą 
svetainės. Tad svetainės direk
toriams dar kartą

Susižeidė S.
Vietos veikėjas 

ka prieš kiek laiko buvo susi
žeidęs. Susižeidė laiveliu be- 
plaukiodamas po ežerą. Mat, 
paslydo ir skaudokai koją susi
žeidė.

Tačiau dabar jis jau baigia 
sveikti. Tiesą pasakius, ir su 
skaudama koja jis negalėjo nu
rimti: vis tai vienur, tai kitur 
dalyvaudavo. Tokiu budu retai 
kada jį buvo‘galima namie už
tikti.

Matyti, tos visos bėdos ir 
privedė jį prie savižudystės.

Ž- r ' .s

Miestas paleisiąs daug
1 darbininką

Parku direktorius Varga pra
neša, kad valdžia rengiasi “e- 
konomiją” daryti. O dėlei to 
teksią paleisti nemažą skaičių 
darbininkų," kurie 
parkų.

Dr. J. Kemėšis
Dr. J. Kemėšis

čerauka
p. S. čerau

Skriaudžia senelius
Valstijos įstatymai nusako, 

jog sulaukę 65 metų amžiaus 
piliečiai turi gauti tam tikrą 
pensiją. Cuyahoga paviete iš 
viso pensijos yęa mokamos 7, 
186 žmonėms. Nors pensijos 
yra gana mažos, bet ir tos nė
ra laiku išmokamos,—-vis už- 
tęsiama apie savaitė ar daugiau. 
Šį mėnesį pensijų išmokėjimas 
buvo pasivėlintas net šešiolika 
dienų.

Kai kuriems seneliams toks 
nereguliariškumas sudaro labai 
daug keblumų.

Pasikorė
Lenkas Walter Petrongowski, 

56 metų amžiaus, pasikorė 
Gordon parke. Kaimynai sako, 
kad jisai per ilgą laiką išbu
vęs be darbo. Bet viena bėda, 
kaip sakoma, dar nėra bėda: 
pradėjusi jį kamuoti ir liga. O 
tuo tarpu pinigų nėra ne tik 
vaistams, bet ir maistui nūsi-

Lietuvių Kultūros Darželio 
susirinkimas

Štai šiomis dienomis drau
gijų atstovai gavo po atviruką, 
kad rugpiučio 2 d. Lietuvių 
svetainėje įvyksiąs svarbus 
darželio susirinkimas. Be to, 
komisijų nariai buvo raginami 
atsinešti į susirinkimą visą 
reikalingą medžiagą raportams 
išduoti. Pažymėta taip pat bu
vo, jog bus išduotos apyskaitos 
iš parengimų Lietuvos sve
čiams.

Asmeniškai, ir jo 13 instrumentų orkestrą 
Dalyvaujant pažibai JACKIE HELLER kaip M. C. 

(dėka College Inn — Hotel Sherman) 
kurs dainuos jūsų mėgiamąsias dainas

, : . Taipgi dalyvaujant

Justi Lietuviti Radio Žvaigždėm

kur tamsta dingai su 
šeima, kai anuokart 

vėj jus audra ištiko? — klau
sia vienas pažįstamas antrą.

— Aš sprukau į artimiau
sią restoraną, žmona į grožio 
salioną, šuo į mėsinę, o abi 
dukterys į vedybų biurą — ir 
taip visi apsisaugojom nuo au
dros, — paaiškina u‘žklausta- 
sai.

Mirė Revelta
šiomis dienomis mirė Willi- 

am Revelta^ sulaukęs vos tris
dešimt dviejų metų amžiąus 
Paliko žmoną, sūnūs, tėvus, 
brolius , ir seserį. '

Velionis palaidotas liko si 
bažnytinėmis apeigomis.

’įjr JCviečįoį Jus Atsilankyti į

reiškia, kad piliečiams ir vėl 
teks didesnius mokesčius mo
kėti.

Serga
Prieš kiek laiko susirgo Vin

cas Dailida. Susirgo jis gana 
rimtai ir liko išvežtas į vetera
nų ligoninę, kuri yra Daytone.

Nori vyrų armijai
Pastaruoju laiku U. S. Army 

Recruiting Station pradėjo 
smarkiai veikti. Vis garsina,
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Kugp|qčįo m, 31' d. pasibai
gė terminas įstatymo, kuris 
įgaliojo Franguzijos 'vyriausybę 
išleisti patvarkymus apįe už
draudimą savanoriams iš Fran-

euzijps teritorijos eiti j Ispani
ja -

Tas įątątymąa buvo Išleistas 
vasariu 21 d. ir jam buvo nu
statytas pšių mėnesių laikas. 
Aišku, kad pereito mėnesio 21 
d, jisai iš. galios,

Bet kai spauda iškėlę šitą 
faktą aikštim - tai valdžia pa
reiškė, kad įstatymas tebevei
kia, peš šeši m ėdesiai buvo duo
ti vyriausybei išleisti patvarky
mus, o patvarkymų galiojimo 
laikas nebuvo aprėžtas.

Tačiau, jei^u nebėra įstaty
mo, kpria duoda valdžiai galią 
stabdyti savanprius, tai kaip 
galėtų teismas savanorius baus
ti? f

Maskva prieš Romą “Stalino geniališkumas
(Mpsą specialaus korespondento)

1     r ■           ■■■■

Lietuvos Naujienos
Ketvirtadienis, Pilgs. 9,1937

Tragišku auto sunkve-lDėl netinkamų kelnių 
žirnio katastrofa dėl šoko nuo tilto j Nerį

šoferio nuovargio

darb,o valan- 
žodžiais: ne
vietoj tavęs 
kitą, kuris

Ęar niekuomet sovietų Rusiją nebuvo taip susikir
tus! su fašistiška Italija, kaip dabar.

Viduržemio juroje buvo pąskandinti du sovietų lai
vai. Kas juos paskandino, tikrai nežinia, bet spėjama, 
kad tai bus italų submarinų darbas. Maskva tiesiog ap
kaltino fašistų valdžią ir oficialioje notoje pareikalavo, 
kad ji užmokėtų už tuodu paskandintuoju laivu.

Mwqlini šitą sovietų reikalavimą griežtai atmetė. 
Tuomet Maskva pasiuntė antrą ir dar aštresnę notą fąr 
šistaiųs.

Ar jnodiparškinių valdžia duos atsakymą į antrąjį 
sovietų pratęsta* dar nežinia, Bet reikia pasakyti, Kad 
Maskva sava griežtais protestais pastatė fašistus j keb
lią padėtį,

Rytoj yra šaukiama valstybių konferencija aptarti 
budus kovos su “piratais” Viduržemio juroje. Italija ir 
Vokietija yra pakviestos į tą konferenciją- Italai norė
tų joje dalyvauti, pasitįkėdami tuo? kad jiems dar kar
tą pavyks apdumti akis anglams ir išgauti kokį ' nors 
naudingą Mussoliniui ir Ispanijos sukilėliams kompro
misą. Bet fašistų valdžia dabar bijo, kad rusai konfe
rencijoje gali Romą 'apkaltinti, ir tuomet kompromi
sams jau nebebūtų'vietos. /j

Be to, labai svarbu, kąd sovietų vieš} protestai prię& 
Italijos valdžią skatiną kaip tik dabar, iš vakaro prieš 
paminėtąją konferenciją, visų šalių spaudą ir diploma
tus svarstyti tą “piratų” siautimo Viduržemyje klausi
mą. Juo gyviau viešoji pasaulio opipįja reaguos į tuos 
įvykius, juo greičiau galima bus tikėtis, kad didžiosios 
valstybės tą fašistų banditizmą sustabdys.
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PRISIPAŽINO^ PRIE TO, 
KQ NEPADARĖ

‘‘Vilniaus žodis1* praneša:
“Vilniaus Kuratorija pra

nešė vilniškiu! ‘Rytui’, kad 
jinai nuo mokslo metų prą-. 
džios uždaranti dvi privati
nes ‘Ryto’ mokyklas, Naniš- 
ky ir Dainavoj, Viln.-Trakų 
apskr. Tai paskutinės 'Ry
to’ /mokyklos.”
“Rytas” tai klerikalų kon- 

troliuojatna švietimo organiza- 
ęija Vilniaus krašte. Pirmei
viai turi kitą organizaciją, 
VKulturą”. šios organizacijos 
mokyklas lenkų valdžia taip 
pat uždarinėja. '

Tas pats “V. Ž?? įdėjo šito
kią žinią:

“Š. m. 14 d. Vilniaus . Lje- 
tų vįų ‘Kultūros’ šviętjmo 
Dr-jos Vąldyba gavo iš Ku- 
rątorįjos raštą, rašytą š. m. 
5 d., kuriuo praneša, kad, 
nuo 1938 metų birželio 30 d. 
jinai nusprendusi uždaryti 
‘Kultūros’ Dr-jos laikomą 
Kirkučių kaime Melagėlių 
valsčiuje pradžios mokyklą.

“ ‘Kultūros’ draugijai duo
ta riki • 14 d. laiko, kreiptis 
Švietimo Ministerijom”
Taip lenkų valdžia įrodinėja 

savo “kulturingumą” — uždari- 
pėdama Vilniaus krašte lietu
vių mokyklas I

Philadelpkijoję buyo suimtas 
vienas Philip Krahl, 27 metų 
amžiaus, ir policijos kvočiamas 
prisipažino nužudęs du mažu 
vaiku, kurie tik-ką buvo dingę 
ir policija jų ieškojo: Helen 
Whebley? 6 metą amžiaus; i? 
Frank Jrn 8 metų. Bet netrą* 
kys, tuodu vaikai buvo surasti 
gyvi. t

Dabar policija teiraujasi, ko
dėl Krabi “prisipažino” atlikęs 
nebūtą pikfadarybę.

Prieš kiek laiko, kai spaudo
je buvo debaituojama klausimas 
apie Maskvos bylas, kai kurie 
Maskvos sprendimų teisintojai 
sakė* kad, jeigu kaltinamasai 
prisipažįsta, tai aišku be jokių 
įrodymą, kąd jisai kaitąs. Bet 
pasirodo, kad net ir Amerikoje 
įųna tokių atsitikimą, kur kal
tinamieji prisiima ant savęs 
kaltę už nusidėjimus, kurių jie 
nėra atįikę.

Juo labiau tai gali įvykti Ru
sijoje, kur policija gali vartoti 
visokios rąšies terorą prieš su
imtuosius.

(Tęsinys)
Kas sutvarkė SSSR 

si transportą? Ugi pirmas re
voliucijos mašinistas Stalinas. 
Kas išveisė iš transporto sabo
tažą? Ugi genijų genijus Sta
linas, Kas gi pirmas pasakė, 
kad SSSR būtinas reikalas yra 
turėti gerą transportą? Tik pa
manykite kokięs geniališkos 
mintysi Ugi galjngasai, tvirta- 
yalis Stąlinas. Supraskite, SSSR 
Iki Stajinaa šitokią minčių ne- 
pareiškė, tjai nębuvo daugiau 
tokių vyrą, kurie butų supratę, 
kad SSijl yra reikalingas geras 
traąspąrtas. Kokia pranašiška 
teisybė pasakyta ir tai galėjo, 
pasakyti tik žmonijos genijus 
Stalinas!

i Ir visa komisaro Koganovi
čiaus pusantros valandos kalba 
susidėjo, tik iš Stalino minčių 
citatų;

Tik vieąas Stalinas 
suprantą

štai tau kokia SSSR žemė, 
čia be Stalino niekas kitas ne
galėjų suprasti, kad SSSR 
transportas yrą būtinas ir kai- 
p<> toksai taisytinas. j

Na, sakykite, ar nevertas ta- 
saį Stalinas tinimą** pagarbos 
toje žemėje, Kurioje yęra dau
giau tokių vyrų, kurie butą 
tiek drąsus pareikšti, kad 
SS$R kaip ir kiekviena kultū
ringa valstybė be gero trans
porto negali apsieiti. Tukstan-. 
čiai, šimtai tukstančią klausė 
šito komisaro kalbos ir kiek- 
vienas dėjosi sau į galvą tas jo 
mintis, — jog tai tik Stalinas 
Supratęs buvo, kad SSSR rei
kalingi geri gelžkeliai, greiti 
garvežiai, patogus trąykiniąi..

Na, pąs jus' Š. Amerikoje, 
tyy put, kiękyięnąs mąšįnistas 
tiek jąų nusimano, kąd jei yra 
traukinys, tai jis turi būti 
tvarkoje paleistas; jei yra' gelž- 
kelis, tai 'jis tūri būti tvarkiip 
gai laikomas, kad kiekvienas 
kulturėjąs kraštas būtinai turi 
turėti gerus keliąs. Q čia SSSR 
tai suprato tik vienintelis ž'mę-
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VOKIETIJOJE NEGALIMA 
ĄTIIkJTI RADIJĄ

Radio priimtuvas Vokietijoje 
yra neapsieinamas gyvenime 
daiktas ir negali būt atimtas už 
skolą. :

Amerikos lietuvių 
Jaunimui Skiria
mos Stipendijos 

Lietuvoje
KAUNAS. — Aną dieną dau

gelis žmonių matė, kaip vie
nas pilietis, aut Neries tilto 
stovėdamas, rūkė papirosų, žiu
rėjo per tųrėklįųs žemyn nu
leidęs galvą, o paskui per tu
rėklą pliumptelėjo į Nerį. Van
dens srovė pilietį ritino pavan
deniu ir buvo matyti, kaip jis 
tai iškyla į paviršių, tai nu- 
grįmzda į dugną. Greit prišau
ktas valtininkas, kuris sąmo
nės netekusį pilietį išgriebė iš 
vandens. Savižudis nugabentas 
miesto ligoninėn atgavo sąmo
nę. Jis žu'dęsis dėl to, kad su
siginčijęs su savo motina, ku
ri jam nupirkus juodas kelnes, 
o jis labai nofejęs baltų viršu
tinių kelnių...

Savižudžio asmenybė nenu
statyta, bet esą matyt, kad jis 
yra labai pairusių nervų.

(L. P. žinios)
Šioje gadynėje tautos ban 

do viena kitą pažinti ir santy 
kiauti netik diplomatinėje 
ekonominėje, bet ir kultūrinė 
je srityje: jos pasikeičia pro 
fęsoriais, priima svetimšaliu 
-studentus ir siunčia savo stu 
dentus svetur studijuoti. Pa 
vyzdžižui New Yorke veiki 
“Institute of Internationa 
Ęducation”, kuris tarpiniu 
kauja Amerikos universite 
tams ir kolegijoms iš vieno 
pusės ir kitų kraštų univers: 
tetanis iš kitos pusės. Lietuv 
irgi yra linkusi prie tokie 
sistemos prisilaikyti nors i 
kuklioje formoje.

Pirma negu sudaryti pasti 
vius santykius su šios šali< 
aukštojo mokslo įstaigoini 
Lietuva geistų patirti prakti 
kuiną tokio plano, kad no 
keletas baigusių Amerikos ai 
kštąsias mokyklas lietuv: 
jaunuolių atvyktų Lietuve 
papildyti savo kolegijinį mo 
slą lituanistikos dalykais: p 
sitobulinti lietuvių kalboj 
pažinti lietuvių literatūrą, i 
Joriją, geografiją, ekononiil 
bei kitus šios srities dalyki 
kad tfe jaunuoliai užbaigę s 
vo studijas Lietuvos Univen 
tete ir sugrįžę Amerikon ga] 
tų būti naudingi Amerikos " 
sųonicnei kaipo Lietuvos ki 
toros žinovai.

Tam tikslui Lietuvos vyris 
sybė yra pasiryžusi jau šį i 
denį suteikti penkiems si 
deniams dvimetines stipen 
jas neišskiriant ir pašalį 
kelionei. Kandidatai, nuošii 
žiai norintieji šia proga pa 
nafidoli, tegu neatidelioje 
siunčia -savo prašymus, lie 
viškąi parašytus, Lietuvos 1 
siuntinybes Vašingtone ad 
su. Prie prašymo geistina p 
jungti autobiografiją ir įro< 
mų apie kolegijos ar univ 
siteto baigimą. Reikalinga 1 
tuvių kalbos bent toks m oi 
j imas, kad galėtų laisvai kli 
syti pamokas ir darbuotis 
minamose. Jei kandida 
prie prašymo dar prijuių 
ir žinomos įstaigos ar visi 
menės veikėjų atsiliepimą, 
butų tvarkoje. Kandidi 
prašymus Pasiuntinybė p 
siųs į Lietuvą ir tenai atat 
kaina švietimo įstaiga ji 
peržiūrėjusi nutars ir pran 
kurių kandidatų prašymai j 
tenkinti.

Lietuvos Pasiuntinybe,
2622—16th St., Northwcj

Washington, D.

KAUNAS, — Kauno — Klai
pėdos ruože važinėja per 20 
ąutosunkvežimių, kuriuos ap
tarnaujantieji šoferiai per die
nas ir naktis be poilsio, verčia
mi savininkų, važiuoja iš Vie
no galo j kitų ir jų nusiskun
dimai dėl nuovargio nueina nie
kais, nes. savininkai, nesiskai
tydami su* jokiais įstatymais 
bei morale, j šoferių pageida
vimus sunormuoti 
das atsako keliais 
nori — nedirbk, 
aš pa.sisamdysiu
manęs klausys. Bijodamas ne
tekti duonos kąsnio, šoferis, 
kuris gal turi žmoną ir vai
kus, velka toliau savo jungą, 
rizikuodamas net savo. gyvy
be.

Ir
4 d.
mas
lias naktis nemiegoęs su auto^ 
ve žirni u* Ra 28 užvažiavo ant 
medžio. Aūtovežimis taip smar
kiai susitrenkė į medį, kad me
dis, pralaužęs šoferio budelę, 
atsidūrę ties šoferiu, kuriam 
sulaužą kojas ir rankas ir su
žalojo krutinę, Šoferą vos gy
vą nugabeno į Šilutės miesto 
ligoninę, Šoferio pažįstami ir 
giminės, norėdami sužinoti apie 
nelaimingojo likimą, kreipėsi 
Auto Tarnautojų draugiją, ku
ri apie tą įvykį buvo jau" su
žinojusi telefonu iš Šilutės mie
sto ligoninės. Iš ligoninės pra
nešė, kad šoferio gyvybė nėra 
pavoju j e> krutinės žaizdos greit 
sugis, bet sulaužytas kojas ir 
rankas reikės ilgai ir sunkiai 
gydyti., šoferis gali likti visam 
amžiui invalidas. Taip pat iš 
ligoninės pranešė, kad jau kon
statuota, kad nelaimė ištiko dėl 
šoferio nuovargio, nes šoferis 
buvo kelias naktis nemiegojęs.

ge
nį

’ Na, pasakykite, ar tai ne 
pijų genijus tasai Stalinas, 
tąį nę žmopijps draugas ir pir- 1 
mas revoliucijos mašinistas ta
sai Stalinas? f

Š. Amerikoje, tikiuosi, jus ta? : 
kių vyrų daugiau turite, kurie ; 
panašiai, • kaip Stalinas, galvo
tų, todėl tenais pas jus ir tų 
genialių vyrų visai negirdėti, 
nes šiokiuose reikaluose gerąi 
nusimano kiekvienas traukimo 
konduktorius. Bet SSSR, anot 
komiško Koganovičiaus, tuose 
Reikaluose išmano tįktaį vienas 
vienintelis Stalinas. Na, jam 
užtai ir garbėj Kitaip juk rei
kėtų suprasti, kad SSSR butų 
be transporto...

Tikrai smarkus vyras tasai 
Stalinas, kąd tokiuose veikaluo
se tokią šventą ir pranašišką 
įšipmtį turi?

Be Stalino nė žingsnio ,
Ir čia nifekas kita's tokios iš

minties neprivalo turėti. Tai 
yiską atlieki tiktai Stalinas.

Juk jei he Stalinas, tai su
praskite, kad ir to garsaus 
skridimo pęr ašigalį nebūtų bu
vę ir ČkaloVas įr kiti ląkųnai 
butų jūsų lygumose nenusilei
dę. O jie tik- todėl tai galėjo 
padaryti, khd tai darė Stalino 
garbei, Stalino paraginti, iš 
Stalino gayę įkvėpimą ir todėl 
jjenjs pasisekė tai atsiekti, kad 
jie skrisdami visą laiką tik ąpįe 
Staliną galvojo,

Tiesa, girdėjau, kad jūsų vie
no liętųviško dienraščio redak
cija skridimą iš š. Amerikos į 
Lietuvą padarė ir apsiėjo be Sta
lino, pągelbos, bet tai galima 
tj^ aWiikusioję š, Amerikoje 
tokius darbu's ‘ątlikti, bet nę 
^SSR didžiulėje žemojo, kur 
ylešpatauja Stalinas. Apie jūsų 
tą skyidinią mažai kas kalbėjo, 
bęt todėl, kad ne Stalinas jį 
suruošė ir ne jo garbei tai visa 
ėjo. O čia SSSR visai kitas rei- 
lką|as, kita tvarka, fee Stalino 
nė žingsnio, nes kitaip galvutę 
taip smagiai paglosto, kad joje 
jau iš ,v|so jokios mintys dau
giau nebegimsta. Nes viso pra

gos, ir itai ne kas kitas, bet tik džia ir viso galas turi būti tik 
Stalinas! • Staline, tik iis vienas gali na-

sukliuru-

štai š. m. rugpjūčio rneų. 
vienas šoferis, važiuodą.- 

iš Kauno į Klaipėdą ke- Muitų pajamos padidė
jo net 8,8 mil. litų.

KAUNAS. —- Jau turimomis 
tiksliomis žiniomis, pajamų iš 
mu4tų per pirmąjį šių metų 
pusmetį viso yra gauta Lt 26,- 
686,913.64. Pernai per tą patį 
laiką buvo gauta Lt 17,827,- 
068.53. Tuo budu šiais metais 
per pirmąjį pusmetį pajamos iš 
muitų padidėjo net apie 8,8 
mil. litų.

Mirė seniausias Lietu
voje bernas

SINTAUTAI. — šiomis die- 
Įlomis Sintautų vals., šakių ap. 
Voverių km, mirė Petras Pa- 
plauskas, 103 metų amžiaus. 
Velionis iš pat jaunų dienų 
pradėjęs tarnauti pas ūkinin
kus ir tarnavęs iki pat mir
ties.

Ūkininkė, pas kurią betar
naudamas Paplauskas mirė, la
bai iškilmingai palaidojus.

sisakyti, kad SSSR reikalingas 
geras ir tvarkingas transpor
tai

•Tai ne mano mintys čia pa
sakytos, bet komisaro Kogano- 
’vičiaus, o jei jis taip sakė, tai 
taip ir yra, nes kitaip ir ją gal
vutę Sžovas paglostytų.., Skai
tykite Izvestiją ir tenaįs rasi
te, kad 
nėra iš /
las.

sssn

tai, kas čia parašyta, 
piršto išlaužtas išmis-

Ūkininkai streikavo
PANEMUNĖLIS. —Dinų ap- 

dirbimų fabriko rangovas buvo 
nusamdęs ukipinkus suvežti 
žvyrių |r mokėjo už kubinį me
trą po 3 litus. Ūkininkai su
streikavo įr pareikalavo mokė
ti po 4 litus. Ūkininkų niekas 
neužtarė. Tada ūkininkų vieton 
suvažiavo Rokiškio miesto ve
žikai ir suvežė žvyrą.

Ištikimi “tėvynės sū
nys”, kaip grybai po lietaus 
auga ir kas tik drįsta iš tų 
naujai išdygusių grybų aukš
čiau pakilti kaip Stąjinas, to li
kimas aiškus, įisąi eina tenais, 
kur turėjo nueiti Putna, Ubare- 
vičius, Tuchačevskis ir kiti. Ir 
dar daug daug jų tais pačiais 
keliais, nueis. Tikėkite, kad taip 
bus. Stąlino genijus žino, 
jis daro, o jąs visi ąpje tąi 
ko neišmanote. I, '

nie-

Bandė motorą ir sude
gino ūkį

km.ROKIŠKIS, — Raišių 
Rokiškio v, rugp. 14 d. Ignas 
šįųlis bandė naują motorą, iš 
kurio išėjus kibirkštims užsi
degė klojimas. Ugnis persime
tė į kitus trobesius ir sudegė 
visas ūkis ir daug brangių že
mės darbo mašinų, 
padaryta už 20,000 
labai yra darbštus

Nuostolių 
litų. Žiulis 
ir pavyz-

Nesupykinkite SU 
narių

iaine a ivjos valdyba surengė susipažinimo su Lietuvoje šią vasarą atsilankiusių užsienio lietuvių jaunimo vakarą, 
dę matyti tik dalis šio vakaro dalyvių, su ministeriu pirmininku .L Tubcliu viduryje.

Kiekviename pažangios 
visuomenės Chicagoj paren 
mė bent pusę publikos sud? 
SLA. nariai. Draugijų kone 

‘tuose, baliuose ir spektakli 
se SLA. narių daugiau, ik 
kitų. Net į milžinišku^ Nauj 
nų ir Vilnies piknikus, į 1 
driko, Vanagaičio, Peoples F 
niture kompanijos ir kitų p 
nikus atvyksta po 1,000 ir d; 
giau SLA. narių. Sandarie 
parengimuose jie sudaro žyr 
didžiumą.

Kada SLA. nariai yra t 
palankus kitiems, ^jie tikisi 
lankomo ir iš kitų. Jų cent 
line Chicagos organizacija 
SLA. 6-tas apskritis ren 
pikniką rugsėjo 12 d. Biru 
darže ir tikisi, kad Chicaj 
ir apielinkes lietuviai jame < 
lyvaus. Važiuokime visi ir ] 
rodykime 
esame jų 
jiems už 
kais, nes

SLA. nariams, l 
draugai. Nelyski 
akių su savo pik 
jie nelindo mums

— Kaimynas
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Lietuvių Profesiona 
lės Moterys 
Amerikoje

koncerte, už atlyginimą 
laikraštininkas dirba už 
prie lietuviško laikraščių 
šiaip ypata sekretoriauja

tik “iš

kas lie
to, kas 

irgi

profesijose ir profesinėse drau
gijose pasiekė viršūnes. Tokių 
profesionalų Amerikoje jau pra
dedama susilaukti* Jeigu jie ne
dalyvauja lietuviškuose politiš
kuose ginčuose, tai tas yra jų 
garbei. Lietuvių., tautai daug 
svarbiau, kad jie pasiektų vir
šūnes savu profesijose.

Amerikoje gyventi ir nesi
rūpinti šalies gyvenimu irgi 
nepagirtina. Tos moterys pro
fesionalės, kurios dirba moterų 
organizacijose, tankiausiai dir
ba todėl, kad mato reikalą pri
sidėti prie^mptęrų progresų, ku
ris liečia taippat ir lietuves, 
pers veikiama bendrai su kita
tautėmis. štai, pereitais metais 
Massachusseįts valstijoje buvo 
Įneštas bilius kad vedusios mo
terys negalėtų, dirbti valdiško
se įstaigose. Kaipo Massachus- 
setts valstijos League of Wo- 
pien Voters Moterų Stovio pir
mininkei, man prisėjo vadovau
ti kompanijoje prieš perleidi
mą to bylaus. Veikimas buvo 
su Amerikietiems, Amerikos 
Jegislaturoje, bet tucmi veikimu 
išgelbėjome darbus’ ir kelioms 
lietuvėms.

Dr. Baltrušaitienė, rašydama 
^Naujienose' apie ąQNTĄ Qi; 
ganizaci ją, pažymėjo kokiais 
reikalais minėta moterų drau
gija rūpinasi. Bent viena Jie* 
įuvė, pirmininkaudama Moterų 
Stovio Komisijoje, pereitais me
tais, daug prisidėjo prie to$ ąr* 
gaųizacijos nusistatymo linkui 
pioterų dąrbo. Ten veikimus ir
gi su kitatautėms, bet ąr mote
rys dirbs vakarais, ar moterys 
gaus lygų atlyginimą sų vyrąis 
UŽ lygų darbą, ar moterys ben
drai su vyrais stovės už sumų? 
žinimą valandų darbo ar atski
rai, kaip paprastai iki šiol da
roma, ar moterų darbas bus 
varžomas tik todėl, kad jos mo
terys, paliečia Amerikoje gyve
nančia liefųvę darbininkę ly
giai kąip įr svetimtautę. Tai
gi, negalima kaltinti tų moterų 
profesionalių, kurios susideda 
su svetimtautėmis bendram mo
terų veikime už bendro moterų 
būvio pagerinimą.

Aukštus valdiškos vietos pa
siekiamos per rinkimus Urbą 
paskyrimus Valstijų guberpąr 
torių. Jei lietuviai nedalyvautų 
bendrai su kitataučiais Ameri
kos politiškame veikime, taį 
mes turėtumėm išsižadėti 
tuvių kilmės teisėjų mįosfų gy
dytojų ir kitų aukštųjų vaistys 
bes vietų.

Apgailėtipa, kad dW iš
lavinusių lietuvių beranda sau 
vietos ar npnori veikti lietuviu 
tarpe. Bet juos barti, ypač ne
žinant visų aplinkybių jų gy-- 
venimo, neišpuola. Tokiu budu 
mes jų neprltrąuk$ime prie 
musų veikimo. Įvertindatpi juo
se tą, kaa yra gero greįčiaų 
mes iš jų pasidąrysimė draugus 
sau ir tautai* Nevisi; tarimu 
vienodus palinkimus ir gabu-? 
mus. Kiekvienas, kuris dirbą 
naudingą darbą, prisideda pr|ę 

, pasaulio patobulinimo. Jeigu 
lietuvis ir nedirba lietuvių veį^ 
kime, bet dirba veikime už ku
rį -jis laikomas pagarbųję Savo 
miesto, valstijos ar šąjįps vgy-
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| Vaikas ir Mokykla |
Į Pašo k, NARMONTAI IĖ

Mokyklas Pirma 
Savaitė
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Maistas
Veda Do^a Vilkienė

cinamonų 
nutmeg 
sumaltų

allspiee”.

“Naujienose”, Moterų Skyriųr 
je, p-nia Ona Kubilienė rašy
dama apie Lietuvos Profesio
nales Moteris Amerikoje, iškė
lė Įdomų klausimą, kuris man 
rodos, liečia netik moterų pro? 
fesionaltų draugijinę darbuotę, 
bet ir vyrų. Autorė bando at? 
skirti pelus nuo grudų pareikš? 
dama pagerbimą toms kurios 
dirba lietuvių' darbą, o papęi? 
kimq| toms, kurios “tarnaują 
svetimtaučiams”. Priskaito jas 
prie tų, “kurios nevertos lię? 
tuvių pagarbos”.

Kadangi aš buvau priskaity- 
tą prie gerųjų, tad, jeigu aš 
Išreikšiu Užtarimo žodį už tas 
kurios, autorės opinijoje, ne?, 
vertos pagarbos, bus supran
tama kad tas yra daroma įš 
asmeninio įsitikinimo, o ne pik
to.

Pirmiausiai, jeigu daktaras 
arba advokatas praktikuoja tar
pe lietuvių ir tankiai lietuviams 
suteikia daug geresnį patarna
vimą negu kad jie gautų pas 
svetimtautį, tai visvien jis ne- 
priškaitomas prie lietuvių vi? 
suomenės veikėjų. Paprastai 
sakome, kad toksai “iš lietuvių 
duoną valgo”, tarytum, kad jį? 
sai elgeta arba kokis nors iš? 
naudotojas. Kad tankiai tokie 
profesijonalai ir veltui reika^ 
lingose atsitikimose patamau? 

Ja, tai tas visvien , tos. ,opinijos 
nepakeičia. Bet jeigu daininin
kas dainuoja lietuvių sureng
tame 
arba 
alga 
arba
už algą kokioj nors lietuvių 
organizacijoje, tai tokis profe
sionalas skaitomas lietuvių vi
suomenės veikėjas. Noru ir vie
ni ir kiti pragyvenimą- daro 
tarnaudami lietuviams savų 
profesijoje, vįępi garbingi vįsuo? 
menės veikėjai, o kįtį 
lietuvių duoną valgo”.

Taip pat atskirti tą 
tuvių darbą dirba nuo
svetimtaučiams tarnauja, 
n e taip lengva. Kuomet profesi
onalai baigia mokyklas ir pra
deda praktikuoti, jų prakriš? 
kas mokslas tik prasideda. Jų 
profesionalinės organįząęijos tų? 
ri už tikslą tobulinimą profesi
jos, išaiškinimą naujų metodų, 
suteikia progą bendriem pro
fesijos kolegoms pasidalinti 
mintimis įvairiais klausimais 
lįečiančiais jų profesija^. Ne
dalyvauti profesionalui tose or? 
ganizacijose, tai nesinaudot 
proga palikti tobulesniu pro
fesionalu* Netobulas profesiona
las nedaug naudoj gali nešti 
sau arba tautai. Peikti mu$ų 
moteris arba vyrus profesiona
lus už veikimą savo profesio
nalinėse draugijose visgi nega? 
Įima.

šiandien kas tik iš Lietuvųs J 
atvažiuoja į Boston’ą, klausią 
ar negalima Jack Sharkey pa
matyti. Lic/tuviams, ypač sportų 
mylėtojams, Jaęk Sharkey dar 
ir šiandien herojus. Jis lietų-, 
viams svarbus netodėl, kad jis 
buvo pasaulių čempionas, bet 
todėl, kad jis lietuvių kilmės į Yentojų, arba savo kolegų, mes 
čempionas, nors jis niekad lie? .lietuviai ^neturėtume tokius 
tuviams rungtynių nerengė, ir į žmones stumti Į eįlęč -taęveri®“ 
niekad su lietuviais nęsįkums- 
čiąvo. P-lės Katkauskaitės lai? 
mėjimas kupteste Metropolitan 
Opera Co., beabejo, pradžiugi
no lietuvių širdį. Toj pačioje 
kliasoje turime priskaityti ir 
kitus profesionalus, kurie savo

pirmomis dienomis mokyk
los naujo termino vaikai ir mo- 
kyfoja yra labai užimti viso
kiais darbąis. Mokytoja dar ne
pažįsta savo mokinių ir jų 
vardų dar nežino. Ji turi per
žiūrėti jų mokslo ir fiziškus 
rekordus, paskirti jiems tinka
mas sėdynes, taip kad mažas 
yaikas nesėdėtų kėdėj, kuri 
priklauso dideliam vaikui, ir 
kad silpnų akių vaikas nesė
dėtų per toli nuo rašomos len
tos. ; < ;. z .

Vaikams reikia knygas. išda
linti, ir jas. tinkamai paženk
linti ir užrekorduoti. Taipgi 
reikia išdalyti tėšlą, kreidą pai
šybai, ir :^bkį^. kitokias reik- 
menas,

Per atostogos laiką vaikai 
užmiršta mokyklos tvarką. MdS 
<ytoja turi juos vėl pripratin
ti prie- tvarkos, '

Re to, dar reikia pakabinti 
mapas, paveikslus ir lenteles. 
Mokytoja turi šį darbą atlikti 
kada mokykla atsidaro, nes 
ankščiau kambarįs nėra jai 
prieinamas. Kada mokykla bai- 
giasi, yra. uždrausta palikti 
šiuos dalykus ąpt sienų.

Tarp kitų darbų, dar reikia 
mokytojai išpildyti visokių 
blankų ir išduoti tiek daug ra
šytų raportų, kad net galva 
apsisuka. Tankiai, reikia visus 
darbus paniekti ir kuo greičįauk

šiai pabaigti tuos raportus, ku
rių centro ofisas laukia. Rei
kia išrašyti net keletą kopijų.

O, to tarpų, mokytoja už
imta administracijos > darbu, 
peikia vąikus metytį;, laikyti 
juoą tyarkoj, ir stengtis pa
studijuoti ir užganėdinti neto
li penkias dešimtis mokinių, 
kurių kiekvienas skirtingo -ypa- 
tiškumo. Augštesnioj mokykloj 
yra dar blogiau, nes per die
ną vienai mokytojai priklauso 
du4 šimtai mokinių Jr kartais 
daugiau. >

Dėl tų priežasčių, tos pirmos 
dienos yra tokios sunkios mo
kytojai ir mokiniams. Kiekvie
nas nukrypimas tiktai atidėlio
ja įr trųk$of-tvarkos įsteigimą. 
Vaikai ir. jių^jky to ją, džiaugia si 
kada darbas 4(ęina pagal išdirbu 
tą planą* . ’1

Dėl to, bųtų gerui, kad tė
vai nelankytų mokyklą pirmą 
savaitę pasikalbėti su mokyto
ja apie nesyąjrbius reikalus, nes 
jų atsilankymas trukdys mo
kyklos darbą. Tėvai gąli mo
kytojai nusiųsti raščiuką, ir te- 
,nai trumpai išdėstyti rpikąlą, 
pranešant kad jie ją aplankys 
vėliau, Tiktai labai svarbus rei
kalas, kurį negalima atidėti pa
teisina tėvų lankymų mokyto
jos tą pirmą savaitę.

Mokytoja, bus labai dėkingą 
tėvams už jų kooperavjmą šiam 
reikale, nes kų<o greičiau mo
kykla bus tvarkoj, to geriau 
bus vaikams mokintis,

5 W K/** W T w <?%
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IŠ PARYŽIAUS. — Pavyzdys sportiško ansamblio, ku
rį pasiūdino Paryžiaus madų ekspertas Lucien Lelong. švar
kelis tamsiai žąįias su rąųd$Ws ir pilkais ruožais. Paltus 
baltas. Kepuraitė pilkos spalvos, su žaliais pagražinimais,

(1$ GYVĘNĮMO)

Į JONAS KUPRELIS

lių” ir sakyti, kąį jie tik *'iS 
lietuvių duoną valgo”, c- sve
timtaučiams tarnauja. Netiesio
giniu Hudu tokie žmones kar
tais nepaprastai daug lietu
viams ir Lietuvai patarnauja.

Susanne Shallna

i Rašo Dr. A. šliupaitė

(Tęsinys)
Daugumas ligonių ’ nežino, 

kąd serga ir kaip užsikrėtė. 
Dažnai ?nęi > nepastebi ligos ap
sireiškimų. Mat, sifilis kariais 
pamėgdžioja ligas kaip džiovą, 
vėžį, reumatizmą; odos, širdies, 
inkstų, smegeųų iT kitas ligas. 
Sifilis dažnai yrą priežastimi 
paraližo, paresis ir beproty
bės. '

Neš/ia moteris; serganti si
filiu, ligą perduos kūdikiui; jei 
pesigydys. Paprastai, tokie vai
kai gimsta negyvi arba, jeigu 
gimsta gyvi, tąi netrukus po 
gimimo miršta. Jei pasitaiko, 
kad tokie ligoti vaikai gyvena, 
tai jie palieką penorĮnališki 
protiniai arba įr fiziniai —, ap- 
ąpka, apkurstą arba susilaukia 
kitokių trukumų, jei nėra tin
kamai gydomi- Moteriškė, km 
ri nimlat “pasileidžia” arba ne- 
cįanešipja kųjikip — veikiau
siai irgi 'turi sifilį.

Pasekmingam sifilio gemalų 
išsivystymui reikįa arba žaiz
delės arba odos trūkimo, ypa-. 
tingai gleivinės pleivės trūki
mo lytiniuose organuose, lupo
se, burnoje, nosyje — ten kur 
yra drėgmės.

negali gyventi ten, kur yrą 
sausa. /

Dažnai galima užsikrėsti si
filių / gyyenknt viešbučiuose, 
naudojant svetimas, ' nešvarių 
žmonių patalines,' išeinama^ 
vietas, vartant bibliotekos kny
gas, naudojant induos restora
nuose, etc. '

Žmonės, kurie- prisilaiko šya? 
ros ir daži^i bei gerai Knųsi- 
prausia muilų ir vamĮenių, pra
šalina ligos pavojų. į

Ligos Trys Laikotarpiai.
Sifilis turi tris laikotarpius.
Pirmas laikotarpis pasirodo 

nuo 12 iki 40 diępą po ųįąį- 
kfėtįmo. Pirmoji sifilių žymė 
paprastai yra skaudulys vyrų 
ar moters lytiniuose organuo
se. Skaudulį iššaukia nekaltai 
atrodanti žaizdelė, žaizdelė va
dinama’ šankėriu* ir ji gali pa
sirodyti ant pirštų nuo paly
tėjimo^ kito šąnkęrįp žaUdQ9- 
šankeris galį atsirasti ant lu
pų, nuo pasibučiavimo su si
filiu 
keris 
lūs.

sergančiu žmogumi, šan- 
yra nepaprastai ažkrės-

(Tęąįnys) /
Kartą. Marcele, Joneli praus

dama, pastebėjo ant jo pečių 
kaip, ir gųzelį. Tas gųzelįs ko 
^o|iąų 'vis didėjo, o pąskuį ro
dės, kad ir visi pečiai1 persi
kreipė, o krūtinė įdubo. Ver
tė Marcelė žiūrėdama į sūne
lį kuris ją vis ramino:

— Neverk mama, viskas bus 
gerai.... Ponas Jonelį leido į 
mokyklą, kur jįs ląbąi geyąi 
atsižymėdavo,1 Kuome| Jonelis 
baigė pradžios mokyklą, kartą 
ponas jo paklausė:.

-r- Jonelį, ar tų poyętum mo
kintis .daržininku? Taip — at
sake Jonelis — daržininkystė 
map labai patinka. Be jokių 
atidėliojimų, dvaro daržininkas 
buvo painformuotas, kad jis 
gąuną į pageĮbų ipokini, kurį 
turi atydžiai ir visko kas dar
žininkui reikalinga žinoti — jį 
išmokinti.

Jonelis dirbo sodne, daržuo
se' ir alėjose, o dvaro darbinin
kai ir vaikai, dažnai pavydė
dami Joneliui jo laimės, šaipėr 
si iš jo‘ir kupreliu praminė.

Kaip Jonelis sulaukė 21 me
tų, tai ponas pasįvadino jį j 
savo kabinetą ir papasakojo 
savo sumanymą, kuris jo nuo
monę, suteiks Joneliui į r jo mo
tinai, nepriklausomą gyvenimą, 
įš kurio galės sau duoną pel
nyti ir laisve džiaugtis.

Jis papasakojo, kad mieste
lyje mątęs dą|-žą par^ąylipui. 
Daržas ilgas, nusitęsė net ik} 
Nemuno, o < ten pat prie Nemu
no ant krantelio ir pirkelė, yra. 
Jonelis iškąrto nesupratę, ąr 
ponas nori jiems pagelbėti ar 
jų atsikratyti, bet. vėliau pą? 
manė, jog vįs vien jie daug 
nenustos, nes ir čia nieko ne- ! > i
turi,1 kol jauni, abu su motina 
dirba, o kuomet pasens, nebus 
kas jais rūpinas, ir. ponas nę- 
benores laikyti.

Už daržą ir pirkelę, buvo su
derėta 300 rublių, kuriuos po-

nas sumokėjo, tai esą buvę jų 
sutaupęs už darbą, o 25 rub
lius pridėjo dovanų, dėl įsigi
jimo įrankių įr sAlU-

Taip Jępęlis Kuprelis ir jo 
motina Marcele, pradėjo nau
ją ir savy stovų gyvenimą. Jo
nelis nusipirko gerą špatą, grė
blį, rpatiką, porą kibirų ir neš
tuvus vandeniui atsinešti; li- 
varą ir porą ragažių, akme
nims išnešti. Daržas buvo pa
skendęs akmenyse, tai Jonelis 
daug triuko padėjo kol iš po 
kiekvieno ąpato žemės, išrinko 
kiekvieną akmenėli ir neštu
vais' nešę pakrantėn; iš dides
niųjų išgrėndė kiemelį, laipte
lius Neinuoo |ink, o mažesnius 
vis pylė sale kiemelio, -nuo Nėr 
munų pusės, tartum pylimą, 
kad pilį, apsaugojus. Kiek vė
liau, Jonelis ir šulinį išsikasė 
ir kartelę įtąisė, nes maistui iš 
upės vanduo, Joneliui netiko. 
Taip Joneliai betriusiant dar
že ir apie namus, jo motina 
nuolat krutėjo pirkelėje. Apart 
kasdieninio darbo apie virtu
vę, Marcelė dar verpė--ir audė. 
Jonelis betaisydamas dąržą, 
paliko ir pievelę, kur Marcelė 
audeklus .baltino.t

l . (Ęus daugiau)

f:*,;

Rašo T. Stylpinaitė

(Bus daugiau)

Obuolių Sviestas
5 puodukai smulkiai supjau

stytų obuolių
5 puodukai cukraus
5 puodukai obuolių sunkos 

(cider)
8 šaukštukai
2 šaukštukai
1 šaukštukas 

gvazdikų
1 šaukštukas
Viską sykiu sudekit į puo

dą ir ant mažos ugnies virkit 
iki sutirštes ir pasidarys mink
štas ir tirštas kaip sviestas. 
Verdant nuolat maišykit, kad 
neprisviltų. Supilkit į sterili
zuotus stiklus ir padekit žie
mai.

Obuolių košė su imbiru
10 puodukų smulkiai supjau

stytų obuolių
10 puodukų cukraus
2 šmotuku dviejų colių ilgu

mo imbiro
2 citrinų luobos, smulkiai su

kapotos. ,
Nulupkit ir smulkiai supiau- 

stykit obuolius. Sudekit liku
sius dalykus ir išlengvo duo
kit užvirti. Paskiri virkit 2Į/Š 
valandos. Pamaišyki t, kad ne
prisviltų. Išimkit imbirą. Su
pilkit į sterilizuotus stiklus ir 
padėkit į sausą vietą žiemai.

. i ' ■ ■  —-  --    - -   .

Greit Iškepta Žuvis
Supiaustykit bet kokią žuvį 

į šmotukus, įmerkit į pieną (1 . 
šaukštuką druskos į puoduką 
pieno). Apvelkit arba apibar- 
stykit žuvį su duonos trupi
niais arba miltais. Sudekit į 
sviestu išteptą indą — bliudą. 
Vartokit tokį indą kurį galima 
padėti ant stalo.. Apipilkit žu
vį šviestu arba alyva.

Kepkit karštame pečiuje 10 
minučių.

Žuvis, kuri nesverta daugiau 
vieno svaro galima kepti ne- 
piauščius.

Kepimas karštame pečiuje 
palaikys gerą skonį.

Virta žuvis
Įdėkit žuvį į verdantį van

denį. Į vieną kvortą vandens 
įdėkit šaukštuką druskos, 2 
šaukštu acto arba citrinos sun
kos. Vjrkit 5 minutes. Suma
žinki! ugnį ir virkit iki žuvis 
bus minkšta. Kiekvieną svarą 
žuvies reikia virti 5—10 mi
nučių. •

Šeimininkėms
. šią savaitę pigiau nusipirk

site visokios rųšjes jautienos. 
Ypatingai rekomenduojama 
jautiena tušinimųi ir round 
steak kepimui. Taipgi nebran
giai gausite avienos nuo kru
tinės, petuko ir kulšies.

Jautieną galit tušinti sų* dar
žovėm ir bulvėm, o avieną pa
kepti arba išvirti bąrščiųkųs, 
padaryti koldūnus ir t.t.

Spuogai
Spuogai (acne) atsiranda 

ant veido ir kita kūno dalių 
pas jaunuolius abiejų lyčių 
maždaug tarp penkiolikos ir ■
dvidešimfs metų amžiaus.

Gydymas yra būtinas. Negy
dant, galima tikėtis blogų pa
sekmių, dažnai palieka veide 
žymes kas daug kenkia išvaiz
dai.

Tokiame 
prisilaikyti

gti varioj u s svaigalų, kavos,
arbatos ir saldumynu.

Veidą užlaikyti švariai, var
tojant tam tikrą muilą t.y. 
“medicated soap”.

Nakčiai reikią pritepti “apne 
kcream”.' Ruzą patartina visąi 
nevartoti, o ir pudras turėtų 
būti. irgi “medicated”. Neatbū
tinai yra reikalinga paimti tam 
tikrus veido masažus pas pa-

ątsitikime svarbu tyrusią grožio specialistę, arba 
dietos. Reikia ven-pasitarti su gydytoju1.

*
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K. Steponavičiai 
Grįžo Chicagon

Praleidę apie tris savaites 
laiko rytinėse valstijose, vakar 
Chicagon grįžo “Pirmyn” cho
ro vedėjas Kazys Steponavičius 
ir jo žmona, dainininkė Anelė 
Salaveičik-Steponavičienė.

Jie buvo išvykę atostogoms 
į p. Steponavičiaus tėviškę, 
Brockton, Massachusetts, kur 
buvo apsistoję pas pp. Stepona
vičius, chorvedžio tėvus. Iš ten 
vyko Hartford, Connecticut, 
pas p. Steponavičienės giminai
tę, Mrs. Tamašiunas.

Grįždami namo, chicagiečiai 
aplankė New Yorką, pp. Simo
ną Gudus, West Orange, New 
Jersey valstijoje, ir pp. N. Wil- 
kelius, Cleveland, Ohio.

Kartu su jais keliavo ato
stogaujanti p-lė Ona Skeveriu- 
tė, “Pirmyn” choro dainininkė.

Chorvedžiui grižus, “Pirmyn” 
choras šį penktadienį (rytoj) 
atnaujins repeticijas. Kaip ir 
visuomet, jos įvyks W. Neffo 
salėje, ties 2435 S. Leavitt st., 
7:45 valandą vakare.

Choristas.

mokų darbas yra tęsiamas. Pir
madieniais ‘ pamokos duodamos 
Fellowship House, 831 W. 33rd 
PI., antradieniais Mark White 
Šq., prie 30-tos ir Halsted 
trečiadieniais Humboldt Park, 
ketvirtadieniais Marųuette Park 
ir penktadieniais Henry Booth 
House prie Kedzie ir 67-tos g. 
Pamokos prasideda šeštą valan
dą ir tęsiasi iki lOrtos.

Vytautas Beliajus naujoj vie
toj. Jo antrašas 6210 S. Park 
avė. Tel. Normai 8778. —Rep.

“ALL-BRAN GY
VENA SULIG 

ĮGYTA GARBE”

Jean

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

George Jakovac, 31, su
Huffman, 24

Sylvester Schroder, 26, su 
Estelle Valanchius, 21

Joseph Derma, 23, su Jule
Nosko, 19

John Moskal, 23, su Esther 
Wielgos, 17

John Balshaitis, 44, su
ronella Markauskas, 39

Andrew Galga, 27, su
trude Zybert, 25

Stanley Bernas, 23, su
Cibula, 20

Jeigu jus vargina paprastas už
kietėjimas, perskaitykit Miss Bun- 
dy’s entuziazmo -laišką:

“Aš jausdavaus visą laiką blogai 
—visai nuvarginta. Perskaičius skel
bimą apie ALL-BRAN, aš įsigijau 
dėžę. Nuo tada ant. visados mane 
pagydė.’’ Miss Mary Bundy, Ben- 
nettsville, S. C.

Laboratorijos bandymai parodo, 
kad Kellogg’s ALL-BRAN priduoda 
“rupumo” vidurių mankštai; vita
minų B žarnoms sustiprinti.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny, ši minkš
ta masė švelniai išvalo vidurius sau
giu, natūraliu budu — be jokių tų 
silpninančių piliulių 
nių.

Išvalgykit kasdien 
nu šaukštu . -
rimtuose atvejuose. Paduokit kaip 
javinius su -pienu ar vaisiais, arba 
virkit pagal receptus. Atsiminkit 
—ALL-BRAN yra maistas — ne 
vaistas. Pirkit grosernėse. Kellogg 
in Battle Creek pagamintas.

Paul Kudulis, 26, su Anna 
Domovic, 19

Charles Cheputis, 28, su Mil
dred Borosko, 30

1 Anthjpny Lauren, 22, su Ber- 
thal Ajuzblkis, 24 ■ >

Edward Washkelis, 26, su 
Bernice Miknius, 22 .

James Kubart, 28, su Lucille 
Čaldvvell, 19

Joseph Zakotowski, 22, 
Mildred Yankowich, ,20.

SPORTAS
Lietuvių Golfininkų 
Parengimas

ir vaistų veiks-

tik po du kupi- 
su kiekvienu valgiu

su

<i.

aikštėje.
bus golfo Joši-
devintą valandą

Pet-

Ger-

Ann

Apipiešė Restauran- 
to Savininką

Vakar naktį, tuoj prieš už
darant, buvo apiplėštas Ed- 
wardo Kaufmano restatfrantas, 
kuris randasi prie 2140 South 
Halsted St. Į restaurantą įėjo 
du ginkluoti banditai ir išnešė 
$400. ‘ _

svadinta jau 5,280 krūmelių, 
susidedančių iš 375* rųšių. Ati
darymo iškilmes vedė vyriau
sias hortikulturininkas-darži- 
ninkas Augustas Koch.

Kitas toks rožių darželis bu
vo atidarytas Washington 
Park. '

Rožių Darželiai WilliamA.Lewis
Antradienį buvo formalus 

Jackson Park rožių darželio 
atidarymas. Tas rožių darželis 
yra padarytas beveik pačiam 
parkų vidury, ant saleles Wood- 
ed Island vadinamos. Yra pa-

Nori Jus Pamatyti
PRIE

4716 S. Ashland Avė
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ

Sekmadienį, rugsėjo 12 
Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
rengia metinį parengimą. Pa
rengimas įvyks Gleneagles 
Country Club

Pirmiausiai 
masf Prasidės
ryto ir yra paskirta trys tro- 
fėjos laimėjimams. Be golfo 
bus ir kitokie žaidimai, k. a. 
kortų lošimai, šokiai įr, po vi
so ko, vakarienė. Vietas reikia 
užsisakyti išanksto.

• Golf įninkąs.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ESTELLE’S BEAUTY SHOP
903 West 35th Street
1 blokas i vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7^59 
Atsilanlkykit pas Estelle’s ateinantį kartą dėl Per- 

manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.50.
, Machinless Permanent

Pirmad., Antrad.
S—SĖT .................. 35c
MANICURE .......... 35c
MARCEL ................ 50c

Wave $3.50 iki $5.00.
Tfcečiad., • Ketvirtad.
Penktad., šeštadienį

S-^SET ........................50c
MANICURE    ..... 50c

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- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų
šių apdraudas.

■MM

Šis kuponas yra vertas 50c kiekvienai Permanent Wave per šį mėnesį 
tiktai. Kelios lietuvaitės Beauty. Operators. ESTELLE SLOTKUS. DAILY

BUSINESS

St. ir Kotryna 
Kazlauskai " -
Pirko Namų

BRIGHTON PARK. — Šio- 
mis dienomis Stanislovas ir 
Kotryna Kazlauskai, 4552 So. 
Rockwell st., nusipirko gražų 
namą. Narnas randasi netoli jų 
buveinės. šiame pardavime 
jiedviem patarnavo žinomas 
real estatininkas C. P. Suroms- 

i '

kis, turįs ofisą ties 2502 W. 
69 St. ' *

Pp. Kazlauskai yra draugiški 
žmonės, todėl jiedviem ir se
kasi visame kame.

Kaimynas

Važinėja Nauju 
Buick’u

MARQUETTE PARK. — 
Biznieriai Justinas ir Marijona 
Matkevičiai, turį taVerno biz
ni adresu 6914 S. Western avė., 
kuris laikas, kai įsigijo naują 
Buick automobilių. Dabar liuos- 
laikiais jie turi smagius “rai- 
dus”. (

Biznierius Justinas Matkevi- 
čius dar vis prisimena pereitų* 
metų Lietuvoj įgytus įspu- 

• džius. —Rep. B. P.

P lė Marie Wilcox 
Turėjo Atostogas

T0WN OF LAKE. — Panelė 
Marie Wilcox, dirbanti Peoples 
restorane, adresu 1628 W. 47 
s t., grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Deep Lake, Iii.' Sako, 
ten turėjusi gerą poilsį.

Tenka pažymėti, kad 
te šiame restorane jau 
dirbusi virš 10 metų. •

Ji visada simpatinga
tumeriams patarnauja su 
“smilę”. —Rep. B.

P-lės Cereckaitės 
Sužiedotuvių Puota

Rugsejd 5 d. p-ios Cereckie- 
nės bute, 3152 W. North avė., 
Luvo surengta jauniausiai jos 
dukrelei Džianutei. sužiedotuvių 
puota. Žiedą ji priėmė nuo 
Walterio Dambrausko. Džianu- 
tes mamytė ir Walterio tėvai 
yra rimti ir draugiški žmonės.

Taigi Čikagos vaikinams, 
» 4

manau, teks nusiminti? nes ne
teks jaunos ir gražios mergi
nos. —V. Faiza.

Sveiksta p.
V. Beliajus •

Neseniai buvo pranešta, kad 
p. Vytautas Beliajus, žinomas 
šokių mokytojas, nusilaužė ko
ją. Dabar galime pranešti, kad 
koja jau sveiksta ir. be to. na-

Budrike Refrigeratoriu Išpardavimas
Sutaupysite nuo $50.00 iki $75.00 dabar

Išmokėjirnais po $1.50 į savaitę

DIRECTORV
KASDIENINIS BIZNIO S 

RAŠAS—ALFABETO 
TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslų i 
gelbėti musų skaitytojams susirai 
kur galima nusipirkti įvairių pi 
rastų ir nepaprastų daiktų, inta 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių 
skelbimų negalite susirasti ko i 
Ikot, pašaukite Naujienas, Canal 8! 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia 
gausite informacijų, jeigu tik jų 1 
galinta gauti.

Nieko nereikia įmokėti

FOTOGRAFAS

ir kos-

Mariu- 
yra iš-

• LIGONINES—
HOSPITALS__

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

..už .................................... ■
PALAGUI PAGELBA <E

LIGONINĖJE  ........... .. w
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..........................
EKZAMINAVIMAS C

OFISE ......-____________
DOUGLAS PARK HOSPĮTAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

< • RESTAURANTAI

Universal restaurar
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKL. 

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

Tel. Vietory 9670

GERK Naujinu įkaityto- 
jo® ir Skaitytojai praiomi 
piriduių rrikabd* eiti j tu 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.'

SI

..................................................1 11 ... . ..........   J' " ................. ..........................................................................................y
WAAF—920 kil., pirmadieniais ir penktadieniais kaip 5 vai. vakaro. 
,WHFC-—1420 kil., kaip 7 iki 8 vai. vakaro, . ketvirtadieniais.

BUDRIKO PROGRAMAS: -• . ;.r
WCFL—970 kil., nedėiiomis kaip 7:30 iki 8 vai. vakaro.
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ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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 EXPRESSIN
4405 So. Fairfield Avė.

, UIHnT n LOT fflORE CR05LEV 
.GIUE5 FOR R IITT1E RIOREV

GRAŽI DOVANA DYKAI 
SUOLELIS arba LEMPA

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

i kalbis perduoda dainas, muziką ir kal
bas kuo aiškiausiai.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

CROS-LEY AMERICAN
AND FOREIGN FIV
“The vorld’s greatest
radio value”—O-tube
superheterodyne in 
handsome cabinet

^rau^uy^e rasfte visas Radios šalia prie šalies. Gausite didelę nuolaidą už jūsų seną radio. Gausite dykai vienus 
s p arnavuną ir garantiją, ir gražią lempą ar suoleli dykai. Pamatykit naujus 1938 modelių radios šalę naujos krautuves. 

JOS. F. BUDRIK, Ine
3409 S. Halsted St Tei.Boutoril /OlO 3417 S. Halsted St

Pete YOUNG’S Taver
Mano užeigoje visados randasi g 
ros rųšies degtines, Garden Ci 
alus, cigarai, cigaretei, saldaini 
užkandžiai ir mandagus patarnat 
mas. Užeiga ptieš lietuvių tautišl 
kapiniu vartus. Kviečia visus sav 
ninkas."

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue.
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Naujienų Vakaras Ir 
Gražuolių Kontestas
Vakaras Įvyks Spalio 24 dieną 
Lietuvių Auditorijoje

Pirmas Naujienų vakaras įvyks spalio 24 d; Lietuvių Audi
torijoje. Bus suvaidinta labai gera ir juokinga komedija (pir
mų kartų Chicagoje!) ir atliktos gražuolės rinkimo ceremoni
jos. O kai visa tai pasibaigs, tai prasidės linksmi šokiai.

Kontesto laimėtoja gaus labai gražių ir vertingų dovanų, 
o paskui automobilių parodoje. reprezentuos lietuvius.

Tačiau susirinkusiems gal bus įdomiausia pamatyti pirmų 
kartų gerų ir juokingų komedijų. Taip, gerų komedijų gerai su
vaidintų! • ... ; • • < •

Netrukus apie tų parengimų bus pranešta plačiau.

Nori Legalizuoti 
Alaus Pardavima 
Miškų Prezervuose

Neatsakantis 
Kelių Ženklų 
Sutvarkymas

CIayton F. Smith, apskričio 
tarybos pirmininkas, kurio ju
risdikcijoje yra vietos miškų 
prezėrvai, pasiūlė valstijai įs
tatymų pataisymų, legalizuo
jantį alaus pardavinėjimų pre
zervuose. »

Ikišiol alų parduoti buvo 
uždrausta, nors niekas į tų įs
tatymų nekreipė domės. Situ
acija sukėlė triukšmų, kai pa
sklido žinia, kad Thatcher 
prezervų valdininkai tuo įsta
tymu psainaudodami ima ky
šius iŠ piknikininkų, kurie no
ri alų pardavinėti.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad Čikagos miesto kelių žen
klai nėra kaip reikiant sutvar
kyti. Jie stokuoja aiškaus vai
zdo. Jie, ypač, neaiškus nau
jai į miestų-įvažiavusiems. Tų 
pastebėjo ir Bert Vanderwarf 
Čikagos Motor Kliubo, turistų 
skyriaus vedėjas. Jis sako, kad 
dėlto Čikagos miestas kasmet 
netenka šimtus tūkstančių ’ do-

didelių trūkumų Ir aiitomobi- 
liams pasistatyti vietose. Rei
klų |aš vietas sutvarkyti, kad 
jos keleivį patrauktų kuo 
nors. Tada, sako jis, galima 
bus tikėtis daugintu if lanky- 
hŲŲ- . . . . . —S-

Mirė
Stasys Kendus

Sužeistas automobiliu i 

nelaimėje.
Antradienį Southtown ligo

ninėje pasimirė Stasys Ken* 
dus. Mirties priežastis buvo 
žaizdos, kurias gavo automobi
lių nelaimėje rugsėjo 5 dienų, 
kai jis eidamas per Archer 
avenue, netoli Troy gatvės, 
buvo vieno automobiliaus per
muštas -ir kito suvažinėtas.

Stasys Kendus gyveno 4235 
So. Kedzie Avė.

4* * *
Paskutinios žinios sako, kad 

per Darbo Dienos šventes vi
soj šalyje buvo 302 Automo
bilių mirties aukų, * Chicagoj 

,17.

buvo

♦ Jo nuomone, kad pašalinti 
kelių susikimšimų, pirmiausiai 
reikalinga sutvarkyti kelių 
ženklus taip, kad jie butų aiš
kus visiems, o už vis labiau* 
šiai svečiui. Paskui, jis mato

Suėmė Town-of- 
Lakietį Už Berniuko 
Suvažinėjimą

Policija suėmė 28 metų 
townoflakictį Joseph Florek, 
nuo 4938 South Marshfield 
avenue už užmušimų jauno 
berniuko Joseph Neubeck, Jr.

Berniukas žuvo bežaizda- 
inas prie savo bobutės namų, 
ties 4542 South Baulina avė,, 
kur jis buvo atvažiavęs iŠ 
Gary su motina pasisvečiuoti 
Chicagoje.

Kiekvienas Šeimos 
Narys Gali Įstoti 
Kontestan ir Lai

mėti Prizą 
! C 

-i----. / '

<$250,000 Cctsh Prizų Išdalini
mui Naujame Old Gold 

Konteste
Naujasis Old Gold Kartonų 

Kontestas yra atdarąs visiems. 
KontestaS susidaro iš įdėjimo 
trūkstamo pasikalbėjimo tuš
čiame paveikslo bąliime. Atši- 

■ lankyki! pas savo cigaretų dy- 
lerį ir paprašykit jį duoti 
jums Old Gold Carton Bulle- 
tin. Jis duodama dykai, kartu 
su pilnomis taisyklėmis ir de
talėmis, kurios liečia kontestą, 
Gaūkit Cartoon Bulletin tuo
jau. Neatidėliokit Kontestas 
ką tik prasideda. Laikykitės 
atydžiai instrukcijų. Nėra jo
kių trinkių ar prigavimų. Dvi- 
gubai-švelnus Old Gold teikia 
jum vėl progų laimėti turtų ir 
padaryti Jus turtingus visam 
gyvenimui. Tėmykit šį dien
raštį dėl busimų pranešimų.

Koncertas
Atidėtas

Koncertas, kuris turėjo įvyk
ti Spalių 10 d. atidėtas. Atidė
jimo priežastiš p. V. Beliajaus 
susižeidimas. Dabar tas pats 
koncertas įvyks^ lapkričio 14 d. 
Chicago Womeh’s Club Teatre, 
62 East llth St. trečių valan
dų popiet.
- Tikietai tiks tie patys.

• ' ■
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SUSIRINKIMAI
I • • .'

Kriaučių lokalo 269, A. C. W. of A., susirinkimas įvyks penk
tadienį, 10* d. rugsėjo, Amalgama'ted Centro name, 333 S.
AsJAamT Iblvd., 7:^ vai. vakare, bariai malonėki^^Siy- 
vautL —Valdyba. x

Joniškiečių labdarybės ir Kultūros Draugijos susirinkimas 
įvyks Šį penktadienj, rugsėjo 10 d., HoĮlywood Inu salėje, 
2417 West 43rd Street, 7:30 valandų vakare. Viši nariai 
prašomi atsilankyti ir atsivesti po vienų naujų nafj.

B. Vaitekūnas, sekr. • ■
Zarasiškių Kliubo susirinkimas šįvakar, rugsėjo 9 d., pp. Žu

kauskų namubse, 2126 S. Halsted street, 8 v. v. Kliubie- 
čiai atsilankykite, nes išgirsite daug naujienų ir pasitar
sime ka veiksime ateityje. —Vajasiškietis.

-į ■ -r— 1 ......——J    6- A................. t i . , - ir , ri<
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Mirė niib širdies atakos 
sąvo trailery

Chicagietis Robert Allen, 28 
metų amžiaus, Dr. ir Mrs. S.ei- 
mour Allen sūnūs, rhirė nuo 
Širdies atakoš savo trailery prie 
Crystal Lake. Tenai jis buvo

stogas7 prAlėisti: Roįert Allen 
gyveno 1410 West 71st St.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

“Vyre! Tai 
yra tikras

Misčellaneous
Ivajkųai 

Tel. Victnry 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame in pataisome visokios 
rųštes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPOfcT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVINĖTI vyrų pančiakas, 
marškinius, kaklaraiščius, moterų 
pančiakas, lingerie; kreipkitės į Real 
Šilk Hosiery Mills,'224 South Michi- 
gan.

> I, iĮN.įaaU.41! 1

Real Estate For Sale
Namai-Žemę Pardąvįmul

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 

ifendon — dviem merginoms ar ve
dusiai porai be vaikų — Brighton 
Parke,
4240 So. Washtenąw Avė. 1-os lubos

REIKALINGA pusamžė moteris, 
50-55, bendram namų darbui, tokia, 
kuri nori gerų namų. Būti naktimis. 
Geros rekomendacijos. Nėra virimo. 
Keystone 6121.

Patyrusios MOTERYS skudurams 
sortuoti, Pastovus darbas.

CENTRAL GRADING CO., 
1265 West North Avė.

Furnished Rooms Wanted
APYSENIS VYRAS paieško šva

raus, apšildomo fornųšiuoto kamba
rio, prie mažos šeimynos North 
Avė. arba Cicero Avė. apielinkėse. 
Naktimis dirbu. Atsišaukite laišku. 
Petras Stankus, 4864 Archer Avė.

Personai.
Asmenų Ieško

JOHN BUDGIN norėtų pasimatyti 
su Anna Simons arba Mary Mizu- 
tes. Atsišaukite 1739. So. Halsted St., 
Box 697.

PAIEŠKAU apsivedimui našlės ,ne 
jaunesnės 34 metų ir ne senesnės 40 
metų, be vaikų ar tik su vienu. Esu- 
našlys 46 metų amžiaus, vaikų ne
turiu;. esu apsišvietęs, myliu ištiki
ma gyvenimą. Atsiliepkite laišku, 

1739 So. Halsted St.. Box 652.

Help Wanted-—Female
Darbininkių Reikia

10 DIRBTUVĖMS merginų be pa
tyrimo —r dienų ar naktų šiftams 
—$10— yejterkų $12.00. Mokytis 
veiterka $10.

WABASH ĖMPLOYMENT
202 So. State St. Room 900.

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

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortuoti maišytus skudurus.

Linkon Iron and Metai Co. 
6423 Wentworth Avė.

PAUL k SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmaš; inšių- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
DkitSS'** *

4881 SO. ASHLAND AVfc
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
lį įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farmų.

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

Hemlock 0800.
MERGINA; 25—40; bendras namų 

darbas; skalbimas; 2 užaugę; 1 vai
kas; $8 i Hollycourt 2298.

MERGINA; bendras nąmų darbas; 
Steinberg, 7372 North Winchester 
Avė., Briargate 7066.

MERGINA; bendras namų dar
bas; maža šeimyna; paprastas viri
mas; pasilikti; Kedzie 7467.

■ . |fc III .Ii'—■11111^*1 II I 11 I „I , I —l.l m'illl. ■ .... .......

TARNAITĖ; bendras namų dar
bas; skalbimas; retkarčiais virimas; 
savas kambarys; $15; Park Ridge 
368R, arba Superior 5062, Mr. Zant.

NEGIRDĖTAS BARGENAS, Par
siduoda kampinis lotas So. Engle- 
wood, netoli Beverly Hills, Ta vieta 
buvo pirkta už $2500.00, o dabar 
parduoda už $1190.*00, nes 
kas greitu, laiku išvažiuoja 
vą. Kas pirmas, tas laimės. 
Halsted St., Chicago, III.

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

savinin- 
į Lietu- 
1621 S.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; padėtį kūdiki prižiūrėti. $10; 
Cohn, 555 Roscoe, Bittersweet 7670,

TARNAITĖ; patyrusi; padėti na
mų darbę; 2 vaikai; yra kiti darbi
ninkai; savas kambarys; geras na
mas; Sheldrake 3083.

TARNAITĖ; patyrusi; virėja; na
mų dalbas; nėra skalbimo; maža 
užaugusių šeimyna; gera' alga; pa
silikti arba išeiti; kreipkitės 915 
Hyde Park Boulevard, Fairfax 8556.

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; $8; pasilikti; geras 
namas; Keystone 4451,

y* •• : ■' , .

MERGINA; pąrnų darbas; pasto
vus darbas; geras namas; gera alga; 
savas kambarys; Kedzie 5864.

LOTAS PARDAVIMUI
Mainams ant katedžiaus arbJ loto 
Brighton. Parke, Lotas raudąsi prie 
72 ir Francisco Avenue. Kreipkitės 
3000 West 4Qth St., 2 aukštas fronte

PARDAVIMUI Brighton Parke 2 
flatų muro namas, 6 ir 6 kambariai, 
furneso apšildymas. Turi būti par
duotas su dideliu paaukavimu, $4700

5 kambarių muro bungalow Mar- 
ųuette Parke, kąršto vandens apšil
damas, $3200; retas bargenas.

Home Owners Realty Mart
J., A. Shulmistras, brokeris 

4016 Archer Avenue, 
Tel. Lafayette 6300

PILNAI PRIVATIŠKAS EŽE-
RAS, 107 ARERIAI ŽEMĖS 

APLIEK, 23 AKERIAI 
VANDENS

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymų 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

$3.69
IR AUKŠČIAU.

tiia
Rapolo Griciaus 
svetainė I®

. ■. V-,<. .

West side-^Rapblo Griciaus 
svetainė, 2242 Wešt 23r.d PI. 
tai bdvusi Meldaži-o svetainė. 
Vieta erdvi koncertams reng
ti, prakalbomis ruošti, parems 
ir vestuvėms K&ti. Naujas sa
vininkas, naujai išdekoruota.

ŠiųkviečiaReikalui priėjus, 
svetainę aplankyti.

'V .■/ ' ■ j? ,J

Petras P, Mankus 
siuvėjas į

• Siuvėjas Petras P, Mankus, 
gyv. 2230 Germak Rd. yrą 
gerai patyręs savo darbe. Siu
va naujus ir taiso senus. Dar
bas gerai atliekamas ir garan
tuojamas. Kainos prieinamos.

gy-

PATYRUSI MERGINA; jaunesnė 
kaip, 35; ųamų darbas; savas kamba
rys; $15; Kemvood 7799.

..U ............ ij»M!l|iifi'IIIIIUĮJ
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WILMINGTON 
ANGLYS

Luni]> -..........   $6.00
Mine Run......5.75
Egg ................   6.00
Nut . ......... ........... 6.00
Screenings ........... 4.75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE .
Tel. ARDMORE 6975

MERGINA; namų darbas; padėti 
prie vįrimo; 2 užaugę, 1 vaikas; 
pasilikti; $8 iki $10.

REIKALINGA patyrusi moteris 
virėja restaurantui, Julia’s Restah- 
rant, 4656 So. Wėstėfn Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

10 DIRBTUVĖMS berniuku —be 
patyrimo — $13.00.

WABASH EMPLOYMENT
202 So. State St. , Room 900.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkas, netoli nuo Chicagos. Geras 
užlaikymas ir alga. Turi mokėti 
milžti karves. 2486 West 59th St., 
Chicago.

REIKALINGAS patyręs dženito- 
rius. Turi turėti rekomendacijas. 
Geras darbas tinkamam žmogui.
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 

Box 699. •

KALDROS 
2529-2531 South

Pųlaski Road 
Chicago, Iii, Tel. Crav^ford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI

- JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5. 
■..................... ........................................................................... ........ ...... „„„„

Nuo Dabar
Aš Geriu

MALVAZ!”

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yrą pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtine $200, taipgi grąbnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitčs dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 —- pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas einą pagal amžių. Nauji nariai, jsira- 
Ję Draugijon iki gruodžio (Decemher) 11 d. Š. m., gaus tįkietą ver
tės $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuria įvyks gruodžio 
11,d. Olympic Bąli Room. įsirašyti Draugijom galima per musų kon- 
kursantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ąfise.

Draugijos ofisas atidarąs: ketvegais — 9 ryto liet 9 Vai. vakaro, 
panedeliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedčldięniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

<‘KeletaH savaičių atgal aš begalėjau 
miegoti, neigi vikrumo ijiiHi^asti-^-aiš
kus (vykia perulillrblmo ir nerviį, uA 
mailiau. Pagalios draugini patarė ger
ti MALVAZ.

“Žmogau! Tai buvo patarimas, ku
ri pasekęs džiaugiuos. Alano apetitus 
padidėjo ir Jau miegu aštuonlas va
landas pilnai.” '

Suprantama, MALVAZ nėra magiš
kas vaistas visom ligom gydyt, nėra 
“vaistas—-nuo—-visko.” Jis yra stiinu- 

-lluojųs—maistingas —sveikas mąistas- 
gėriinas, padarytas iš parinktiniauslų 
grudų,' turtingas natūralios sveikatos 
Įtalpa.

Mes kviečiam Jus sužinot daugiau 
apie Ž| pastiprinanti piaistą-gėrlmą. 
Padarykit tai musų rizika. Ųžsisakyklt 

kartonų šiandien.' Išger
kit keletu (intelių. I’o to, 
Jei nebūsit pilnai pa- 

YVV tenkinti, pašaukit mus.
į va Męs linksmai pasiimsimw4ĮĮ siuntini it sugrųžiiiHiin 

Jūsų pinigus.

Karton 24 būt. $«.75 
(50c už tuščius)

Kartoų 1« būt. $1.40 
(25c už tuščius)

C cistai 6500

Jis jau senas West Sidės 
ventoj as. F <

• .v . .
■t. u ............. ...

FeFx’s Taverna
l?clix’s Taverna, 10001 

Conimėrcial ąveune irgi nau
jai JŠdekorUafą. ji priklauso 
senam Naujienų skaitytojui ir 
rėmėjui Feliksui Gedeminui, 
ir senam South Chicagos gy
ventojui.

Pp. Gcdepttnai turi išauklė- 
ję gražių šeimyną: du suriu ir 
vienų dirktėrį< Vienas suntis 
jau baigęs inžinieriaus moks
lų, kitas lahko universitetų. 
Duktė eina ' aukštesniųjų mo
kyklų. ] ' —Senas Petras.

Califoriiia Irin
Čalifornia <Inn 4358 So. Ca- 

liforhia aVe., užlaiko geros 
rųšieš alų, dagtinę, vynų ir 
cigarus. Savininkas Mike Bia- 
go buvo išvažiavęs su draugu 
John Barskėtis, mėsos urmo 
pardavėju, želvių (turtles) 
gaudyti.

Jiedu abudu yra pasaulinio 
karo veteranai ir ‘ nemaži vy
rai, nėra ir baimingi: pagavo 
bet tris didelius želvius, ku
rie svėrė vir§ po 20 svarų.

Rugsėjo i dienų Mike užei
goje iškėlė didelę puotų, kur 
želvių sriuba buvo vyriau-' 
sitį valgiu.

Gaila; kad Senas Petras ne
suspėjo ant Jtjoš garbingos če-! 
rąpdkų • vakarienės. |

So.

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

Reguliariai $11.00 vertės.
Geriausios .

Indiana Mine Run ........ ton. $5.40 
Indiana Lump ar Egg .... ton, $5.75 

Kokybė ir svoris garantuota.
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriąis ir prekėmis 
su kiekvienų topu, .. .

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

Išdirbėjai 
YANKĘE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS

Pristatom į Tavernas ir Restauranus 
sezoninius produktus. Taipgi parduo

dam saldainius vvholesale.
4643 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

Urba Flower Shoppe
Gėles Myliotiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

, Pilone LAFAYĖTTE 5800

■ AliriiiiA Siunčiam Gėles 
Telegrama į

LU V klUlU Visas Pasaulio 
. . Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabanjs
’ 3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
IĮ ' ... . ....................................... ■■■ » ! ..............................................

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nauiię- 
nų? neturėtu būti.

-------------------------------------------- .llg. -------- - < . . - -r -r -   r ------------------------- - - «r

Musical Instruments
Mužikošt Instyumehtai, ,

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Wešt Maxwell St.

3 blpkai į vakarus nuo Halsted St, 
Mažas trap drum įrengimas $22.56 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................ $75.00
$99 Trombonas su keįsu....... $35.Q0
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ........ $3.50 

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937,. visokio didžio su Coil 
Bąksais ir sinkom. Taipgi Storų 
Gkčeriųš dėl bile kurio biznio įskai
tant; svarstykles, registerius ir ice 
baksiųs. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
tė kitur,

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

CALumet 5269.
-----—-,■ ĮĮ- ■ ■ —------ f---- -----------

Automobiles
1982 NASH mažas sedan -— atpi

gintas nuo $275 iki $165. Newberry 
Bargains, 1025 North Clark.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba išrenduosiu ga
ražą. Bižnis išdirbtas per 15 metu. 
Garažų dėtą per 8 blokus. Pardąvf- 
mo priežastis du bizniaį. Reika
lingas darbiriinkas į garažą Ant 
naktų, kuri$ moka draivyti karą.

1843 So. Halsted St.
II J|,,| ..Ii, , „„įij ^Wl, II 1^! W WII■ • •» «■ 11 iuw—

PARDAVIMUI TAVERNA. Biznis 
išdirbtas pei\ 30 metų.: Turi būti 
parduota * Šią savaitę už tefeiflgą pa
siūlymą. Priežastis — ligai '

2448 Wfcst 47th St.
■■ ................. ■ I—■■ ■■«■■■■■ I --u r !» ■ | ■■■ .

BUČERNĖ ir GROSERNfi turi bdt 
parduota į trumpą laiką. Geras bia- 
nįs. Priežastį patirsite ant vietbEr.

3600 So. Ųhion Avenue.

Vieta randasi gražioje Wis- 
consino valstijoj apie 37 my
lios iki Wis. Delis ir apie 50 
mylių į vakarus nuo Madison, 
Wis. Ežero privatiškumas yra 
valdžios dokumentu užtikrin
tas. Yra daugybė geros žuvies. 
Pakrantes smėliuotos labai 
tinka maudyklėms.

Kaina $6,000.
Mokėsiu komisų agentams.
Kreipkitės: v

E. W. WUNDERLICH
JOLIET, ILL.

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

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt, iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinam pinigus 
ir perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. Westem Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Financial
FinansaLPafrkolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGlčIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės i Lithuaijian Building 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted Street.

Tabako Krautuves
Tobacco Storeii

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame | musu krautuvę. 
1728 So. Halsted SU T*»L Canal 9345

I GARSINKIT

SAVO
BARBENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MtTS TUOJAU

CANAL 8500
Aiasų apg&rdrimn kainos 
prieinamos. . Už pakąrtoįi- 

■ mus duodame gerą nuo
laidą.



J. Žukas laimėjo 
McKinley Parko 
Teniso Čempionatą
Planuoja Alioti universitetan ir 

specializuotis kūno kultūros 
srityje

Tenisistąs ir krepšiasvydinįn- 
kas Juozas Žukas šios savaitės 
pradžioje laimėjo . McKinley 
Parko teniso čempionatą, nu
galėdamas Loyola universiteto 
žvaigždę, Tybor Befecki. Loši
mo rezultatas buvo 6-4, 7-5 ir 
6-2.

Už laimėjimą parkas' apdova
nojo Žuką sidabrine taure. Pre
liminariuose to parko lošimuose 
jis jveikė tenisistus Bern Da- 
vis, Art Bertucci ir Ed Kaz- 
lauskį.

šįmet, Žukas skundėsi, nega
lėjęs daug ką nuveikti teniso 
srityje, nes basketball lošimas 
Lietuvoje užtruko gerokai į 
vasaros sezoną. Lietuvoje teko 
lošti <tik kelis kartus. Jis ten 
nugalėjo Giedrį, vieną iš žy
miųjų Lietuvos tenisistų ir 
Prūsijos čempioną, Dr. Dietz.1

. Iiyii . ......■■■■i*.................... .. t. m,, , 

Tam susikirtimui susirinkusi 
didžiausia minią.žmonių Lietu
vos teniso istorijoje^ t. ,

Grįžęs Amerikon, Žukas įsto
jo j Ogden Parko turnyrą. Pra
laimėjo finaluose lošėjui Gene 
Quinn, «bet jam vėliau atsikir
to Hamilton Parko turnyre.

Susirinkęs apie 15 įvairių 
trofėjų už tenisą, Žukas yra 
pasiryžęs specializuotis tame 
sporte, bet tuo pačiu laiku ža
da stoti universitetan ir lavin
tis kūno kultūros srityje.

Išgyvenęs Lietuvoje metus 
suvirs, Žukas sakėsi atpratęs 
nuo Amerikos triukšmo, greito 
tempo, dulkių, bet pamažu grįž
ta į normalio gyvenimo vėžes. 
Lietuvoje jam patiko gamta, 
vaišingumas, nekomplikuotas ir 
tykus gyvenimas, bet nenorėjo 
grįžti dėl priežasčių, apie ku
rias “neapsimoka kalbėti”.

A.'

Two Sisters
Cafe

Two Sisters Cafe,, 1441 E. 
63rd st. yra naujai išdckoruo- 
ta ir atidaryta užeiga, kurioje 
yra didelis pasirinkimas įvai
rios rųšies gėrimų; Savininkės 
yra Emma Pocaitė ir Emily.

Kasbusl2*to 
rugsėjo? t

Kiekvienas perskaitęs šitą 
antraštę užklaus: e kas tok,io 
įvyks 12-to rugsėjo ?

Baigiasi vasarinės atostogos, 
ir iš naujo prasidės mokykla, 
bet pirm to mes mokiniai ba
leto mokyklos, muzikos ir dai
nos, susirinkę po atostogų nu
sprendėme surengti “Surprise 
Pikniką”, dalyvaujant musų tė
vams ir draugams, ir todėl 
kreipiamės į tamstas, mylinčius 
vaikus ir meną, nerengti savo 
piknikų ir kitų pramogų sep- 
tintadienį, 12 rugsėjo. . ,

Tačiau be jūsų pagalbos ir 
paramos mums yra sunku su
rengti tokią didelę programą, 
kuri bus tikrai žaVėjanti!

Pasitikėdami, kad musų pra
šymas bus išklausytas ir visi 
tamstos teiksitės atsilankyti į 
musų “Surprise Pikniką”. Atsi
lankykite visi, o nesigailėsite!

Mes mokiniai baleto mokyk
los A. Andrieff’o jau daug kar
tų. pa'sirodėrrie lietuvių ir rusų 
kolonijose ir todėl nerėikalau- 

NAUJIENOS, Chicago, III. 
IMI i' 11^ H* * I||»f■■ fciii'iiii ■ / 11. ■     II. —ii. 

jame savęs girti.. Ateikite ir 
persitikrinkite!

Be to, bus .gera muzika taip 
šokiams, kaip ir programai. \

Bus taipgi duodamos dova
nos: , . ' 1 ■' • ' i .7

Pirma — rusiškas šamo va- 
ras;

Antra — Surprise?
Bet tam reikalinga yra nusi

pirkti bilietas, kuris atsieis nuo 
1 cento iki 25: centų. Be to, tas 
bilietas duoda jums teisę įeiti 
į pikniką ir be užmokėjimo va
žiuoti troku į pikniką ir atgal, 
žvaigžde ir vyriausiu surprizu 
musų pikniko bus bufetas su 
rusų-lietuvių dešra su kopūs
tais, pyragaičiai ir dar šis-tas.

šeimininkė bufeto bus Auna 
Dovgin, į kurią reikia kreiptis 
su visais reikalais telefonu 
Englewood 6530. • \

Piknikas įvyks Shady Tree 
Inn — Spaitis ' Gfove, Archer 
Avenue, ties , O’Henry Park, 
Willow Springs, III.

Stebėkite apgarsinimus.
Mes lauksime jus visus mu

sų piknike rugsėjo 12 d.
Bufeto šeimininkė ir narė Tė

vų Komiteto Anna D°vgin.

Willow Springs 
Miškuose Suėmė 
Lietuvi Plėšiką 

r •

Policija ieško jo dviejų 
sėbrų

WILL0W SPRINGS— Wil- 
low Springs policija miškuo
se, netoli Worth miestelio, su
ėmė 19 metų lietuvį piktadarį, 
.Toli n D aukas, nuo 5746 West 
64tli Street. Dabar ieškomi jo 
du sėbrai, kuriuos Daukas iš
davė. v

Kartu su ieškomaisiais, su
imtasis pavogė automobilį nuo 
61-mos ir Central Park avė., 
apiplėšė jo savininką Jean L. 
Tcnegal ir jo kompanionę, ir 
nuvažiavo. Prie 55-tos ir Har- 
lem avenue jie apiplėšė Wal- 
ter Marks, gazolino stoties pa
tarnautoją. Atėmė nuo jo .$25 
pinigais.

Išvien vagiliai pasuko Šiau
rei! Harlem avenue. Privažia
vę prie 112-tos ir pamatę, kad 
policija juos vejasi, visi trys 
šoko iš automobilio ir pasilei
do bėgti į miškus.
-Išsiuntinėjus radio aliarmą, 

policija gavo talkininkų ir su 
jų pagalba mišką apsupo ir 
ėmė šaudyti oran. Daukas, 
matyt, nusigando, nes netru
kus išėjo aikštėn ir pasidavė.

Grant Parko žmog
žudžiai Pas Daktara 
Bridgeporte
G rusinimai s privertė jį suteik

ti pirmą pagalbą

Vakar paaiškėjo, kad Grant 
Park žmžogžudžiai, kurie nu
žudė ’ evanstonietį biznierių 
Herbert W. Lee, po nužudy
mo atvyko į Bridgeporte gy
venančio gydytojo ofisą ir 
privertė jį suteikti jiems pir
mą pagalbą. Vienas iš jų, Al- 
bert Minella, 26 melų am
žiaus, buvo pašautas. Kartu 
su juo buvo ir kiti du žmog
žudžiai, Leonard Doxey ir To- 
ny Sapienzo.

Daktaras pas kurį jie atvy
ko, buvo Dr. A. A. Backiel, 
nuo 3103 South Ilalsted Street. 
Piktadarių užkluptas, jis atsi
sakė žaizdą apžiūrėti ir parei
škė raportuosiąs apie tai po- 

Ketvirtadienis, rūgs* 9, 1987 

licijai. Piktadariai nepasibai- 
dė, bet atkišo į daktarą revol
verį ir liepė “užčiaupti bur
ną.” Jis įvykio neraportavo 
policijai. Dalykas vėliau iški
lo aikštėn, bet teismas Dr. 
Backiel nesulaikė už fakto 
slėpimą, pareikšdamas, kad 
aplinkybės yra 'pateisinančios, 

t
Lee buvo nužudytas Grant 

Parke, laike pasivaikščiojimo 
su viena Lucille Buehler. Pik
tadariai Lee nušovė ne iš pa
vydo, kad jis paveržė vieno 
jų merginą, bet norėdami jį 
apiplėšti.

>—■ .... ................ .
SEKMADIENIAIS
NAUJIENŲ
RAŠTINE >

vėl bus atdara
nuo 9 vai. ryto iki

1 vai. po piet.
•

KITAS DIENAS SAVAITĖJE 
NAUJIENŲ RAŠTINĖ ATDA
RA NUO 8 VA L. RYTO IKI 8 
VAL. VAKARO.

NAUJIENŲ A DM.
< J!PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

■ ’ * . * t *• •, . , • • ■ •

POLICIJA SUJUDO DARYTI KRATASMinia žmonių susirinkusi prie pini
gų lošimo ir arklių lažybų agentūros, ties 117 North Clark Street (priešais miesto 
rotušę), kur policija padarė'kratą. Miesto policija ėmė uždarinėti visas panašias 
vietas (dažniausiai iš anksto duodama žinią, kad uždarys) po to kai prokuroras 
Thomas J. Courtney pasiuntė viešą laišką majorui Kelly, kritikuodamas jį už pini- 
gų lošimo toleravimą Chicagoje.

BUVO PRIVERSTAS ŽAIZDĄ APŽIŪ

RĖTI — Dr. A. A. Backiel, Bridgeporto 

gydytojas, kuris suteikė pirmą pagalbą 

Albertui Minella, vienam iš piktadarių, da

lyvavusių Grant Parko žmogžudystėj. 

Piktadariai grąsinp jį nušauti už atsisaky

mą žaizdą apžiūrėti. Nušaunant evansto

nietį Harold Lee, piktadariai per klaidą 

pašovę sėbrą Minellą.

REKORDINIS ŠEIMYNOS DIDĖJIMAS—-Viduryje Loretta Rushman su podukro
mis Mrs. Louise Rutherford (kairėj) ir Mrs. Irene Hampton. Visos trys pagimdė po 
kūdikį Jersey City, N. J. ligoninėje, 65 vąlandų bėgyje. Hamptbnienės kūdikis yra 
mergaitė, kitų dviejų—berniukai, Acmet Photo

. ’ i C /.

ARKLIŲ LĄŽYBŲ AGENTŪROS VIDUS — Policistas studijuoja arklių sąra
šus, ir konfiskuotus'įrengimus, suimtus arklių lažybų agentūroje ties 117 North 
Clark Street. Prokuroras Courtney -aštriai kritikavo majorą Kelly pareikšdamas, 

* kad lošimas pinigais ir lažybos Chicagoje vyksta visai atvirai ir kad majoras Kelly*
yra už tai atsakomingas.

SVEČIAS — Dalia, iš Mosou- 
lo, Sirijos katalikų bažnyčios 
archivyskupas, kuris dabar 
lankosi Jungtinėse Valstijose, 
vizituodamas savo tautiečių 
parapijas šioje šalyje..

Acme Photo
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‘ “SKOLINOSI” AUTOMOBILIUS — Joseph Kuzma (kairėj) ir James Mann, du 
jauni berniukai, kuriuos Chicagos policija suėmė už pavogimą 17-kos automobilių.
Berniukai aiškino, .kad ne vogė, bet “skolinosi” .automobilius “raidams?’




