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Prezidentas Rooseveltas uždraudė Ameri
kos laivams gabenti ginklus ir amuniciją 

Japonijai ir Chinijai
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Ginklų prekyba betgi nėra sustabdyta B
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Reikalauja pritaikinti Japoni
jai X, XI ir XVII tautų są
jungos statuto paragrafus.
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GENEVA, rūgs. 15. — Chi
nija šiandie formaliai apskun
dė Japoniją tautų sąjungai ir 
per savo atstovų Dr. Koo pa
reikalavo pritaikinti Japonijai 
X, XI ir XVII tautų sąjungos 
statu’to paragrafus. \

Pritaikinti XVII paragrafų 
dar pirmą kartų reikalaujama. 
Jis liečia nepriklausančios prįe 
tautų sąjungos valstybės puo
limų priklausančios tautų są
jungai valstybės. (Pirmiau ir 
Japonija priklausė tautų sąjun
gai, bet dabar yra iš jos pasiz 
traukusi).

Šiandie atsidaro augi 
tesnes mokyklos

Mokyklų taryba nutarė šiandie atidar 
augštesnes mokyklas, bet pradinės mol 

klos pasiliks ir toliau uždarytos
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Roose- 
ginklų 
Chini-

WASHINGTON, rūgs. 15.— 
Prezidentas Rooseveltas, pasi
taręs su valstybės sekretorių 
Kuli ir laivininkystės komisi
jos pirmininku Kennedy, pa
skelbė ' dalinį ginklų embargo 
Japonijai ir Chinijai. ’

Prezidento’ nuosprendžio,
si Amerikos laivai, kurie ga
bena ginklus ir amunicijų į 
Chinijų ar Japonijų, gabena ja 
savo atsakomybe ir tokiems 
laivams valdžia neteiks jokios 
apsaugos.

Valdžia gi priklausantiems 
laivams, kurie betgi yra ope
ruojami privatinių operuotojų,. 
yra visai uždrausta gabenti 
ginklus ir amunicija bet ku
riai kariaujančiai šaliai.

Privatiški laivai, ^kyrių val- 
. džia negali kontroliųQtir .tegali 
gabenti ginklus tik savo atsa
komybe ir jei jie butų bile ku
rios pusės torpeduoti ar užpul
ti lėktuvų, negali tikėtis jokio 
valdžios užtarimo.

Svarsto vykinimų prezidentą 
paskelbto embargo.

Laivininkystės komisijos vir
šininkai skubiai svarsto kaip 
pritaikinti prezidento 
velto paskelbtų dalinį 
embargo Japonijai ir 
jai.

Bus sujauktas specialis ko
misijos susirinkimas nuspręsti 
kų daryti su valdžiai priklau
sančiu prekių laivu Wichita, 
kuris jau plaukia iš Baltimoye 
į Chinijų su 19 lėktuVų. Jis 
šiandie pasieks San Pedro, Cal., 
pasiimti daugiau kuro. Komi
sija ir svarstys, ar leisti jam 
plaukti į Chinijų, ar jį grųžin- 
ti namo.

Valdžia valdo 37 laivus, ku
riuos operuoja privatiški ope
ruoto jai, Tokiems laivams yra 
visai uždrausta gabenti amuni
cijų. Prie tokių laivų priklau
so ir Wichita. Visi kiti priva
tiški laivai galės gabenti amu
nicijų tik savo atsakomybe, be 
jokios valdžios apsaugos.

Prezidentas Rooseveltas sa
ko, kad uždrausdamas Ameri
kos laivams gabenti amunicijų 
jis dar nepritaikė neutraliteto 
įstatymų, nes nė Chinija, nė 
Japonija nėra paskelbusios ka
ro. Tečiaus jei bus reikalo, tie 
įstatymai galės būti pritaikin
ti į 24 valandas.

Prezidento patvarkymas bet
gi nesustabdo ginklų ir amu
nicijos prekybos. Kariaujan
čios šalys gali pirkti kiek tik 
jos nori ginklų, bile jos pačios 
pasiru’pins jų parsigabenimu.
Tai didelė pagelba japonams, 

sako chiriiėčiai.
SHANGHAI, rūgs. 15. — 

Chinijos vyriausybės vadai žiu
ri j prezidento Roosevelto su
varžymų ginklų siuntimo Chi
nijai, kaip į tiesioginę 
lę pagelbų Japonijai.

Chiniečiai tų žinių 
su dideliu nusiminimu,
butų priėmę žinių apie didelę 
Japonijos pergalę. j

“Kokiuo tikslu nė butų iš
leistas šis patvarkymas, jis yra 
didelė pagelba. Japonijai ir smū
gis Chinijai°', safco" chiniečiai.

Chiniečių žvilgsniu, šis pa
tvarkymas sustabdo chiniečių 
pirkinius Amerikoje, ^kur jie 
daugiausia ir pirkosf reilŽtnenis, 
bet leidžia Japonijai pirkti 
Amerikoje ką. tįk ji ^pon, nes 
Japonija turi užtektinai savo 
prekių laivų, kurie yra apsau
goti didelio karo laivyno ir jai 
nereikia naudotis Amerikos lai
vais, kuomet Chinija savo lai
vų visai neturi ir yra priversta 
naudotis 
Amerika 
mo nėra 
draudžia’
tuos Amerikos parduotus ignk- 
lus pristatyti pirkėjams.

svetimų šalių laivais, 
gi ginklų pardavinėji- 

sustabdžiusi, ' tik ji 
savo šalies laivams

Japonai jau kalba 
apie, derybas su 

Chinija
15. —Ja- 
pradejus 
diploma-

ga-

kad 
chi- 
prie 
chi-

.7

PRIGĖRĖ. — Burinis laivelis “Aąuila”, nuo kurio vandens 
bangą nušlavė keleivi Carmine i’C. Orgo, Jr., ir nunešė į 

„.Michigan ąžero diig.juį. 0/'go.ž.uvp.r >ejajifle įvyko netoli ?
AVilson avėiiife’'krAiitoį Chicagoje, laike)- 'burinių laiveliu 
lenktynių.
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SHANGHAI, rūgs, 
ponijos militaristams 
veikti, turėjo nutilti 
tai. Jie visų laikų ir tylėjo. Bet
nesisekant karui su Chinija, 
pradeda atgyti diplomatai ir 
jau prasideda kalbos apie 
limas derybas su Chinija.

Patys militaristai sako, 
kaip tik japonai sumušiu 
niečius jų antroj linijoj 
Shanghai, į kurių dabar
niečiai traukiasi, japonai busią 
pasiruošę pradėti derybas, jei 
chiniečiai jas priims.

Diplomatai irgi kalba apie 
reikalų greitai pradėti dery
bas. Iš jų kalbų galima supra
sti, kad japonai jau nebelabai 
priešintųsi ir svetimos valsty
bės įsikišimui Japonijos sutai
kymui su Chinija.

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

Giedra; biskį šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 67°. i
Saulė teka 6:30, leidžiasi klausomu sąrašu, jei pralaimė

NEW YORK, rūgs.
Senatorius Copeland,

15. — 
kuris 

kandidatuoja į New Yorko me
rus dviem sąrašais — nuo at- 
galeivių demokratų ir republi- 
konų, kandidatuosiąs nepri-

Am,erik()s koiųan- 
duotojas įspėja chi- 
hiėčius ir japonus
SHANGHAI, rūgs. 15. — 

Adm.' Yarnell, vyriausias ko- 
manduotojas Jungt. Valstijų 
Azijos laivyno šiandie pakar
tojo griežtą įspėjimų chinie- 
čiams ir japonams, kad jie pa
liautų neatsargų šaudymų iš 
kanuolių, kuris stato pavojun 
ne tik svetimų šalių karo lai
vus, bet ir tirštai apgyventų 
internacionalinę Shanghai mie
sto dalį. .

Jo reikalavimą taipjau parė
mė Anglijos ir Prancūzijos ad
mirolai ir Italijos ir Holandi- 
jos laivų* komanduoto j ai.

Įspėjimas padarytas dėlto, 
kad dabar smųrkus mu’Šis siau
čia prie pat, internacionalinės 
miesto dalies. ' ; 
Z ’ ■

Naujoji chiniečių linija lai- 
labai

Smarkus S mūšiai ei> 
ną visoji Šimtritiėjc 

Chinijoje
PEIP1NG, rūgs. 15. — 125,- 

000 kareivių Japonijos armi
ja. puolė chiniečių pozicijas vi
soje šiaurinėje Chinijoje.

Manoma, kad vystosi labai 
smarkus mušis 100 mylių fron
te.

Chinijos šiaurinę armija, ku
ri susidedąnti iš 500,000 kaJ 
reivių, pamaži traukiasi į pa
ruoštų naujų labai tvirtų lini
jų-

Dr. Koo kalba buvo nepa
prastai rami, ir išsami. Jis sa
vo kalboj nerodė' pasitikėjimo,' 
kad štai tautų sąjunga ims ir 
pasiųs ginkluotas jėgas prieš 
Japonijų, ar darys kokių kitų 
griežtų žingsnių . ntfbaudimui 
puoliko. Tad jis reikalavo iš 
tautų sąjungos tik aiškaus pa
reiškimo -r pasmerkimo Japo
nijos .puolimo, Chinijos. , 

•Daugiau iš tautų sąjungos 
ir tikėtis negalima, jei jau 
Amerika ir kitos didžiosios val
stybės nusilenkė Japonijai at
sižadėjo savo teisių Chinijoje 
ir juroje. ' '

A

Karas ištiko per anksti.
Tautų sąjungos rateliuose 

viešpatauja įsitikinimas, kad 
karas Chinijai atėjo per’ ank
sti, o Japonijai ir visai netikė
tai.

CHICAGO. — Mokyklų ta- 
ryba vakarykščiame susirinki
me nutarė nuo šio ryto atida
ryti viešąsias augštesnes mo
kyklas — high school ir junior 
college. Bet pradinės, mokyklos 
pasiliks ir toliau uždarytos iki 
nesumažės vaikų paraližiaus 
siautimas............ ...... ..............

Vaikų paraližiaus siautimas 
jau kiek sumažėjo, todėl tary
bą nusprendė, kad bus saugu 
atidaryti mokyklas jau paau
gusiems vaikams, bet su ati
darymu pradinių mokyklų bus

Anglija nekalba apie 
grąžinimą kolonijų 

Vokietijai

kosi tvirtai, nežiūrint 
smarkių < japonų atakų.

Rusija nori izoliuoti 
Italiją

LONDONAS, rūgs. 15. — Iš 
patikimų šaltinių patirta, kad 
Rusija yra nusisprendusi at
mesti Italijos reikalavimų ly
gybes patruliavime Viduržemio 
juros ir tuo praktiškai izoliuo
ti Italiją, kurių .ji kaltina už 
piratiškų skandinimų laivų. r

Italija gi a reikalauja pripa
žinti jai lygybę patruliavime 
Viduržemio juros, kitaip nesu
tinka prisidėti x prie devynių 
valstybių sutarties.

• -------- —--------------— . •

PARYČIUS, rūgs. 14.—Fraų- 
cuzija paskyrė 100,000 frankų 
atlyginimo tam, kuris suseks 
ar išduos padėjusius bombas

200 karo laivų pa 
troliuoja Vidur

žemio jurą
PARYŽIUS, rūgs. 15. — An

glija ir Francuzija yra pasiun- 
tusios į Viduržemio jurų arti 
200 karo laivų ieškoti piratiš
kų submarinų, ^ųrįos buvo 
pradėjusios s]<an^inti neutralių 
šalių laiviAs.

Bet submarinos jau paliovė 
veikusios ir dabar niekur ne-, 
bepasirodo. t

Italija gal dar smar
kiau rems sukilėlius
; LONDONAS,
Kadangi ppsįdėjusips pri^ ko
vos su piratiškomis submarino- 
mis valstybės visai nesiruošia 
patenkinti Italijos reikalavimo 
lygybės jos ląivypųį Vidurže
mio juToję, tai manoma, kad 
Italija bandys kęršinti toms 
valstybėms dųr didesniu rėmi
mu Ispanijos sukilėlių, taip 
kad jie dar šį rudenį galėtų 
paimti Madridą. ;

Bet jau ir palankus -Sukilė
liams anglai nebęsitiki greitos 

samdytojų raštinėse. Įtariama sukilėlių pergalės, jei jio kada

rūgs. 15.

Chinija . pastaruoju laiku' 
smarkiai burė visas savo jėgas 
ir darė didelę pažangų, bet jis 
dar toli nebuvo pasiruošusi mo
derniniam karui.

■ Japonija gi jau senai taikė
si pasigrobti šiaurinę Chinijų 
sustiprinimui savo pasiruoši
mo karui su Rusija. Japonai 
tikėjosi užimti šiaurinę ChinL 
jų be didelio pasipriešinimo, 
kaip kad jie pasigrobė Manžu- 
rijų, Jehol ir kitas esančias už 
Chinijos sienos provincijas.

Bet atsitiko visai kitaip. 
Chiniečiai parodė netikėtai 
griežtų pasipriešinimų ir dabar 
Japonijos militaristams tenka
vesti labai sunkų karų. Japo
nijos ir Rusijos karo pavojaus 
nėra, jei japonai nelies išlau
kinės Mongolijos. Rusai vei- 
Idausia dels ir lauks patogios 
valandos, tuo tarpu pardavinė
jant ginklus Chinijai, ant kiek 
tai leis daryti sunkus Rusijos 
susisiekimas su Chinija.

Nė Chinija, nė Japonija ne
gali tikėtis pagelbos iš kitų; 
valstybių, nors Chinija ir to
liau galės pirktis ginklus už
sienyje. Ameriką' suTiša neu
traliteto įstatymai, Francuzija 
gi ir Anglija yra daugiau su
sirūpinusios padėtimi pačioje 
Europoje ir neišsigali kištis į
Azijos reikalus.
• Tad ir tautų sąjunga vei
kiausia irgi nieko neveiks, pa
likdama Jungt. Valstijoms 
kti pirmiausia.

Fašistinės valstybės —

vei- 
/

Vo
kietija, ir Italija —- irgi yra ne
patenkintos Japonija. Jos ne-

dar palaukta, nes visi sus 
mai pasireiškė tarp mažę 
vaikų.

Sveikatos departamentas 
do atidaryti ir bažnytines a 
tesnes mokyklas, bet ne 
dines.

Augštesnes mokyklas k 
apie 140,000 mokinių ir 
taipjau ir mokytojai tapo 
šaukti į mokyklas per rad:

Pradinėms mokykloms ] 
liekant uždarytoms, ir t< 
bus tęsiamos vaikams pam 
per radio.

Persekioja lietuv 
“Kultūros” šviel 

mo draugiją
LONDONAS, rugs^ 16. — ^VILNIUS. — “Vilniaus 

Pietines Afrikos delegatas tau- dis” Nr, 39 praneša, kad r
tų sąjungoje Charles Te Wa- 
ter, kuris dabar yra Montrea- 
ly, išsitarė, kad Pietine Afri
ka sutiktų grąžinti kolonijas 
Vokietijai, jei nebūtų pavojaus 
pačinos Pietinės Afrikos sau
gumui. O Pietinė Afrika valdo 
daugumų buvusių. Vokietijos 
kolonijų Afrikoj.

Tečiaus vos pasiekė apie tai 
žinia Londoną, kaip Anglijos 
valdžia greitai tų žinių užslė
pė ir patį Te Water privertė 
paskelbti, 'kad tai yra tik ,io 
privatiška nuomonė.

Vokietijos kolonijos Afrikoje 
pirmiau neapsimokėjo nė pa
čiai Vokietijai, o dabaf neap
simoka ir Pietų Afrikos Uni
jai ir ji norėtų jų nusikraty
ti, bet, kaip matyt, Anglija ir 
kalbėt nenori apie grąžinimą 
Vokietijai jos buvusių koloni
jų-

Sukilėliai atmušti 
prie Madrido

MADRIDAS, rūgs. 15. — Su
kilėlių kareiviai atakavo dvie
juose sektoruose centraliniame 
fronte, bet po kelių valandų 
mūšio buvo atmušti.

Manydami, kad valdžios li
nijos yra susilpnėjusios. dėlei 
lojąlįstų ofęnsyvo Aragon fron
te, sukilėliai, kurie per mėne
sį laiko Madrido fronte nieko 
neveike, pradėjo savo atakas 
Carabanchel ir Madrido-Valen- 
cijos kelio apielinkėse. Bet lo- 
jalistai tvirtai savo linijas lai
kė ir kulkosvaidžių ughįmi žy
miai ' praretino atakuojančių 
sukilėlių eiles ir privertė juos 
atsitraukti. 1

nijoje, be to prisibijo, kad ka
ras gali Chinijų suartinti su 
Europos demokratijomis. Taip
jau šis karas visai susilpnins 
Japonijų ir jos jau nebegalima 
bus panaudoti puolimui Rusi-

IB’ d. Vilniaus lietuvių “ 
tui*os” švietimo draugija i 
Vilniaus miesto storastijos 
štą, kad tos draugijos vž 
ba per dvi savaites prisi 
storastijai valdybos susi 
nurodydama narių vardus, 
vardes ir adresus, įteiktų 
tų adresų, nurodytų, ko 
įvyko valdyboje atmainos, 
neštų, ar nenutarė likvidu 
prisiųstų valdyboje posė 
protokolo nuorašų, nutai 
nuorašą, ateitų valdybos ai 
vas su turimais dokumer 
ir kasos knygomis, įtc 
draugijos narių sąrašų, v< 
mo ir kasos apyskaitas.

NEMUNE PASKENDO I 
MERGAITĖS Iš VOKIE

TIJOS

KAUNAS. — Jau antri 
tai Lietuvos žydai kviečia 
turtingų Vokietijos žydų 
kus vasaroti. Vaikai vasa 
prie Seredžiaus, Stanisli 
dvare, pas Fridlandą.Šie 
pirma partija vaikų buv< 
Karaliaučiaus, o dabar iš Ni 
bergo. Su dviem niurnberg: 
mis vasarotojomis ' — J. L 
burgaite ir Er. Levy — : 
tiko nelaimė: jos nuėjo r 
dytis, pateko į srovę ir abi 
skendo. Vienos kūnas vakar 
rastas, antros dar ne.' V 
nuskendusiųjų yra 13 met., 
troji 14 metų amžiaus.

Japonija keičia v 
dus Chinijoje

TOKIO, rūgs. 15. — E 
ministerija pripažino, kad 
vęs karo ministeris gn 
gen. Juichi Terauchi liko 
skirtas vyriausiu komandų 
ju Japonijos armijų šiaurii 
Chinijoje, o gen. Iwane J 
sui, buvęs komanduotojas 
rėjos garnizono, paskirtas 
manduotoju japonų arr 
ShnnorRai olinlžai
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KORESPONDENCIJOS
Rockiord, UI. ?'

Darbo Dienos paminėjimas.— 
Paskutinis vasaros pasi

linksminimas

Rugsėjo 6 d. buvo vadina
moji “darbo dienos” (Labor 
day) šventė. Musų mieste U 
diena buvo tikrai šauniai ir 
reikšmingai pažymėta. ^Galima 
sakyti,Jog dar niekuomet Rock- 
fordo istorijoje darbo žmonės 
nebuvo taip išjudinti ir tiek 
susidomėję tos diėnos iškilmė
mis, kaip šiais metais. Tai vis 
labai džiugus reiškiniai.

Dviem švenčių dienom visą 
programą nustatė unijų vado
vybė. Ir reikia pasakyti, jog 
viskas praėjo geriau nei buvo 
galima tikėtis. Paradas buvo 
nepaprastai didelis ir įspūdin
gas. Net miesto administracija 
dalyvavo. Vadinasi, ir miesto 
valdyba parodė, kad ji pritaria 
organizuotų darbininkų cele
bracijoms. ,

apsi- 
žalu - 

pilka, 
viena

Greit, tarsi viena diena, pra
slinko trys vasaros mėnesiai. 
Praslinko tos gražios dienos, 
kurios mus visus žavėjo. Gamta 
po truputį pradeda lyg 
blausti, gėlės pranyko, 
mynas pradeda pekeisti 
monotoniška spalva. Dar
kita savaitė ir mes pradėsime 
rimtai žiemos sezonui rengtis.

Kad butų galima kukliai at
sisveikinti su vasaros gražiai-, 
siais vaizdais, tai SLA 77 kuo
pa su atsidėjimu rengia rug
sėjo 19 d. paskutinį šio sezono 
pikniką. Piknikas įvyks Svitiod 
darže, prie South Main kelio ir 
Camp Grant tilto (Ėock upės 
pakrantyje). ...

Visi rockfordiečiai žino, 
tai gražus ir puošnus dariai v f'.*'*

Be to, jis yra parankus ir tu
ri gana erdvų pavilioną šo
kiams ir kitokioms pramogoms. 
Turėsime turiningą muzikališ- 
ką programą. Būtent, dalyvaus 
Laisvės mišrus choras, švedų 
choras ir musų populiariškas 
mišrus kvartetas.

Tai dar nėra viskas. Iš Chi- 
cagos atvyks Juozas Žukas, pa
garsėjęs tenistas ir sportinin
kas, kuris neseniai iš Lietuvos 
grįžo. Kadangi p. Žukas specia
liai buvo į Lietuvą pakviestas 
kaip sporto instruktorius, tai 
visiems bus įdomu, su juto pa
tim susitikti, susipažinti bei 
išgirsti iš jo apei Lietuvos jau
nimą ir sportą. —žvalgas

HILLSIDE, N. J
SLA Penkto Apskričio 

Išvažiavimas
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Laiškas Iš 
Užjūrio
i ii U . ... ? iUiir.iiiiijrii 4 * v ,
Jbfth . R. Pftiahdech apife kelio

nę Europon laivu Sąturnia.
. Musų kelionė į Europą, ko
kią turėjome šią vasafą Itali
jos laivu Satilrnia, buvtr Mena* 
iš įdomiausių ir pamokinantį. 
Be jugoslavų amerikiečių "Tuo 
pačiu laivu keliavo keletas laik
raštininkų-. 4 < ■

Į laivą šėdoine Nė\v Vtorkte. 
Reikia tik įsivaižduoti kokia 
gera buvo visų keleivių nuo
taika. Oras gražus, šilta> visą 
laiką saidėta. Svečiai nors vy
ko skirtingose aplinkybėse, 
skirtingose kliasėsey bet visi bu
vo smagus, patenkinti. Brie to, 
reikia pastebėti, daug prisidėjo 
ir laivo Valdininkų tinkamas 
atsinešimaš ir tarnautojų pa
tarnavimas. Tokia kelionė nuž
vangusiam biznieriui ir turis
tui, tai tik smagumas 
sys.

Aplankėme isterines 
/ hybes. 

... .!>•

Iš New Yorko laivas išėjo 
'apie pietus ii pasuko Nahjor 
sids: Anglijos pakraščiais. Se
kantį rytą sustojo piiė Bosto
no, kur laivo turistų biuras 
buvo parengęs savo keleiviams: 
ekskdrSiją į to miesto istoriš
kąsias vietas. O jau’ iš čia par
šuko į Ponta Del Gada, žymią
sias Azorų salas.

Keletą valandų, praleidę ir' 
apžiūrėję katedrose sukrautą 
šimtmečių medžio drožimo me-- 
no turtą iškeliavome į Lisbo- 
ną, Portugalijos Respublikos 
sostinę.“ čia irgi buvo kas pa> 
matyti ir aplankyti. Aplankė
me buvusių krašto valdovų pa- 
lociusr katedras,

ir £ail-

garse
O-
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NAUJIENOS, Chicago, III.

muitinį 
ta|konH» jubš užšakiusUji
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Gatvės y i su r- tavu rėdomos it* 
įreh^iįma ęfektra tiek gausink 
kad ir naktį negalėjo šulėm-įiitkliaį ^Mat^‘4šmfeWs 
ti. mieštas tiklai pasižy
mi sendvės katedromis. .

Labai Įdėmi vieta buvo Nft- 
polio miestas. Daugelis iš mu
sų jau buvd buvę Žia t>ilmiau, 
Ųet gražumas toks čia didelis, 
kad niekad .negali nenorėti ir 
dar -sykį tą miestą aplankyti. 
Prieplauka nauja, net geresne 
negu £ieW Yorko. Apžiūrėję 
ta miešta gložybėSj išvykome 
automobiliais į Pompėją., Čih gi 
pfalfeidbme veik visą pusdienį 
ir to mums pakako, kad apma- 
tyti tą praeities garsenybę ir 
gšmtdš gražią aplinkumą.

Prisiminė, čia esant, mums 
ta didi Heleną rasės praeitis-, 
norėjosi 'dar pamatyti ir Grai
kiją, o juk ji čia jau nebeto
li. Juk Atėnai tai Graikijos 
garsenybė-, kurią dar šiandien 
gerbia Visas mokslo pasaulis. 
Bet negalėjome, peš, reikalas 
Vertė kelionę paskubėti Jugo
slavijos . link. ' / .,£ > S.

IŠ LIETUVOS

hbišpėrkaj. kol lęikUb-
mus muito forųialumuš. Paš- 
kutiniuojU laiku kiertie ^litha 
matyti ilgos Aeiįeš įvairaus tipo 
automobilių/ Tos ėilėp greitai 
keičiasi, tai didėja, tai mažėją, 
jose randi tai vienokių tai ki- 
tokių mašinų, žodžiu-, automo
bilių jvežimas paskutiniuoju 
laikti per Klaipėdos utostą phsi- 
dai*ė Ihbu didelio

/ ’ . *■ * L ;\f į I 4

Taip pat šiemėt įvėžamh la
bai daug žemės ūkio mašinų. 
Jos atvežamos daugiausiai iš' 
Švedijos; kuliamosios motori
nės mašinos, šienui piauti, ru
giams ii* kitokiems javams kir
sti, įvairus drapakm, javams 
valyti mašinos ir įt. Atveža
ma ir traktorių. Neseniai buVv 
atvežta partiją naujausio mo
delio traktorių ’ iš Amerikos, 
šiomis dienomis vėl atvežta di
dele partija piauhhmų mašinų 
iš Švedijos. Apskritai, stebint 
įvežimą per uostą tenka konsta
tuoti, kad įvežimas yra toks di
delis, kokio iš viso anksčiau 
nėra buvę. ‘ Tsb.

LIETUVOJE SMARKIAI 
PERKA AUTOMOBILIUS

<.. ...........
Paskutiniu metu Lietuvoje 

smarkiai perkami automobiliai. 
Dabar jie gėrokai atpigę, neš 
Valdžia sumažino įvežamąjį mui
tą. Be to, žadama atpiginti ben
ziną ir motoriną (šiuo vardu 
Lietuvoje vadinamas 1 sumaišy
tas su spiritu benzinas), dėl to 
ir perspektyvos automobilius 
pirkti yra geros; Automobiliai 
Lietuvon atvežami jt?rds keliu. 
Dėl to automobilių importo 
centru pasidarą Klaipėda. , m

MtaMi,

Mergaites ir bėririiūkai dabar gali 
užsiregistruoti ttiusų mokykloj ir 
mokint iš SEKRĖTORIAVIMO, 
KiSFYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokiniai ir mokines gali Užsire

gistruoti Bile kada.
WAT§0N

638
COLLEGE

WEST GARFJELD BLVD.
(West 55th’ Street)

Phone BouIevjiM 0968

parkus, kuH Per Klaipėdos uostą,šiuo plėš
riuos taip gražiai ptiošia iro-Į tu atvežamą labai , daug ąuto-

* REIKALU ŲŽfcLKlT

< Juozapas* Ažukas
Aš tUriu advokatą dėl Visbkių 

reikalų. Duodu informacijas tak- 
bų ,i< na'ftių reikalais. Arba jeigu 
tjitfitė bėdos su' sdvb frendaunin- 
kais^ Musų įstaiga Jums pagelbės 
Viršminėtaiš reikalais^ 

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRJDGEPORT 
3303 Šo. Lituanica Avenue 

. Tel. Boulevard 8450
(Atdara hūo 10 fVto iki Q vak.)

___qj?r:

uiftūriiii i tTihi hiMm fiiiMi'ij-iitlŪ iiūalli i

WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS,

RAKANDAI
Nnujdft 1” d ifentirt, i.Ooo pėdų — $31.00 
£x4, «*6, 2x10, Bxiė M Pėd. .. $Z7.00 
Nauja# i>lyw»od, Visą dydžių, ketv.

p6dn ------------------------- - _ 3%c
Ihsuiatlng bonrfl, kelv. pėd.____
Naujas plastrr board, ketv. pėd. 4— 2c 
Naujas wallboaifd, visu dydžlą,

ketv. pfeda l%c
Nauji kedro HtAilpcilai, pšd. ilgio,

Stuka . ....... ....................... .—.......... .. lOo
Geriausios naujos durys, St, $3.25 
Kotelis stogų popleriauis, 108 ket.

pėdą ' .. t ---------------
Geriausios vėlų tvoros, pėda ------
800 arai. iSvidinės Ir išlaukinės

maicvos, $2.50 mftleva, Visokių 
spalvų galionas -----

Vanos tnbuiam stovy, Stuką ------
Sinkos (priuislnyi!lbs) visokios, št. 
Nmiji bĮlėtid futrlrtaiį $0 vertės 

' Sthkn .—
Lath, guobiniai —..—---------

NAUJI RAKANDAI 
Matrasai, $10.00 vUttės -----$
Sudedamas kauėas ir matracas.

kbmp. ......
Naujas Studio couches specialiai

pigūs __________ __ -............
, Geriausia nauja melalirtė lėva', 

pigiai no -------- $4.05
Sukti springsal lovai, $10.00 vert. $4.95
■ ~ . 1^00,906 PĖDŲ GERŲ 

VARTOTŲ LENTŲ
1VO M &M, 8-col. Shiplap, 2xį’s, 2xG’s, 
2x8’s, 2x10’8, Žkl2’S, 6x3, 3x8, Eglinių 
lentų grindims ir partiSenų, viskas iš. 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
sU nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Siunčiame ,1 u Užmiesti- 
SEKMADIENIAIS ATDARA.

ii Hm / r

i M.i o—a.
.........

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraufetbrtl fortiČiUB, pUhds fr 
visokius rakandas bei tttbrtil . 

arti ar toli.
3406 SOUTH l__________
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yafrds 3408 Heihlbck 5&4&
......i.■..■u. i m........................... i

Ketvirta8ieriis, ru'gs/ t6, W
■į. ..... ti I fu >

t iun«
6921 SOUTti

Hefolbck

Mrs. Anėlia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 So. Western 
Avė.,* 2hd floor 

Hendbck 9252 
Patathauju prie 

gimdymo hamtio- 
sė ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 

. ment ir magtie- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Oflao Tėt Bonkvm 5918 '

DR. BERTASH
736 We«t 35th SI.

Čo>. of 35th and MalsteA Stk, 
Ofiso Vhtottddfe tolo L3 nuo 6:80-8 :&0 
; J Nedaliomis pagal sutartį į 
Rez. 4910 SQ. MICHIŲAtf JBLVU 

Tel Kenūood 5107
■rt L ! , .k < '. . ’ -

t A, a. —i.r .t., 4'', i' i fr*

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ilbt ARCHER AVENUE 
Ofhso valandos!

nud it UUo H—8 vai. tfakdrc 
Režidenciįe:

8089 BObTkt CLAREMONf AVfc. 
, Valandos—9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.

$1.25
$6.50
$2.50

$1.75
15c

$4.95

$4.05
$16.05

$4.05

Hinj Wfcf|
IMT®-

DUOItlT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš .pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
t)r. R. J. Berkovitz 

&505 ŠOi HAlŠTED STRfcET 
1937 WEST 85th STREET 

Du moderniški ofisai.

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

ROSELAND—CHICAGO, IRU 
Tel. PULLmAN 1193-82*77

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
ofisas—127 & Dearborn Št. 
1431-1484—Tel. Central 4111-2 
ofisas—3323 So. Maisled St.

.Viiehto
Kamb.
Naniij
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telčfortafe Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

A. Montvid, M. D
Wėst Town Štate Bahk Bįdg. 

2400 WfeST MADISDN STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

, ,i" ; ■ ............................ .... i j ~ ...........

Dr. A. J. Šhimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZulDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. * Lafayette 8bl6 

______________ - . - -...-a—

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

Ofifco vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj / pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prbspect 1930

JOSEPH .1. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephune: Boulevard 2800 . 

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

Telefone: Republic 9723
i Phone Boulevard 70^3
DR. C. Z. VEZELTS

DĖNTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakah) 

Seredoj, pagal sutarti.
. •<> r.-.Ui-i IV "

DoctorManikas
PHYSIC1AN-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 htib 10 iki 12 r.

DIREKTORIUS
• r <■’ -‘ina*. •'?' .Mgg| > tam M MM MJohn F. Eudeikis KL. JURGELIONIS

ADVOKATAS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510mobilių: lengvų sportinio tipo, 

didėlių limuzinų, keleivinių au
tobusų, dideli^ ■' ^ūrii^Vč^irnią’
prek’ems’ ‘ŠFėžti!HT jčtJfitKSMfe 
per savaitę.’ atveža. nąt-įpa .50 į- 
Vairių automobilių. Jię . atveža
mi iš įvairiausių kraštų: Vo
kietijos, Anglijos, Amerikos ii 

automobiliai iš

pikų kraštų medžiai ir gėlės. 
Iš čia, -pasukome į Gibraltarą, 
tos Britų ; Imperij os 

'iVirt^Ves , .aplaųkytį.
Hotis' bu’vo— Palermo, 
didmiestis. '

Tuo metu kaip tik 
siruošimaų laukiant 
rlaus Mussolini atvykstant į zkt- Atvežtieji 
armijos ir laivyno manevrus, laivų iškraunami ir pastatomi

galybes 
Sekanti 
Sicilijos

ėjo pa- 
diktato-

«Mk

Saukit calumet 6909
UNIVEkSAL PLUMBING & 1IEATING 

SUPPLY COMPANY, N»t inc.

10 West 18th Street ^ateATtSBeeT
Ir musą pątyręb inžinierius 
ątVažiubS į jūsų namus ii* 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl rtamh Apšildymo rei
kmenų (pl^nt), garu arba 
karštu vandeniu šildomą. • 
NEREIKIA PINIGŲ* ĮMO
KĖTI,—36 MĖNESIAI Iš- 

MOKėJIMUI—ČEMA 
PALŪKANŲ KAINA.

Atdara vakarais iki 7 vai. j 
Ne.dėliomis. ikį 1.. v<. dieną Į

V;

M

ŠiŠNiAUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO. I ištaiga 

’! AMBULANC’E"" 
/ ; DIENĄ JR NAKTĮ

Višl^toiiai YAKDS 1741-1742
; 4605-07 So. Herniitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
' f ei. LAFAYF.TTB H7Ž7

4 r

■A.Ai SLAKIS -
ADVOKATAS .

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

.Hli.1 i< ■< llW lį| įiini^į

1824
3895

AKIU SPECIALISTAI

SLA Penktas Apskritys, ku
ris veikia New Yorko ir New 
Jersey valstijose, rengia didelį 
—metinį išvažiavimą, kuris į- 
vyks rugsėjo 19 d., Liberty 
Parke, 1144 Liberty Avė., Hilb 
side; N. J. Pikniko pradžia 1 vai. 
popiet. Įžanga nemokama.

Piknike bus kalbų ir dainų 
programas. Kalbės SLA Sekre
torius, Dr. M. J. Vinikas, ir ki
ti SLA bei visuomenės darbui 
tojai. Geras orkestras gros vi
są laiką ir kiekvienas atsilan
kęs galės smagiai pasišoktu 
Bus užkandžių ir gėrimų. Patar
navimas—maloniausias. Pikniko 
vieta graži—lietuvio didelis, pil
nas vaisių sodas. Kiekvienas 
atsilankęs turės progos sma
giai laiką 
draugais ir 
susieiti.

praleisti, su savo 
bendrai lietuviais

Kviečiame 
ir apylinkės 
rengimą skaitlingai atsilankyti. 
Pikniko rengėjai deda visas 
pastangas, kad atsilankiusius 
širdingai priėmus ir pavaiši
nus. . .

SLA Penkto Apskr. Valdyba.

visus Ne\v Yorko 
lietuvius į šį pa-

Tel. Boulevard 5914 Dfeftą It Naktį 
Ofiso valandos: nūo 2 iki 4, niib 7 
iki 8:30 v. Nedfel. nuo 10 iki 12 a.hL

1 ).vl<<'f

■ Klausykite mūsą Lietuvių tddio programų PfrM&difehib vakarais.
10j00 vai. vakaro iš W. JI* F. Ci. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

. P» šALtlMIĘRAS.

J ■■■■■-- ..............
■ * ' ‘

U * koplyčios visose 
ii Chicagosdalyse
AJ,, >■!. i'i.n.i. .. ...................    Į I i ,

*wb*Mm* 
li.ii* ihui

bMMM

;«'V

Phone Cicero 2109

r r

A. MASALSKIS
. 3307 Lituanica’ Avenue 4

3319 Lituanica' Avenue

iŠ ■

i.... * "■

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

i-\ -IV*

Baimė ima, kad po 
; poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičįiį!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. it 

,musų sekretorius suteiks jums visas. 
informacijas, i t'. * ; •'< .

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500 

■' ■ : ■" ' N ■ v '.V''* ' -. '

---------- -----------;-------------------------------- u- ? ;..u,
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BAiSTK)

.■ ■•■■ ’l < M t

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,
Cicero

•Lietuvių : 
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

. irias Diena

TURIME 
KOPLYČIAS

z VISOSE MIESTO
DALYSE.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas,
• jūsų garahtaviinas.

Optometriėšlly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi gAlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolifėgystę. Priren- 
fįa teisihgai akintos.1 Visuose atsi- 
ikitnuose egzaminavimas daromas 

su elektra, .parodančia mažiausias 
klaidas. Spečialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valąridos nub 10 iki 8 vai 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaihbs pigia u kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard *7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. HalStfed St 
CHICAGO; 1LL.

Dr. Margėriš
3325 So. Halsted St.

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

Šventadiėniaiis tik susitarus
Bhone BOULEVARD 8483

....................  iHi iii m »>I I'imc

KITATAUČIAI

iŠ S. P. MAŽEIKA Yards 1139
■' Phone Y ards 1188

,„v J. LIULEVIČIUS
1348 So. California Avenue 'Phone Lafayette 3572

■. ............ .....................................................................  i ims . .... imu* m ii a ■ ■ i

Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court ' Cicero

3354 So. Halsted Street
. ... - .. . ’

P. J. RIDIKAS
Boulevard 4089

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

Phone Boulevard 5566

LACHAWICZ IR SŪNŪS
230 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Strikt Tel. Pullman l«70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So.Western Avė. Phone Virginia 0883

dr. g. serner
Lietuvis ak!V gydytojas 

: Tel Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th fet.

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

Nedeliomis pagal sutartį, 
itin li|flirnn,"į lllilll

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos lietuvių Daktarų 
______ Draugijas Nariai. ,/

Phone Hemlock 2061
t)R. JOSEPH KELLA

DENTIŠTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
ono-al nutarti.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
. Seredomįs ir nedel. pagal sutarti 

Rež. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

DR. 1IERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas pef 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Rhy ir kitokius ėle- 
tros priefhisus.

, Ofisas ir Labofatojrij*!
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—1^ pietų Ir 
nub 6 iki 7:30 vai. Vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: - 

Superior 9454 ar Centfal 7464 
---- ---- • - ‘ ~ ; .' j-

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-itos lubos 

CHICAGO. IIX.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėlibtois UUo 1Q iki 18 
Valandai dieną,

Phone MIDWAY 288Č
. |i — .. ■■ —.1.     ‘„r.. ..y..-r ......

Telefohds Yėhis OOM

Dr. Maurice Kahn
4631 SOVTfi ASfttANI) AVĖ.

Ofiso valandbą;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pu ptotų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PlAZA 2100

fl —  »     ■  —. H. I     I.,!..,.

Garsinkitės Naujienose
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“ALL-BRAN APSAU
GOJO MANE NUO

VISO AMŽIAUS
KENTEJIMU”

CLEVELANDO ŽINIOS
• . ■ ' *

Dėl SLA Pildomosios Tarybos nominacijų. —
- Išsigimėlis. —-, Atsidarė mokyklos. 

Vaikų paralyžius.

Siaura-
— Pa-pročiai

bego du kaliniai. — Vaikų paralyžius. — Per radio 
teikia informacijų apie kelius. — SLA 133 kuopos 
susirinkimas.
kuopą.

Bandys įsteigti Etines kultūros

Smarkauja
SLA Pildomosios Tarybos no

minacijoms besiartinant, jau 
prasideda bruzdėjimas. Nariai 
kalbasi ir tariasi dėl tinkamiau
sių kandidatų, žinolha, čia pa
sireiškia didelis nuomonių skir
tumas. Vieni norėtų, kad jų 
geri draugai ir pažįstami butų 
į valdybą nominuoti; kiti va
duojasi vien tik politikškajs su
metimais, o treti stengiasi be
šališkai į reikalą žiūrėti ir sto
ja už tai, kad butų parinkti 
tinkamiausi kandidatai, visai ne 
paisant to, kokiai partijai jie 
priklauso.

Kada pasireiškia' toks didelis 
nuomonių skirtumas, tai aišku, 
kad negali būti ir sutikimo. 
Barnių ir nesutikimų tokiais 
atvejais negalima išvengti. Juo 
labiau, kad yra žmonių, kurie 
su nieku nenori skaitytis.

štai prieš kiek laiko vadina
masis Vakarų Komitetas viešai 
pasisakė, kad reikėtų remti da
bartinę Pildomąją Tarybą. Vie
na, toji taryba, šiaip ar taip, 
gana neblogai atliekanti savo 
darbą, o antrą, — nors kartą 
butų išvengta visokių ergelių, 
kurie paprastai vyksta Pildomo
sios Tarybos nominacijų metu.

Tokiam pasiūlymui vieni pri
tarė, o kiti pasipriešino. Kai 
kuriems vis dėlto atrodo, jog 
šiokie tokie pakeitimai valdybo
je VJJS dėlto, butų naudingi.„or
ganizacijai. Kiek galima (numa
nyti, pažangieji galėtų susitarti 
ir remtų dabartinę valdybą. Ta
tai jie darytų, taip sakant, “dėl 
šventos ramybės.”

Tačiau kyla klausimas, ar iš 
tokio susitarimo bus bet kokia 
nauda? Vadinasi, ar galima ti
kėtis iš tautininkų ir sandarie- 
čių kooperavimo?

Atrodo, kad su jais vargu bus 
galima susitarti: Štai “Dirvos” 
Nr. 36 p. Karpius jau teikėsi 
savo tulžį išlieti. Jis baisiai ka
ringu tonu paskelbė “aplinkraš.- 
tį,” kad su socialistais jokių 
kompromisų negali būti. Girdi, 
į jų pažadus tautininkai nepri
valą jokio dėmesio kreipti. Įs
pėja jis savo “viernuosius,” kad 
tie nepatikėtų saldžiais paža
dais.

Matyti, tie tautininkai yra 
savo rųšies vaikai, kurie mano, 
jog juos kažkas su saldainiais 
nori nubovyti. Prieš tokį pavojų 
juos įspėja “vadas” Karpius.

Tas p. KarpiaUs karingas to
nas iš viso skamba gana juo
kingai. Yra toks posakis apie 
deglę, kuri visą pasaulį išbady
tų, jei jai ragai užaugtų... P-as 
Karpius, matyti, irgi labai ka
ringai yra nusiteikęs, tik visa 
bėda su juo yra ta, kad ir jam 
dar ragai neužaugo.

Tačiau kada toks Karpius ir 
kiti į jį panašus pradeda taip 
smarkauti, tai pažangieji no
romis nenoromis bus priversti 
sudaryti savo kandidatų sąra-, 
šą. Iš peštynių, kurios kiltų no
minacijų metu, Susivienijimui 
tikrai jokios naudos nebūtų. 
Bet ką gi padarysi, jei yra žmo
nių, kurie nori “vajavotis” ir 
tiek.

Dr. Vitkus Clevelande gyve
na jau per kelioliką metų ir tu
ri čia daug draugų. Pas ji daž
nai ateina visokiais visuomeniš
kais reikalais, ir jis niekuomet 
neatsisako paremti naudingą 
darbą, šiaip jis yra demokratiš
ko nusistatymo žmogus ir todėl 
negali pro pirštus žiūrėti į tai, 
kas dabar dedasi Lietuvoje/

Toks daktaro nusistatymas 
labai nepatinka vietos laikraš
čiui, kurį redaguoja “kavalie
rius.” Juo labiau nepatinka tai, 
kad Dr. Vitkus prieš kiek lai
ko pareiškė, jog jis vyksiąs į 
Scrantoną, jei ten bus laikomas 
Amerikos Lietuvių Kongresas.

Kavalierius sako, jog tas kon
gresas buvęs ir busiąs vien tik 
socialistų ir raudonųjų. Girdi, 
kongresas Lietuvai tik žalos 
galis atnešti.

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog kongresas atstovavo ne vie
nai kuriai partijai. Suvažiavo 
įvairių pakraipų žmonės. Matė
si net katalikų bei pažangiųjų 
tautininkų, žodžiu, dalyvavo to
kie žmonės, kurie pageidauja, 
kad Lietuva butų laisva. Vadi
nasi, kad Lietuvos žmonės galė
tų patys išsirinkti tokią valdžią, 
kokia jiems geriausiai patinka.

“Dirva” prikiša Dr. Vitkui 
šališkumą. Esą jis nepritartų 
katalikų arba tautininkų kong
resui. Visai galimas daiktas, kad 
ir nepritartų. Pagaliau, kokią 
reikšmę galėtų /turėti tautinin
kų kongresas? Toks kongresas 
tik sudėtų savo pasižadėjimus 
ištikimai tarnauti Smetonai, tai. 
ir viskas. Tas faktas, kad Lie
tuvos žmonės neturi laisvės, 
tautininkams nerupi. Kita's da
lykas yra tas, kad tautininkai 
savo organizacijų kaip ir netu
ri. Tai generolai, kurių armija 
yra' labai maža ir pakrikusi.

i Biaurus darbas
Garfield Heights apylinkėje 

buvo išgėdinta septynių metų 
mergaitė, kuri dabar yra St; 
Alexis ligoninėje. Ryšium su 
tuo nusikaltimu policija jau a- 
reštavo kažkokį William Resch- 
ke, 45 mętų amžiąus vyrą ir aš
tuoniolikos mėnesių mergaitės 
tėvą.

Serganti mergaitė tvirtina, 
kad ją išgėdinęs Reschke. Esą, 
tas vyras norėjęs ją prisivilioti 
su saldainiais. Kada ji atsisa
kiusi imti saldainių, tai jis pa
sigavęs ją, įtempęs į Cavalry 
kapines ir ten išgėdinęs. Kapi
nėse išlaikęs ją šešias valandas. 
Tik dvyliktą valandą nakties ji 
ištrukusi ir nubėgusi į artik 
miausį namą, iš kurio buvo pa
šaukta policija.

Reschke netrukus buvo suim
tas. Pasirodo, kad policijai jis 
jau buvo žinomas kaip keisto 
elgesio žmogus. Parkuose jis 
vis užkabinėdavo, jaunas mer
gaites, todėl buvo įspėtas, kad 
ten neslankiotų. Bet tuo viskas 
ir baigėsi. 
Reschke 
duotas. 
jog šiuo 
policijos
nebojo skundų.

Mokyklų atsidarymas
Mokyklos musų mieste jau 

atsidarė. Grįžo tūkstančiai mo
kinių. Miesto mokyklų taryba i- 
sakė visiems mokytojams, kad 
labai prižiūrėtų mokinius, o ypač 
jaunesnio amžiaus. Mat, ir pas 
mus pradėjo siausti vaikų para
lyžius, nuo kurio jau keli mirė 
ir keli liko į ligoninę nuvežti. 
Mokytojams įsakytą', kad jie

štangas. Manoma, kad 
jiems įšmugeliavo jran-

paskutinius keturioliką

I tuoj raportuotų, kaip tik paste
bės, jog mokinys ncsijauč.’a g£- 
rai.

Tėvai taip pat yra graudena
mi, kad jie sergančius vaikus 
tuoj pas gydytojus vestų.

Iš pradžių ; mokyklų taryba 
buvo maniusi per kurį laiką vi? 
sai mokyklų neatidaryti, bet 
paskui permainė savo nuomonę. 
Bet jei sirgimai vaikų para’y- 
žium padidėtų, tai tektų mo
kyklas uždaryti.

Pabėgo du jauni 
nusikaltėliai

-Clevelando priemiestyje Lake 
Wood yra kalėjimas, iš kurio, 
šiomis dienomis pabėgo du jJu-* 
ni nusikaltėliai. Nakties metu 
jie išmušė langą ir išpiovė ge
ležines 
kažkas 
kius.

Per
metu tai pirmas toks atsitiki
mas, kad iš to .kalėjimo birtų 
kaliniai pabėgę.

Siaučia vaikų paralyžius
MEDINA, Ohio.—Miesto val

dyba ir daktarai yra labai su
sirūpinę, nes per paskutines 
kelias dienas pastebėta keli su
sirgimai vaikų paralyžium. Vie
šose mokyklose liko įvesta stip
ri priežiūra.

Naujas būdas trafikui 
kontroliuoti

Y0UNGST0WN? Ohio.—šio 
miesto apylinkėje policija pra
dėjo visą trafiką per radio kon
troliuoti. Lėktuvais yra apžiūri
mi visi keliai, o paskui, iš radio 
stoties pranešama, kokioje pa
dėtyje yra tie keliai ir ar dide
lis ten judėjimas. Policijos au
tomobiliai, kurie turi radio apa
ratus, yra visą laiką informuo
jami apie kelius ir trafiką. To
kiu budu policija visada atvyks
ta į tokias vietas, kur reikia 
tvarką padaryti; Vadinasi, kur. 
susigrūdimas yra^delį^.-

Kuopos susirinkimas
Rugsėjo 7 d. SLA 136 kuopa 

laikė savo susirinkimą Lietuvių 
svetainėje. Susirinkimas nebuvo 
gausingas, nes daugelis nąrių 
per šventes buvo išvažinėj ę į ki
tus-.miestus ir dar nebuvo grį-

“Aš kentėjau nuo užkietėjimo per 
tris metus. Mano padėtis darėsi tik
rai rimta, kada skaičiau apie Kel- 
logg’s ALL-BĘAN.

“Aš nupirkau pakelį. Laike dviejų 
savaičių mano viduriai jau buvo 
reguliarus ir aš vėl pradėjau džiau
gtis gyvenimu. Tai apsaugojo mane 
nuo viso amžiaus kentėjimų.” — 
Mrš. Lloyd Baird, 384 S. Bannock 
St., Denver, Colo.

^Mėgink ALL-BRAN pats. Tai 
taiso paprastą užkietėjimą. Kūne jis 
sugeria dvigubai savo svorio vande- 

,ny, sudaro minkštą masę, švelniai 
valo sistemą. Išvalgyk tik du kupi
nu šaukštus kasdien. Tris kartus 
rimtuose atvejuose. Valgyk kaip ja
vinius su pienų, ar Smetona, arba 
pagal receptus. v į

Na, ar negeriau į valgyti šį svei
ką maistąj negu įrnti piliules ar 
vaistus, kurie gali būti kenksmingi 
ir dažnai nepadaro įtakos? ALL*, 
BRAN parsiduoda . visose valgių 
krautuvėse. Kellogg in Battle Creek 
garantuotas ir pagamintas. ,

. ■ V ■ ■■■■» 1 ■ ■■■« I ...........     ■■

redaktoriaus įspėjimas, kad rei
kėsią mokesčiai , pakelti, jeigu 
nariai nepildysią tų kortelių, 
kurias centras išsiuntinėjęs. 
Toks įspėjimas' gali reikšti tik 
vieną dalyką: Susivienijimo fi
nansiški reikalai yra pašliję ir 
todėl tenka mokesčiai didinti.

Yra tokia pasakaitė apie žy
dą, kuris turėjęs labai “gud
rius” du sūnūs. Jie visada orą 
įspėdavę: kai vienas sakydavęs, 
jog rytoj bus lietus, tai kitas 
tvirtindavęs, kad lietaus nebus. 
Ir visada Vienas jų išpėdavęs.

(Atrodo, kad ir mes Susivieni
jime turime labai ‘‘gudrius’* du 
vyrus. Kada vienas jų sako, jog 
organizacija turinti labai daug 
turto, tai kitas įspėja, kad la
bai galimas daiktas, jog teksią 
mokesčius padidinti. Tačiau na
riai vis dėlto norėtų žinoti, ko
kia iš tiesų yra organizacijos 
būklė: ar ji turi daug turto, ar 
jos turtas tiek jau susitraukė, 
jog reikia mokesčiai didinti ? 
Taip, tas dalykas ne tik musų

u j 11 j n įiiĮįiiiii iti^ iihįh'1,1 hį».iiii..i.u,iii nikiui i u , , „„„
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kuopai, bet ir visiems organiza
cijos nariams butų pravartu ži
noti.
, , * ■ , ■ ■ . ■ Į

Etinės kultūros*kuopa
Kad kokios, tai gal ir mes 

netrukus jsteigsime Etinės kul
tūros kuopą, štai šiomis dieno
mis pas Dr. Joną Sims-Sima- 
nauską įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo būrelis vietos 
lietuvių. Būtent, atvyko į pasi
tarimą tokie lietuviai, kurie y- 
ra laisvų įsitikinimų.

Visi susirinkusieji buvo tos 
nuomonės, jog pirmiausia reikia 
praplatinti Dr. Jono Šliupo raš
tus, kuriuose yra gvildenami e- 
tikos ir religijos klausimai. Pa
reikšta taip pat pageidavimas, 
kad reikia steigti Etinės kultū
ros kuopa. Atrodo, jog šiek tiek 
pasidarbavus nebūtų sunku tai 
padaryti. Juk musų kolonijoje 
laisvų pažiūrų žmonių yra ne
mažai, reikia juos tik į daiktą 
suburti.

2-ra Rekordinė Savaite! 
‘THE THIKTEEN”

EXTRA VILIONE 
“JUBILANT MARCH**

Maskvoj Sporto Dienos Paradas 
100,000 Sovietų berniukų ir mer
ginų atletų milžiniška fyzines 

kultūros demonstracija
SONOTONE 
66 E. Vau Buren 

25c iki 1 v. p. p.—35c iki 6:30 p. p.

™K,T LUMBERĮ
ROOFING, WALLBOARD, BLOG. 

MATERIALS
Išmokėjimais $C
taip mažais, kaip **
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir Vartoto statybai materiolo 
atakas pasaulyje

Naujos 2x4, 8-1(1 P ė d., lin. pMa *>0
Naujos sheathing bosnis, 1,000— *23 

pėdų ---------------- ------f-------  -----
Kockvvool batts, 24 kyiul. pėdų, $ 1 12'
Naujos plasterboard kvad. pėda 20 
Insulatlng board kvad. pėda -----

Naujos wallboard visų mierų 
arkuKų kvad. pėda -------- -—

7 pėdų tiesus cedar postu,

Clear 6” bevel. slding, 100 lin. 
pėdų ------- —-----------------------

11 1-3 hex. shlngles, geriausi, *4.25 
kvad. _ ,..................... -.........

$2.50 maliavos, visų spalvų, $ 1.25 
galionas ........... ....................

55-8V. roofing In 2nds, rolių!

4x4 tlmber, 1,000 pėdų ---------- *20
1x4 tongne and groved flooring *20 

“M” pėd. - ------ ---------- -

20
20

100
*2

—Jonas Jarus.

Sakoma, kad prieš 
net skundas buvęs pa- 
Tad iš dalies atrodo, 
atveju buvo nemažas 
apsileidimas, kad ji

Nepatenkinti
Dr. J. T. Vitkus yra 

vietos lietuvių gerbiamas 
gus. Nors jis veikia drauge su 
pažangiaisiais, tačiau moka su
gyventi ir su skirtingų pažiūrų 
žmonėmis. 0 tai todėĮ, kad jis 
yra taktiškas ir plačių pažiūrų 
žmogus. Jis visada remia kiek
vieną naudingą lietuviams dar-

VėSų 
žmo-

... k ■ ■ ' ' *’X'■

Susirinkiihe buvo nagrinėjami 
svarbus klausimai, kurie lietė 
organizacijos reikalus. Buvo nu
tarta rengti bankietas tiems 
jaunuoliams pagerbti, kurie' pri
klauso kuopai. / Juo budu buš 
galima palaikyti su mųsų .jau? 
naisiais nariais glaudesnius ry
šius. ' . į','. _. ,’

. Kai kurie nariai nusiskundė, 
kad jie negaliną reguliariškai 
“Tėvynės”. Vieną savaitę laik
rašti gauną savaitės gale, o ki* 
tą — savaitės pradžioje. Kart
kartėmis pasitaiko ir taip, jof 
laikraštis visai nėra prisiunčia
mas. Tokia netvarka narius tik 
erzina. Rodosi, centre galėtų 
būti įvesta geresnė tvarka, Juk 
jei šiaip kokis pi’iyatiškas laik
raštis pradėtų itaižApsileisti, tai 
jis tikrai neilgar tegalėtų :gy
vuoti. < ■ ' AI /. .. . ■■

centro sekretorių s*; paskelbė sa
vo raportą; kuris buvp labai op
timistiškas. Iš sekretoriaus pra
nešimo buvo ganmį'spręsti, jog 
finansiška Susiyj^iiįjim’o būklė 
yra visai gera. Juov labiau, kad 
turto jis priskaitė pusėtinai 
daug, c?.-'‘j„J ...

Bet štai “Tėvynęję’/^ pasirodei

Nebalsuokit už savo mėgiamąjį persiką desertą, neparagavę 
šio šviežio' chiffon 'pajaus su traškia corh flakęs pluta.

Rašo BARBARA B. BROOKS
I . . 'Jus paliksit neragavę geriausio de

serto ši mėnęsį, jei leisit persikų 
(pyčių) sezonui užsibaigti, o 
kepsit peach chiffon pajaus su traš
kia corn f lakęs pluta. ' 

štai desertas, kurs išjudina 
apetitą—ir kepėjai, patyrę ar nepa
tyrę, nusilenkia to pajaus pasiseki
mui, kadangi jjs taip lengva paruoš
ti. Jūsų šaldytuvas atlieka daugumą 
darbo. Traškus sukočioti corn f lakęs 
sumaišyti su ištirpytu sviestu ir cuk
rum ir išploti pajams kepti petelnej 
sudaro pajaus plutą. Nekepta pri
kemšamoji medžiaga—švieži persikai 
(pyčės), sutrinti ir sumaišyti su cuk
rum, citrinos sunka ir trupučiu žę- 
latino, išplaktu kiaušinio baltimu ii 
smetona—*yra nuostabiai skani, štai 
receptas:

Crumb Pie Shell 
1/3 cup butter % cup sugar 

1 cup fine corn flakes crumbs
Ištirpykit sviestą pajaus petelnej.

Pridėkit cukrų įr trupinius (crumbs) 
išmaišykit gerai. Prispauskit mišinį 
vienodai ir tvirtai prie petelnčs šo
nų ir dugno. Atšaldykit. Gausit 8,9 
arba 10 colių plutą. Sukočiokit arba

peiš-

visų

sumalkit 4 puodukus corn flakes, 
kad gauti vieną puoduką smulkių 
trupinių (crumbs). •' .

Peach Pie Chiffon
% cups fresh peaces
% cup sugar
1 tablespoon gelatin
% cup cold water
% cup boilįng Ayater
1 tablespoon, lemon juice
% cup heavy crėam
2 egg whites ; '
1/3 teaspoon salt.
Nulupkit persikus, sųraikykil ir 

nridękit cukraus; sutrinkit persiku^. 
Leiskit mišiniui pastovėti 30 minu
čių. Išmirkykit želatiną šaltam Van
deny, ištirpykit ji verdančiam van
deny. Pridėkit citrinų sunkos ir iš
tirpytą želatiną prie vaisių ir leng
vai išmaišykit. Atšaldykit mišinį. Pla
kit Smetoną iki ji Sustings ir sudėkit į 
ją vaisių mišinį. Plakit kiaušinių 
ba.ltimus kartu su druska iki jie su? 
stings ir įdėkit į flake pajaus, plu
tą. šaldykit iki pasidarys stiprus, pa
kankamai, kad galima butų sukaus
tyti. Paduokit valgyti su plakta Sme
tona, jei norima. ■
- Gausite; 9 colių i^ajų.

Coleman BURNING HEATERS
L MEITUS LUMBER CO.
O 3800 S. WESTERN
U LAFayette 2101
I 3393 Archer Avė. LAF. 0086

8050 S. Chicago Avė. RF.G. 0075
S 945 Broa<lway—Gary, Indiana

APRŪPINTI SU

Automatine
Temperatūros

Kontrole

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 
. 1937 metams .,

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa-

* laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
įrengimų sudaro w a 11 
thermostat, oii valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 

\ taip lengva, kaip durų skambutį.

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintalns 
• “Sėt* 

Tempera tarė

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIU B O VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — < 
Finansų raštininkas 
tala; Nutarimų rašt.- 
skas;
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius-M. Kaziu- 
nas; Ligonių - lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 3929 
W. Madison Street.

rge ivieaaiinsKas, 
Juozapas Garad;

- Chas. Ka- 
M. Medalin- 

Kont. rašt.—V. Manikas;

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato, rodyklę ir,šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary'pageidaujamą temperatūrą.

, ■ . S " 1 s - ‘ t. .■•'s" •
' - i ’ , * 1 j’.S: . ' ■ '

Smagesniam, sveikesnia'm, parankesniam apšildymui 
turėkit domej šias ypatybes:, Heat Reflečtor Doors... 

' Heath Radiating Firis— ir Coleman Fuel-Saving 
■ Burner. ' • ■ <

DADCIflC Dnnvlilv
F URNITURE HOUSEJnc
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“The Home of Fine Furniture”
Since 1904

1748-50 W. 47th Street
Tel. YARDS 5069

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
• ■ • ■ K ■ . .' . '

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S, Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwe’I 
St.; P. Kiltis-—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. . Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:80 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

DRAUGYSTES SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bąnkevičins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1938 Canalport Avė.

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitoms, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginią 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittįs, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St, Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma
nikas, 2519 West 48rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (8) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet 
2417 W. 48rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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iŠB South HuHteJ Street 
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SuLscriptiori Kates:
18.00 per year in Canada
>5.00 per year outside oi Cnicago 
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Užsakymo kainai
Čhicagdje — paštu:

Metams -------- ....________ _ $8.00
Pusei mptų .—________  4.00
Trims mėnesiams ___________2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50

. Vįėnam mėnesiui
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Mėnesiui ;__ ___ _____ ____  75c
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Per nosį fašistatns
Devynių valstybių sutartis prieš "piratus^ btivO/ pa

sirašyta ir įėjo į galią. Ėagal ją, Britanijos ir Francu- 
zijos karo laivai patruliuos Viduržemio jurą; saugoda
mi riuo submarinų atakų vandens kelius toje juroje.

Via! žihty kad tri sutartis yta atkreipta prieš Itali
ją, neš tos niistėfiŠkos stibmarihos, kurios pastafudjii 
laiku skaridilidavo įVairiiį šalių laivus Viduržemio ju- 
fdjė; galėjo būti tikUi italų. TaSiMti W Italijos valdžia 
bttvo pakviesta dalyvauti juros sargyboje. >

MussoiinTtą pakvietiinąį ainjėtė, ir Anglijos. Užsie
nių reikalų ministeris Eden, išgirdus apie wil diučės,, at- 
sakytng; tafė: “Aš Nepaisau’*. 0 FranoUžijbš VidriUS rei
kalų ftiiništetis Delbos pasakė, kad Nyon’O konferenci
jos darbai dar nepasibaigė; tos pačios valstybės, ktirips 
nutarė kovoti su piratiškOrhis šubniaririOniiS, toliaus 
svarstys, kaip apsaugoti4sUSišiėkiNią. Viduržemio juto
je nuo kitokių karo laivų ir nUO aerOplanij.

Šitas Anglijos ir FrancUzijos valdžių nusistatymas 
“padaryti tvarką” ViduržeihU jutoje, ignoruojant Mus- 
solinį, yra skaudžiausias smUgis fašistiškai Italijai; ko
kį ji yra gavusi nuo to laiko, kai ptašidėjo Ispanijos 
karas. "

Mussolihi jUk pavertė Italiją “imperija”, Užkariau
damas Etiopiją. Jo ambicija buVo’ padalyti Viduržemio 
jurą italų jura. O’čia Anglija ir' FranėUzija toje juroje 
šeimininkauja, sU itniaiS nėt nesitardamos! f ;

Šis smūgis Italijos diktatoriui yfa kartu ir smūgis 
Vokietijos hitlerižmūi, nes naciai šiandie demonštfaty- 
viškai kooperuoja su juodmarškiniais ir pats Mussolini 
rengiasi važiuoti į svečius pas Hitlerį; Demokratinės 
valstybes tų dviejų diktatorių nepabūgo. *

Iš kur staiga atsirado tiek driūg griėžtumb pas Lon
dono ir Paryžiaus politikos vairuotojus?

KNi kūriė EūtopOs įvykių stebėtojai šakb, kad ang
lai ir franeUzai seniai norėjb išlupti kailį fašistiškiems 
vilkams, bet tik dabar jiems pasitaikė gera proga, kai 
Mussolįtii įlindo į spąstus.

Jeigu tai tiesa; tai bus įdomu pažiūrėti, kaip fašis
tai bandys iž šitos bėdos išsigelbėti.

Apžvalga
■ 'i' ■ ■ ' i
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KOVA DĖL EVOLIUCIJOS

Evoliucijos teorija padarė 
milžinišką atmainą moksle ir 
ypač Žmogaus savęs pažinime. 
Tačiau ėmė pusėtinai laiko, iki 
ta teorija buto priimta, nes ji 
Sutiko atkaklų pasipriešinimą 
triin tikruose visuomenės sluok
sniuose.

Pirmiausia evoliucijos teoriją 
riibksliškai suformulavo Charles 
Earwin/ kuris surado, kad da
barties gyvuririi yra kilę iš labrii 
Skirtingų gyvūnų, buvusių pra
eityje, ir krid žirtogus nėra iš
imtis iš šito įstatymo. Tai įhiri- 
čia i, kad žmogus yra kilęs iš 
gyVUhų, parihšių į beždžiones, 
visu srharkumu pasipriešino 
bažnyčia,- nės tai griovė jos 
skelbiamo tikėjimo pagrindus.

Britanijos mokslininkų sąjun
gas suvrižiavimė, kuris įvyko 
rugsėjo 1 d. Nottingham mies
te, tpš šąj taigos prezidentas, 
Si r Ėdvvard Poulton, pašventė 
srivo kalbą temai apie istoriją 
kovos ųž ir prieš evoliucijos te
oriją. Jisai nurodė, su kokiu 
pasibaisėjimu pradžioje žiurėjo 
į Darvvino mokslą tie, kurie bu
vo papratę manyti, kad žmogus 
esąs tobuliausias “Dievo tvari-

hys” ir pasaulio valdovas. Vie
kas jų pareiškęs taip:

“Kurie nori, tegu ieško Sa
vo senolių zoologijos darže; 
aš verčiau susirasiu juos Ro
juje!”

Prie progos galima čiri pri
minti, kad ir pas lietuvius ta 
kova buvo labai aštri. Musų 
kunigai susiriesdami niekinda
vo ir plūsdavo tuos, kurie Dar- 
wipo teorijai pritarė, jie va
dindavo juos “beždžionžmo
giais”, “gyvuliais” ir, t. t.

-t
Bet evoliucijos iteorij a vis- 

tiek paėmė viršų, ir šiandie 
jau nė tamsiausias parapijos 
klebonas riebedfįsta prieš ją 
burnoti. -

NESlKlšlMO POLITIKA

Vienas mūsiškių komunistų 
organas rėžia primoksią riple 
Anglijos organizuotųjų darbi
ninkų tariamą klaidžiojirią Is
panijos klausime. E^ą, Ispani
jos karo pradžioje darbihihkij 
unijų vadai pasisakė už “nesi
kišimo” politiką: “Kaip komu
nistai nekritikavo unijų virši
ninkus už tai, nieko negelbėjo.”

Bet, galų gale, Anglijos dar
bininkai susiprato. Unijų kon-

įresas hTorwich mieste tą klai
dingą Nusistatymą atmetė ft ' 
riutąrė Ispanijos respublikos 
gynėjus remti. Minėtas komu
nistų organas sako: \ 

l • • • ■

‘‘Dabar jau’ kas kita. Uni
jų kongresas atmetė ir pa
smerkė vėidmainirigą nėitra- 
litėtą ir reikalauja, kad višo 
prisaulio darbininkiškos ir de
mokratiškos spėkos ištiestų 
ranką Ispanijos Haudiė-

1 čiams?’ < f
čra* sumaišyta skirtingi daly

kai. .. 11
Anglijos darbininkų Unijų 

Vadai hiekrib'iriėt fiėšuprato riė- 
lifalitėtO Ispariijok rėikalė tąja 
prasme, kad nereikią rėfftti tš- 
panijoš liaūdfeš. Pfie^inįai, tų 
Uniją yridrii visą laiką darbavos 
si, teikdami Ispanijos kovoto- 
jafris paramą.

tr jie veikė nė tik Anglijoje, 
bet ir visame darbininką unijų 
iiiternaCionalė. Anglriš Šir Wal- 
tėr Citrinė, kuris yra unijų 
terriacionalo prezidentas, orga
nizavo aukų rinkliavas įvai
riose šalyse IspriNijos respubli
kos gyiiėją naudriR rūpinosi 
maišto; rūbų ir medikameritų 
pristatymu Ispariijoft; šiuri te te
nai gydytojus ir slaugės,' ir t.t.

Tokiu budu yra nesąmoNė 
sakyti, kad: Anglijos darbinin
kų unijos tik dabar ėmė rūgin
ti, “kad viso pasaulio darbinin
kiškos ir demokratiškos spėkas 
ištiestą ranką Isbahijos iiriu- 
diečiams”.

Nęitraliteias; ripie kurį tris 
komuiiistų laikraštis kalba, lie
čia ne darbininkų nuSistatyftią 
Ispanijos klausime, bet t ik 
valdžios politiką Ispanijos at
žvilgiu.

Anglijos darbininkai pradžio
je stojo už tai, kad Valdžios 
susilaikytų nuo intetvencijds 
(ki'šifribsi) į Ispanijos karą, ti
kėdami,, kad tbkiu budu bus su
laikyti nuo sukilėlių' rėmimo 
Italijos fašistai ir v. Vokieti j ės 
načįaį. Bet kai; Jąikui bėgant, 
vis labiau aiškėjo, kad Musso
lini ir Hitleris Nesikišimo Su
tartį laužo ir padeda generolui 
Ftarico, tai Ariglijos darbinin
kai ėmė reikalauti, kad demo
kratines valdžibs leistą Ispani
jos respublikai pirktis ginklas 
užsieniuose. ’ . >1

Taigi unijų kongresui Norr. 
wičh’e visrii nebuvo reikalo at
mesti ir pasmerkti savo pirmes
ni nusistatymą. Jisai tik pa
smerkė fašisttlš; kurie laužo nė- 
ittąlitėitoi sūtaftį!

Kai dėl Britanijos komunis
tą (kririė Neturi jokioj įtaikos 
nei darbininkų judėjime, riei 
politikojė); tai jie pėrhai me
tais buvd ūriėš nesikišimo pb- 
litiką, rikiai pririiegdžiodarrii 
Maskvą, kuri norėjo, kad Ffari- 
euzija ir Anglija suteiktų gink
luotą pa'gelbą Ispanijos valdžiai, 
Nepaisant, kad iš to gali kilti 
karas. Bet, galų gale, pati Ma
skva prisidėjo prie “nesikišimo 
komiteto”, ir šiandie Anglijos 
komunistai jau nebesako, kad 
Francuzija ir Anglija privalo' 
šiųs<ti šavo armijas Ispariijdn.

Dar daugiau. Azijoje įvyko 
aršesnis dalykas, negu fašistų 
kišimąsi į Ispanijos reikaluš: 
tenai Japonija' veda atvirą ka
rą prieš Ėiųiją. Bėt ar Maskva, 
kuri taip karštai reikalavo 
franeuzų ir anglų pagelbos Is
panijos respublikai, dabar siun
čia Savo armiją kinams pridė
ti? Ne, ji sėdi ausis suglaudus, 
tartum ji nė nemato, ką Japd- 
hijbš armija drirb kirių žemėje. 
Ėiai Sovietų ^didžios pašonėje 
eina smurtas, tai ji nori būt 
“nėitrališkri”.

O į Maskvą nusižiurę j ę, ir 
kitą Šrilią komunistai nedrįsta 
ĖiNijb'S ritžVilgiu smerkti “veid
mainingo nęitrali'teto”.
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| Paryžiaus Paroda I
' Ketvlrta<lierttš, fŪgS. 19, *^

CHARAKTERINGI ARGENTINOS LIETUVIU 
GYVENIMO BRUOŽAI

A.L h

(Laiškas iš kelionės)

tuvos parodos reprežentrinčių 
dviejų lietuvaičių, tdiitiškubsė , 
rububse priširčdžiušią. Krilbd 
lietuviškai. Ir... iš j U. jokio ndo- 
širdtimo’! JOkiOŠ šypsenos, jo
kio veide liriksmdmo! Koks Nu
sivylimas. Sėdi jos dvi, sėdi ty
liai, ramiai ,jokio gyvumo, lyg 
anasai sustingęs smuikelis. Ne
jaugi nebuvo galima parinkti 
(Ūkias mergužėlės, kurios šyp
sosi nė tik tuomet, kuomet ku
tenamos būna! Nėra kas mari 
Su jomis kalbėti, neš jbši neturi 
ką man šakyti, nėt neranda rei
kalo paklausti, iŠ kur atkelia
vau ir paaiškinti, kas parodoje 
esama. Jokio nuoširdumo. O gal 
<jel tO, kad į jas lietuviškai pra
šnekau! Gal *ttio pačiu jų akyse 
daug vertybių praradau. Mat, 
savas žmogių, ką iš jo patirsi! 
Oi klystat, mergelės! Daug jūs 
prarandat, kad šypsotis nemo
kat! It taip lyg šalto vartderis 
apipiltas, skausmą prarijęs ėinu 
į Latvijos Skyrių.

Ir čia praeitis, istorija ir ma
ža kas iš dabarties. Latvijos pa
rodos reprezentantė latvių mer
gužėlė tikra mumija, tai veik 
visai nesiteikė man j klausimds 
•atsakyti. įkaite rusišką roma
ną ir riet man J akis riėpažiurė- 
jo! Na, ir rinkinys! juk jei no
rit ir ji savO fųšieS parodoš 
gyvas eksponatas, ir patrink tu 
riian tokią, mumiją! Kaip Uimat- 
nio dukra tikra mumija!

Nėra kas čia’ veikti! Einu :: 
Estijos skyrių. Estija jaū daug 
ką rodo ir iš dabarties nuveik
tų darbų. Mat, jų praeitis mig
lota. Jie savo istorijos dai* ma
žiau tuti, nėgU LatVijri, todėl 
jau dadtnau dabarties fbdO. Es
tijos dukfos šahnibs mergužė
lės. TdojVman -(Mg pripasakojo, 
didelio širdingumo parode ir 
gražiai šypsojosi! šiaurės šyp
sena ant Senos upės krantų 
Trii didelis Ėsti j 6S prirOdos nuo
pelnas! ir nepajutau, kaip išti
są valandą Čia išbuvau!

BriitijOs valstybių parodos 
paViiijoiiaš, tai vienintelį visoje 
Paryžiaus parodoje skyrius, ktir 
nėŠarria jokios reklainos, kur 
višafrie praeitis vyrauja, kur tik 
rrii gražių, skoningų liaudiės 
dirbinių išstatyta, kur nejunti 
šūkio — pėfkri — pardUOdu!

Bet juk Visa šitri paroda^ tai 
yra — perku — parduodu! Juk 
BaitijOš Valstybėms Iribiad negU 
kitoriiš rupi — parduodu!

MištiKri; mistikai Vieta kabi- 
riėtUošė; bėt riė firikbjė; Istori
jai, istorijai vieta kriygyiihosė, 
n čia — dėkim, rOdykim tai; 
ką tUrifriė. Beht ttirižmo propa- 
gahdą butų galimai greičiau 
čia išvystyti.- tiai-ia! tiaiia mat 
tų lietuvaičių j kuribš šypsotis 
nėmokri! Paryžiaus pudtri išmo- 
kb veidelius Nudažyti/ Ihpaš 
rausvais tepalais riUtėpti, bet 
tai, kaš svarbiausia — Neišmo
ko riUsišypšbti!

'tai rieĮkairiubjami riUOštoliai 
ir pačiai parodai ir toms lietu- 
Vriitėms! —f. Y.

MIRĖ NUNUODYTAS
UTENA. — Utenos ligoni

nėn atvežtas nuo Debeikių ap
nuodytas žmogus pasisakė, kad 
jį apnuodijus Žmona.

Apnuodytasai mirė. Vedama 
kvota.-

štai jau, kuris laikas kaip 
bastaus po Europos valstybes. 
Plačiau apie savo kelionėje įgy
tus įspūdžius škriitytdjams pa
rašysiu kitą kartą. Būti Euro-? 
poje ir šiais metkis nėatsilan- 
kyti Paryžiaus parodoj, tai reik
štų turėti neįvertinamus nuo
stolius. Spėjama, kad šiais mėr 
tais amerikiečiai turistai bus 
jau ikišiol palikę per 200 milio- 
nų dolerių Prancūzijoje, štai 
ką reiškia gera fėklaiha ir šu- 
gebčjimas turizmą išvystyti. 
Taigi apie Paryžiaus parodą, 
bet tikriau Šiuokart rašysiu tik 
apie tos parodoš maždtę drilė- 
ię, kaš mari labiausiai krito į 
širdį, paveikė jausmus, savotiš
kai Nuteikė protą: Tai apiė Bal
tijos Valstybių — Lietuvos, Lat
vijos, Estijos paviiįjbnuš. Įėjus 
į parodą pro svarbiausius var
tus, iš kairės tarp, daugelio val
stybių trečia iš eilės plevėsuoja 
Lietuvos trispalvė vėliava.'

—Sveika, manb tautos vėlia
va! Seniai aš tave mačiau! Sma
gu ją matyti svetur! Ji staiga 
man primena Lietuvos žaliuo
jančius laukus/ arimus, pūdy
mus, miškus ir tyvuliuojančids. 
upelius. " Lietuvos 'vėliava, jos 
spalvos taip pat darniai neat
rodo, kaip ir visas Nėra darinis 
Lietuvos gyvenimas.

Štai iš dešinės, tonais, kur 
Indijos, Siamo ir netoliese SSSR 
pavilijonaš, stovi erdvingas Bal
tijos valstybių pavilijohas; Jis 
skoningai pastatytas ir riland- 
riau atrodo,- negu kitų valstybių 
pavilijonai. Tiesiai smunku į jį 
ir pirmiausiai atsiduriu Lietu
vos skyriuje.

—Lietuva! Kur tu šiandieni
nė Lietuva? Aš tavęs čia nema
tau I- /' .į " t .

Stebiu, žiutati iriušų močiu
čių, senolių ^^rbšenįų tikrai j- 
domus, įražittš^ rankų darbus. 
O tos musų-motinos, motinėlės, 
žvalios šėsutėš savo mikliais 
pirštais vargo spaudžiamos tik
rai vikriai audė, mezgė, šįuVo, 
šauniai, spalvas derino, čia nie
ko rėkiančio, nieko reklamuo
jančio nematyti. Tai tikras var
sų darnumas, tikra Širdies airi- 
žinai nebaigta daina. Daina 
skaušrriubšė giriitiši, grrižaūš 
gyvenimo pašiilgUŠi!

t> štai ir LiėtdvdŠ piėmėriėiių/ 
tų didėlių vargdiėričiitį; Liėtii- 
vOS bernužėlių, tįį ŠripNių meis
trų medžio drOžiriirii: Visri tai 
gražu; Originalii, šavOtiška iri Vi
sri iššiškiflri iš kitų parodoje 
išstatytų eksporiatų. Vidttryjė 
srileš iiirib pri'širėinęš šHittikOiiš; 
tas Li^tuVOš šfirikšaš/ riėritšpė- 
jrimri mjšlė, Lietutos pasakų 
pašrikri. Liettivbs riftojriš šrivd 
tČVų iikybOs netekęs, štotiiną 
dievą torti — krirdii ir kairiVi- 
jri išprižiįięš, drožė tą štriutkėlį 
ir saVO šavybdš į>tiOši. Srivb ti
kybą praradęs, laisvėš Neteko, 
ir šrivb dubių dririiriš iriiilčių 
mintis tame drožinyje, tame 
šriiutkėlyjė įkūnyti norėjo. Vi
soje parodoje tuno tašai vieni
šas smuikelis — Lietuvos sfin- 
ksaš, ir ilgesį ir begalinį ilgesį 
sėja. • J

—Lietuva! Kur tu šiandieni
nė Lietuvą? Nejaugi tavo vy-- 
rai, tavo išminčiai, menihirikaį 
literatai, poetai kitb nieko iš 
šios dienos Lietuvos negrilėjd 
parodyti, o' tik iš rikftiėiiš kaltą 
Antaną Smetoną?1 Nejaugi šių 
dienų Lietuva galėjb priširbdytj 
tik sti Šia A. ŠtttėtohbS statu
la? Bent diagramomis butų bu
vę galima parodyti, kaš Šiam 
dieri Lietuvoje esama, kur,eina 
Lietuva? Grrižtis riiiisų liaudies 
dirbiniai, bet juk tai istorija; 
juk tai praėitis! IE>idžitiotiš tik 
praeitimi šiais laikais, šiais mo
derniniais laikais nedėta. Ir triip 
šių dienų Lietuvos nemačiau!..-.

Jau ilgas laikas negirdėjau Utinio darbo vietą Ženevoje, 
lietuvių kalbos< Skubri prie Lid-

ardubdu!

- NeiŠmo-

LIETUVOJE LANKĖSI 
TAttPTAUf 1N1D DAR
BO BIURO ATSTOVAS
XRugpiūČio 5 d. iš Rygos trau

kiniu atvyko tarptriutififo 
bo biuro žemės ūkio' skyriauš 
direktorių^ vOrį BdlOVas. Kitų 
dieną, jis išvyko į Suvalkiją, 
kilr SUSipŪžirib Su naujakuriu, 
vidutinių ir stambių ūkininkų 
Ūkiais it darbininkų būkle tuo^ 
še ukiubsė. Tą pačia proga ap- 
lankė Kvietiškio žemės ūkio 
nįbkyklą ir cūkTaūš fabriką 
Marijampolėje. Paskutinę savo 
viešėjimo dĮeūą apldnkė cent- 
ralines ekonominės organizaci
jas, susipažino sri jų veikla it 
po atsisveikinimo pietų išvyko 
iš Lietuvos tiesiog į savo nuo-

• įOTjCjį'ii'

Jonas Kilius mirė BSt Aires 
mieste 25.VUI.36.

Agnieška Zikavičiiitė itiirė 
Bs. Aires mieste 1936.

Stasė Madistavičiutė mirė B s. 
Aires mieste 29.1II.Š6.

Jūzėfa Nriūjokieflč mirė Bs. 
Aifes mieste 14.111.86.

Bronius Buividaš tragingai 
žuvo Bs, Aires mieste 19.IV.36.

MJarija Levandriuskaitė-Zide- 
levičienė mirė Bs. Aires mieste 
27.VII.36.

Anastazija Rudokai te-Griga- 
liūriienė mirė Moritė, Chingolo, 
Bš. Aireą, provincijoje, li.VtlI. 
36..

Afitanias Ktaprivickhs mirė 
Bš. Airės mieste 1.X.36.

Ueaiidro Kitrri mirė tlerilėdio 
de ĖsCaladojė 6.X.36.

Albina" čė’kriuŠkaitė tfaginga: 
Šuto Ės. As. 26-V-36.

ŠOletria Jūroriytė mirė Bš. Ai 
rėš miešto 3.XI.36.

Jūozas Zavėckas mirė Bs. Ai 
reS miOšte 28.X.36.

Izidorius Puišys mirė Vilk 
Casiel'inoje 28.XI.36.

Kazimiera Lukošienė tragin 
gai Žtivo San Isidoro 18.Xlt.36

Marijona Morkuhaitė-Ėauge 
Vičienė mirė Kordoboje gfUo 
džio 31 d., 19^6 m.

1936 metų išvakarėse, bu 
teilt 25.Š1I.35 Vilią Lūgane tra 
giiigai žuvo Juozas Radašaus 
kas, o 8.XII.35 mirė Barbora S 
Gaubaitė.

Marija Ešienė mirė Bueno 
Aires mieste 5.1.36.

Vincas Padamanskis mirė Bi 
Aires mieste 18.X1.36.

Ona Daunytė-Kvedariene trs 
gingai žuvo V. Alsinoje 3.X.3(

Pranas žindžius mirė ligoi 
“Pineiro” 19-Xl-36.

Čia pateiktasai sąrašas pairr 
tas iš 1Ė36 metų “Argehtind 
Lietuvių Balso” komplekte 
Dar bent 20 pernai mirusių Ai 
gentinės lietuvių nepateko “j 
L. Balso” skiltysna, nes Redai 
ei ja žinias gavo pervėlai, arb 
nepilnas. Su mirusiais tolimos 
provincijose priskaitoma api 
50.

(Tęsinys) 

Baigė gimnaziją lietuvis
Pranas Krapavickas, Jr.? su 

pagyrimu baigė Mariano More- 
rio vąrdd gimriaziją ir kčVo riiė- 
Nėšyjė stėjo uriiteršitėian sfu- 
dijdotj irižiiiėfiją. Be to, jis 
nuolat lanko muzikos konser
vatoriją. Naujų Metų sutikimo 
iškilmėse; “A; L. Balso” ren
giamose ”Josė Verdi” teatre, 
Studentą Praną matėme prie 
piano scenoje. Garbė Irii būna 
jo tėveliams ir jrini; kad pasie
kęs meno ir mokslo Sritį čiagi- 
mis jauriuolis daugiai! pašidar- 
buojri lietuvių .kultūros kėliniui 
riegri daugelis Lietuvoje auklė
tų “inteligentų”. člohaitiriių 
abiturientų turime bent 20.
Daiitinftikag Grišoririg apšivėdė 
sti dairtirtirikč Andrijauskaitė

Gruodžio 12 d., 1936 m.- Bu
enos Aires mieste susikūrė jau
na lietuvių menininkų šeimy
na: Anatolijus Grišonris apsi
vedė su panele Louisa AndrP 
j apskaitė.

Jaunavedis yra ilgametis Lie
tuvos Atstovybės tarnautojas, 
savu laiku dainavęs Lietuvos 
Valstybinio Teatro chore, stu
dijavęs Klaipėdos konservatori
joje ir pagilinęs dainos meno 
studijas Argentinoje. Jis yra 
pirmas, kuris lietuvišką dainą 
paskleidė Argentinos radio ban
gomis, o taipgi koncertavęs ir 
vaidinęs lietuvių parengimuose. 
Taipgi dalyvavo kaipo nuolati
nis radio dainininkas kvartete 
“Borodino”.

Panelė Louisa Andrijauskai
tė yra baigusi gimnaziją Lietu
voj ir keli metai studijuoją 
dainos mokslą Argentinoje. Ji 
yra koncertavusi vietinei pub
likai, o taipgi; nekartą maloniai 
dainavusi “Argentinos Lietuvių 
Balso” parengimuose.

Jaunai menininkų porai lin
kėtina laimingo gyvenimo.

Juriitiftkas MiliaUskaš

Argentinos šarvuotlaivio Aco- 
razado Morėno mekanikas, Ro- 
sario riiieste gimęs jaunuolis 
Povilas Miliauskas, Jr., 13.X11. 
36 lankėsi “A. L. Balso” Re
dakcijoje, užsimokėdariias savb 
ir savo tėvelių prenumeratas. 
Su adniirolu jis buvo nuvykęs 
iki Ėrazilijos vandenų sutikti 
.t Š. A. prezidentą, dabar ran
dasi Buerto Belgrano. Už me
to laiko jaunuolis Miliauskas 
baigs savo tarnybą Argentinos 
laivyhe. ,*

Malonu pažymėti, kad Povi
lo tėvelis, senas musų laikraš
čio skaityiojbs, Povilas Miliau
skas, gyvenantis savo riamuosė 
Rosario/ pereitą liepos mėnesį 
gavo pensiją iš Gaja Racionai 
dė Jubilaciones, kaipo išdirbęs 
25 metus geležinkelių kompani
jų. dirbtuvėse. ‘
1936 mėtų bėgyje 50 Atgėnii- 
noš lietuvių amžinai persiskyrė 

sd šiuo pasauliu:

Marija TamošitinaitČ-Betkevi- 
čienė rnirė Bs. As. m. 2-XI- 
į936.

Juozas Baftuškri mirė Kordo
bos proV. i9-VII-36,

Emilija Remeikaįtė-Oasiunie- 
rie mirė PinėirOje i7.1.36.

Simonas "fūmas žuvo po trau
kinio ratais Rbsario 16.1.36.

Jobas Mikšys tragingai žuvo 
Rošrifio priemiestyje B. R. "S. 
Peria 17.I.S16.

Vitautriš Jakubonis rnirė Rb
sario mieste 81.1.36.

Juozas Bairiūkaitiš mirė San
ta Fe mieste 18.IV.36.

.Veronika Kručai tc-Merkiene 
mjre Kordoboje $;V.36.

Mykolas Gašiūnas tragingai 
žuvo Bs. Aires mieste 8.V.36.

Dr. Julius Eidelis staga mirė 
Bs. Airės mieste 25.V.35.

Jupžris Brei’ve mirė Berisse 
3.II.36. '

Garsinkitės “N-nose’

(Galas)

IŠ LIETUVOS
LIETUVOS CUKRAUS 
FABRIKAI PAGAMINS 
25 MIL. KG. CUKRAUS

šiemet abu Lietuvos cukrau 
fabrikai perdirbo apie 160,00 
tonų cukrinių runkelių. Mar: 
jampoles cukraus fabrikui au 
gintojai pasižadėjo pristatyk 
70,842 tonas runkelių, o Ps 
venčių fabrikui — 2,683 augir 
tojai 80/082 tonas cukrini 
runkelių. Cukrinių runkelių i 
viso augina 5676 ūkininką 
Daugiausia cukrinių runkeli 
augintojų* yra Marijampolė? 
Šiaulių, Vilkaviškio ir kedainii 
apskrityse.

Cukrinių runkelių derliu 
šiais metais Lietuvoje yra la 
bai getas; Iš tų visų rūnkėlii 
per 1937—-1938 metus bus pa 
grimirita 25.5 mil. kg. cukraus

Tsb.

LlETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau

jami Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
Ant visą Llnijy.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HAtSTED ST. 

CHIČAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo 
’ 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
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nejhi jbaffida gemalai naikina 
audihius nejūčio*miš. Po daug 
metų nieko ypatingi) hėpaste- 
bianuų tik staiga liga taip ima' 
veikti, kad ligonis pasilieki luo
šas arba jis visai supyksta- Li
ga’ veikia širdį ir kraujo stidy- 
nus, ligonis gali likti aklas, kur* 
čias.

(Tęsinys) .
Jei oda ar gleivinė plėvė bus 

trukUsi, tas palėngviha sifilio 
gemalams įeit į žmogaus orga
nizmą. šankeris lėtai vystosi; 
Kada šankeris yra ant lytinių 
organų, liadkOs kirkšnyje būs 
padidėjusios. Jei šankeris yra 
<aiįt lupų, liadkūs ant įalctds 
bus padidintos ir jos neskauš- 
fhihgoS. Arit lupų tokia žaizde
lė atrodo lyg būtų nuo persi
šaldymo. Greta šankerio rasis 
šiltinusios liaukos. Iš tokios, 
žaizdelės gydytojas paima skys
timą tyrinėjiiimi ir po mikros- 
kOp'ū fasis Vingiuojančių kruti
nami triponema pallida gema
lai. Jei žaizdelė SUgyja, tai ne
reiškia,- kad liga praėjo. Tai ir 
Višsį nelaimė, ties ligonis per sa- 
Vo nežihojifhą Sustoja gydytis. 
Žaizdelei sugijus kada gemalai 
friponema pallida jau pereina j 
kraujo apibėgi ir dūdinius, ir 
tuomet pasirodo antrosios eilės 
ligos apsireiškimai. Kad to' iš
vengti^ reikia gydytis kuo anks
čiausiai, kad pakirstų kelią ant
rojo laikotarpio apsireiškimui. 
Tuo tarpu gydytojas tiria' ligo
nio krUują dėl Wasšermano re
akcijos. Jei pasirodo teigiamas, 
pdzityvis — 4 pliusai, taš reiš
kia, kad ligonis šerga sifiliu. 
Pagal kraujo tyrinėjimą, kuris 
daroma' laika nuo laiko, gydyto
jas sprendžia, kaiP riigonis tai- 

if ar pasvjeiko. x ’ 
'. Jei ligonis gydysis Uoliai pir 
mame laikotarpy dar ligai tik 
ką pasirodžius, reikia gydytis 
mažiausiai dti metus arba net 
datigiau be pertraukos, kad ne- 
susilaukt baisių netikėtų pasek
mių vėliau gyvenime už 10, 15, 
Ž0 motų. Tokiu būdu apie 86% 
pilriai pasveiksta. Jei lauks ke
lias dienas, savaites, žymiai 
mažiau pasitaiso. Jei nesigydis 
rimtai — dar mažiau išsigydo.

AntTo laikūtarpio sifilio apsi
reiškimai pasirodo maždaug nuo 
6-tos Savaitės iki mėnesių; 
šankerio žaizdelė jfradeda gyti z*
Ir pranyksta, nors ligonis ir ne
sigydo. Pradžioje ligonis gal dar 
hiėkū tokio ypatingo’ nesijau
čia, ilgai dar tik Šviežiai pasi
rodžius; Bet kai antras laikotar
pis ligos pasirodo, ligonis jau
čiasi sergąs. Paprastai matosi 
neaiškus išbėrimai ant kūno lyg 
tymai. Po draūg galva skaus
ta, temperatūra pakilus, gerkle 
skauda, užkimimas tęsiasi ne
paprastai ilgai, sąnarius laužo 
lyg reumatizmas, žaizdelės yfa 
būfhojė, plaukai slenka lopais; 
Jei išbėrimas drėgnas, tai gali 
kitus užkrėsti, žaizdelės burno
je yra labai užkrečiamos — bu
čiuojant kitus užkrės. Kai kada 
ahtrd ląikotafpio apsireiškimai 
gali būti tokie nežymus; neaiš
kus, kad praeirik ligoniui nepa
stebint.- Tokie apsireiškimai su 
laiku pfatiyksta be gydymo, pa
našiai kaip šankreis, pirmame 
laikotarpy. Reiškiniai gali pra
nykti ir vėl rodytis — dažnai 
ligonis kaip tai nepaiso, mano, 
kad čia nieko tokio, liet leng
viau gydyti antros eilės apsi
reiškimus, negu susilaukt tre
čios; Audiniai dar ne taip sifi
lio sužaloti. Gydomas dar kol 
kas paveiks. Ligonis neturi ma
nyt, kad liga jau praėjo, kadą 
visi reiškiniai dingo. Gydymas 
tūri tęstis mažiausia Ž rneiūs 
bū p’ėftraUkos ir būti visą lai
ką po gydytojo priežiūra.

Ligoniui nesigydant, ateina, 
trečiojo laikotarpio reiškiniai. 
Tas vyksta po 5, 10, 15, 20 me
tų nuo pradžios užsikrėtimo si
filiu. šitame laikotarpy tripo-

. \ .
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: Vaikas Ir
muk

Rašo
L. Nafihoiitaitė
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Skaitymas
Dabar, kol sveikatos taryba 

laiko mokyklas uždarytas, yra 
gera' įrtoga, vaikui pagerinti sa
vo skaitymą. Motina gali nuei
ti į Viešą kiiygyn4,- kūr kftygi- 
ninkė pagelbės jai išrinkti vai
kui tinkamą skaitymo mėdžia-

Kaži motina pasakys kbklūj 
kliasėj vaikas yra, tai knyginin
ke išrinks tos klia'Sbs knygas. 
Bet; jėigu vaikds turi keblumų 
šaVo skaitymfe, tai būtį geriau 
išrinkti knygų kuo žemiausios 
kiiasos tol kol vaikas galės tas 
kiiygas pėrskAityti. Tada gali
mi vaikui paduoti sekančios 
kliasds knygas.y _ y-

Mokytoja dažnai užduoda 
darbo, kurį reikia atlikti kny
gyne. Tėvai neturi priešintis 
leidimui arbd nūvediniui vaikų 
į knygyną, nes tas yra vaikų 
labui. Vaikas, kuris užsiganė
dins i skaitymu, ridiėškos nedo
ros kompanijos ir retai pavirš 
į nesociali asmenį.

Kuo daugiau vaikas skaitys, 
tuo geriau jis skaitys. Anglų 
kalba yra Sunki nė tik atei
viams, bet ir čia aūgusiėms. Yra 
sunku sekti taisykles, nes prie 
kiekvienos taisyklės yra daug 
kitų taisyklių ir išimčhj.

Vaikas išmoksta skaityti pa
žindamas žodžius, frazes ir sa
kinius taip kaip jis susipažįsta 
su paveikslu.- Jis išmoksta skai
tyti visai nežinodamas vardus

raidžių. Abėcėlė yra formaliai 
mokinama tiktai ketvirtoj klia- 
sėj.

Jeigu raides butų ištariamos 
kaip lietuvių kalboj, tai moky
tojavimo sistema butų ne tokia, 
kaip dabartinė. Bet anglų na
tūra apriboja mokytojavimo 
metodą. ~

Nors yra keletą teorijų apie 
metodų gerumų, tai yra, moki
nimų žodžiais, frazėmis ar sa
kiniais, bet moderniškos mo
kyklos visai nevartoja senoviš
kos abėcėlės metodos. Didžiu
ma vartoja kombinaciją, visų 
trijų. Studijos parodo, kad vai
kai greičiau ir geriau, išmoksta' 
skaityti vartojant viršminėtas 
metodas, negu mokinant raides.

Dėl to, vaikas, kuris daug 
skaito, susipažįsta su dauge.iu 
bau jų žodžių, frazių ir sakinių. 
Jis geriau išmoksta skaityti, 
nes jo mintis yra kaip knyga, 
pilha įvairių paveikslų.

Knygininkeš viešose knygy
nuose yra specialiai išlavintos 
pagelbėti tėvams, vaikams ir 
mokytojoms parinkti vaikams 
tinkamų knygų.
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WOMEN’S 
BUSINESS NEWS 
BIZNIO ŽINIOS

Ypatingoms vertybėms šią 
Savaite atsilankykite pas savo 
vietinį Universal Grocery Store.

Ūr. J. F. Aūdėrsunas, 1686 
iV. 63>rd Št., kojų specialistas, 
išgydys-jūsų nkoj.Uį- ligas. : r.

Dėl gero' biznio mokslo lan
kykite Watson’s Business Co- 
llege, 638 W; Garfield Blvd.

Pamėginkite Yankėe’s traš- 
kiūs potatoe Ohipš, pop-com ir 
pifetžėliuš.

Užeikite į L. Klein Fur Patio 
ir pamatykite puikius kailius 
1937 ir 1938 madose, šiame 
puikiame pasirinkime rasite 
turtingus Caraculs, Persian 
Lamb ir Hudson Seals, pagal 
vėliausius Paryžiaus ir New 
Yorko stilius ir visai nebran
giai apkainuotus. L. Klein, 
Halsted, 14th ir Liberty St.

4 Sekite šių firmų garsini
mus, kūr rasite daūgiau smulk
menų.

KRYŽIUKAIS IŠSIŪTA PADUŠKAITĖ SOFAI

CfcOŠS STITCH P1LLOW PATTERN 1569
No. 1559—šią gražią paduškaitę nesunku išsisiuti. Ji bus 

tikru papuošimu namuose, ir kainuos tiktai keletą centų.
• . -.j- t. r » ____ f
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1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., ’ -
1789 So. Halsted Chicago, III.

čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No, 'e
‘ • •

Vardas it pavardi ..
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Miestas ir valstija ..
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Maistas
Veda Dora Vilkiene

>į

DAIN1N1NKĖ-BENDRADARBĖ. — Ona Kubilienė, gerai 
žinoma Boston, Mass. dainininkė ir darbšti “Naujienų” Mote
rų SkyriaUSfibendradarbe. Paveiksle ji pasirėdžius! tipingu lie- 
tuyišku tautiniu kostiumu. Lake Vilią', Illinois valstijoj, jos 
tėveliai valdoastambų ir moderniškai įrengtą ūkį.

Lietuvių FJr o fesionalės 
Moterys Amerikoje
Rašo Ona Lubienė

... Kaip man yra’ malonu, kad 
Amerikos profesionales motjėrys 
domisi mano straipsniais, para
šytais <7Naujięnų” Moterų Sky
riuje. Štai, dar visai neseniai 
p-ia Suzaną šalnienė (Susa'nne 
Shallna) labai įdomiai gynė 
tuos Amerikos lietuvius profe
sionalus, kurie valgo duoną iš 
lietuvių, o kuRurini darbą dir
ba svetimtaučiams. Už tokį įdo
mų straipsnį aš p. šalnienei tu
riu ištarti širdingą ačiū. Butų 
labai malonu, kad ląiks nuo lai
ko įvairios moterys įvairiais 
klausimais parašytų į Naujienų 
Moterų Skyrių, nes per kitų pa
darytas klaidas, mes išmoksta
me savo klaidas aiškiau supras
ti.

P-ia šalhifenė, atsakydama i 
mūrid -seniau ,parašytą sttaipsni 
“Moterys Profesionalės Ameri
koje^ tarp kitko s,ako: jeigu 
daktaras ar advokatas prakti
kuoja tarpę, lietuvių ir dažnai 
lietuviams suteikia daug geresnį 
patarnavimą, negu) kad jie gau
tų pas svetimtautį, tai visviėn 
jis nepriskaitomas prie lietuvių 
visuomenės veikėjų. Paprastai 
Sakoma, kad toksai “iš lietuvių 
duoną valgo.” Bet dainininkas 
dainuoja lietuvių surengtame 
koheerte už atlyginimą, artą 
laikraštininkas dirba už algą 
prie , lietuviško laikraščio, arta 
šiaip ypata sekretoriauja už al
gą kokioj nors lietuvių organi
zacijoj, ir jie skaitomi lietuvių 
visuomenės veikėjais. Nors vie
ni ir kiti daro pragyvenimą tar
naudami lietuviams savb prbfe- 
-*■ -J t ■■

sijoje — vieni garbingi visuo
menes veikėjai, o kiti tik “val
go duoną iš lietuvių.” i

Čia, ištikrųjų p. šalnįeiiė per- 
sitto dalyką įdomiai. Kas link 
tų advokatų, daktarų, kumšti-' 

I ninku, dainininkų ii- kitų, kurie

duohą valgo iš lietuvių, o kul
tūrinį darbą dirba svetimtau
čiams, aš tiek turiu pasakyti, 
kad nežiūrint kokios profesijos 
žmogus nebūtų, jei jis dr ji val
go duoną iš lietuvių, tai jis tu
rėtų kulturihi darbą dirbti tar
po savųjų. Kaip tas išrodytų, 
jei, padėkime, dainininkas dai
nuotų lietuvių surengtuose kon
certuose už algą, o visą savo 
liuosą laiką pašvęstų svetimtau
čiams. Toks dainininkas nieka
dos neturėtų laiko lietuvių kūl- 
turiniam darbui, —- visuomet 
butų užimtas kitataučių reika
lais. Jis tik turėtų laiko lietu
viams tada, kada lietuviai jairi 
dolerį parodytų. Aš toki daini
ninką vadinčiau lietuvių' išnau
dotoju. Ir žmonės su laiku su
žinoję 
mą

vai

to dainininko “kytru- 
jį visai iš savo tarpo iš

spirtų. Toks dainininkas to ir 
butų vertas, ar ne?

Kitų įdomu dalyką p-ia šal- 
nienė palietė. Tai yra Jack 
Sharkey. P-nia šaiūiefte sako: 
Šiandien^.kas tik atvažiuoja iš 
Lietuvos į Bostoną, klausia, ar 
galima Jack Sharkey pamatyti. 
P-nia Dainienė taip pat sako, 
kad Jack Sharkey lietuviams 
rungtynių nerengia ir niekados 
ęsu lietuviais nesikumščiavo. čiū 
p-ia šalnienė pasakė tikrą tie
są. Mat, gerbiami skaitytojai, 
musų “airiškas” Sharkey buvo 
pėfdaug užimtas su airiais. Jis 
lietuviams laiko neturėjo ir ne
turi. Kas atsitiktų su lietuviais 
Amėrikoje jei mes visi šiandien 
taptūmę Sha'rkiais ? Lietuvių 
darbas Amerikoj, virstų į-Sahū- 
ros smėlynus. Jei musų Shar
key butų taip pas'darbavęs lie
tuviams, kaip lenkų pianistas 
Padėjewski pasidarbavo len
kams, mes lietuviai jam galvą 
lenktume, kaip didvyriui. Pa- 
derewskis surengė tarpe ameri
konų keletą koncertų ir įsteig'ė gydytoju.

Lenkijoj keletą gimnazijų, įs
teigė daug našlaičiams namų ir 
taip toliau. 0> ką mūšų Sharkey 
lietuviams davė? Jis turėjo 
daug daugiau galimybių negii 
Padetėwskiš, nes Raderenvskio 
ėjo klausytis tik žmonės su iš
lavintu muzikos Skoniu,- ir jo 
koncertų aukščiausias bilietas 
buvo 10 dolerių. O Sharkio ėjo 
žiūrėti visi, ir jo bilietai buvo 
mažiausiai 10 dolerių. Taigi, jis 
galėjo, kaip pasaulinis čempio
nas, pasidarbuoti antrą tiek 
lietuviams, kiek Padefewskiš 
pasidarbavo lenkams, nes Ame
rikoj šiais laikais yra daugiau 
žmonių, kurie eina j kumštynių 
rungtynes, negu į koncertus, it 
moka daug daūgiaū už bilietus. 
Na, ir kągi Šharkis gero pada
rė lietuviams? Nieko, nes Shar- 
kfliii tiek lietuviai rupi, kaip 
pernykštis sniegas. O kad neku- 
rie lietuviai iš Lietuvos atvažia
vę nori Sharkį pamatyti, tai 
irgi maža naujiena, hės musų 
žmonės, kaip rašiau savo pirma
me 'straipsnyje, yra pratę gar
binti kas jiems svetima — ko 
jie nesupranta ir kas su jais 
hėsiskaito. Aš asmfeniai visuo
met duočiau milioną Šharkių Už 
vieną musų širdingą Amerikos 
lietuvi profesionalą ar profesio
nalę, kurie dirba tarpe savo tau
tiečių lietūvių.

Aš tikrai sutinku, su p. Dai
niene, kad musų ptofesiohalai 
turi dalyvauti tarp svetimtau
čių, kad pagilinus savo profesi
nį žinojimą, žinoma, toks pro^ 
fešionalas nėra labai gilus savo 
profesijoj, kuris yra patenkin
tas tuo, ką jis išmoko būdamas 
kolegijoje. Kontaktas irgi rei
kalingas, ir mums yra labai ma
lonu,’ kad kartas nuo kartb > iŠ 
mūsiškių prasimuša j svetim
taučių viršūnės. Bet, jei jis, at
siekęs savo tikslą svetimtaučių 
tarpe užmiršta sa'vūbsius lietu
vius, tai mums iš tokio profesio
nalo nėra jokios naudos. Tas 
reiškia, kad tokiam profesiona
lui lietuviai buvo tik tol reika
lingi, kol jis buvo dar visai pil
nai nepribrehdęs savo profesi
joje, o kaip jis pasiekė viršū
nės, tai lietuviai jau jam paliko 
pėr prasti.

Bet mums lietuviams nėra ko 
taip dideliai nusiminti, nes šian 
dien mes jau turime keletą ge
rų it pavyzdingų profesionalui 
kurie užsidirba duoną iš svetim
taučių, o dirba kultūrinį darbą 
ne tik svetimtaučiams, bet .ir. 
lietuviams. Jie mums turėtų bū
ti brangus, o. ne Sharkiai arba 
kiti, kurie duoną valgo iš lietu
vių, o savo liuosą laiką pralei
džia “kultūrindami” svetimtau
čius.

Smėgėftys
Veršio arba jaučio smegenis nu- 

lupkit ir pamerkit j šaltų vandenį. 
Paskui padėti j pasūdytą verdanti van
denį, į kurį reikią jpilt du šaukštu ac
to. Duokit užvirt. Išimkit iš verdan
čio vandenio. Padekit i Šalį, ksfd Ap
džiūtų. Supiaustykit išilgai, kaip ir 
kotletelius, jmerkit j išplaktą kiauši
nį, apibarstykit sausainiais (Sausa 
balta sumalta dttonA) ir pakepkit Ant 
sviesto arba taukų.

Prisiuntė V. Faiza.

Kiškis
Gražiai riuvalykit kiškį. Atskitkit 

krutinę ir pirekines kojas. Palikit 
kepimui tiktai nugarą ir užpakalines 
kojas. Nulupinėkit plėvelės, pamerkit 
kėlioms valandoms į Šaltą Vandėfiį. 
Vandenį pamainykit nors sykį. Pas
kui mirkykit bent 10 valandų virin
tame vandeny su actu. Paskui pri- 
smaigykit laSiniukų, pabatst^kit drūs 
ka, pipirais, sviestu arba taukais ir 
kekit pečiuje.

Kai mėsa parus, įpilkit 2-3 šaukš
tus vandens ir kas 10 minučių pa- 
laistykit. Kiškis turi kepti apie pus
antros valandos. Iškepus kiškį reikia 
supiaustyti, o prie sunkos pridėti 
rūgščios Smetonos. Duokit užvirti ir 
apipilkit kiškį. Paduokit su virtais 
tarkuotais burokėliais, Virtomis arba 
kėptoinis bulvėmis.

Prisiuntė F. Faiža.

ŠE1MIN1NKĖMS
Chicagos mėsos tsirybos žinio

mis, šią savaitę pigiau nusi
pirksite jautieną šūtinimili, 
taij) vadinamą “pot ro^št°;

Jautieną galit tušinti su. dar
žovėmis ir padueti su virtom 
bulvėmis arba makarOriais su 
tomatėm. Taipgi nebrangiai 
gausit rūkytą kumpi virimui 
arba' kepimui.

MADŲ
Patarimai

Rašo T. Stulpinaitė

KARPOS
Šiandien pakalbėsim apie kar

pas. Karpos ant rankų arba ko
jų yra' biaurios ir užkrečiamos, 
todėl reikėtų kreiptis pas gydy
toją ir jas prašalinti. Jos ne
gražiai atrodo if žmonės, jei 
pamato, bridinasi jų.

Kai kurie žmonės turi kar- 
pas ant veido. Tos karpos ga
dina žmogaus išvaizdą/ todėl 
reikia stengtis jas prašalinti 
dar jaunystėje. Gydytojai sa
ko, kad vėlesniame amžiuje te
kia operacija yra pavojinga.

Dabar gan pasekmingai kar-' 
pos prašalinamos su pagelba 
“eleetrolysis,

Rašo Paryžietė
Garsi amerikiete sitfVeja ir 

madų išradėja p-lė Gėrmšlirie 
Monteri sako, kad suknių lini
jos nesimaino iš vieno sezono j 
kitą, ir kad kasmet iš viso yra 
tiktai 5 ar 6 suknios, kurių li
nijos yra' tikrai geros ir kurias 
visos moterys nešioja.

P-lė Monteil, nors paryžietė, 
padarė savo karjerą Amerikoj 
ir yra žinoma kaipb amerikiete 
madų žinovė. Ji turi gražų ma
dų salonų Nėw Yorke, j kurį at
silankė neseniai viena madų 
“tyrinėtoja.” Ji paprašė p-lės 
Monteil išreikšti savo nudmohę 
sekančiu klausimu: “kas padaro 
gerą suknią?”

“Pirmas ir svarbiausias daly
kas,’1 sako p-lė Monteil, “yra 
geras suknios sukirpimas. Ant
ras yra geros medžiagos naudo
jimas. Gera suknios linija daž
nai priklauso nuo medžiagos. 
Pavyzdžiui, prie tikrai lygios 
suknios linijos vargiai ar priei
si, jeigu medžiaga nėra tinkama 
tokios linijoš sukirpimui.

Medžiaga ir suknios linija 
būtinai reikia suderinti. Kai 
suknia turi fundamentaliai ge
rą liniją, teikia įtik paįvairinti 
rankovių ar kaklo sukirpimą, 
arba pripirkti sukniai tinkamų 
priedų. Tuomet turėsi geros li
nijos ir madingą suknią, kūtįą 
vieną kartą pritaikius Savo fi
gūrai, nereikia mainyti, nežiū
rint į sezoninę madų atmainą.

Plaukus nuo vėido specialistai 
nors geriau pa- prašalina gdn pasekmingai sū 

darysit, jei pasitarsit su savo elektros adstta.
T. Stulpinaitė.
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Surprizo Puota 
pp. Deimontams

Melrose Park-^Sekmadienį 
namuose 1113-15 Avenue buvo 
iškelta netikėta pp. Deimontams 
puota. Tai padarė jų artimųjų 
giminių ir draugų būrelis. Pp. 
Deimontai draugiški žomnės, 
tad ir švečių pas juos atsilan
kė daug. Jiems buvo įteikta ir 
dovana, už ką jie labai dėkin
gi.

Prie stalo, gardžiais valgiais 
papuošto, vieną kitą žodį tarė 
P. Novikis ir padėkuojo visiems 
už paramą.

S. J. Radavicz 
*

Birthday Party 
Pas Mary Stukas

Rugsėjo 11-tą d. įvyko iškil
minga Birthday Party pas Ma
ry Stukas, 3238 So. Halsted St. 
šimtai lietuvių susirinko virš- 
minėttf antrašu ir tinkamai 
“pavincavojo” Mary Stukas ir 
jos dukrelę Helen. Puota tę
sėsi iki vėlybos nakties ir auš
tant sveteliai skirstėsi—namo 
—namol. Mary Stukas yra sa
vininkė Milda Tavern, kuris 
randasi viršminėtu antrašu.

—Steponas
*

Veronika Balsis ' 
Sugrjžo Iš Atostogų

Rugsėjo 9-t d. Verutė Balsis 
sugrįžo iš atostogų, kurias pra
leido Cleveland, Ohio ir A'kron, 
Ohi-o. Sugrįžo gana pavargusi. 
Mat, dalyvavo savo brolio An
tano vestuvėse., Nagi, vestuvė
se pasilsėti nėra laiko. Beje, 
brolis Antanas Bartkus su4 sa
va jaunaja pačiute dabar vieši 
Chicagoje,geriau pasakius, čia 
praleis “Honeymoori” 1F'1 Ne
užilgo vėl grįž j Cleveland, O.

—Steponas
*

Iškilmingas 
Šliubas

MARQUETTE PARK—Rug- 
sėjo 11 d., 5 vai. po piet mote
rystės ryšiu buvo iškilmirigai 
surišti p-lė Bronė Senulis ir 
Stasys Janas, šliubas buvo la
bai gražus ir nepaprastas. Baž
nyčia buvo išpuošta gyvomis 
gėlėmis, takas nuo du‘rų iki al
toriaus, abiejomis pusėmis, bu
vo elektros žvakelėmis nusta
tytas.

Giedojo p. Ažukas. Po religi
nių apeigų visi vestuvių daly
viai nutraukėm į p. J. Yuškos 
svetainę, 2417 W. 43rd Street. 
Buvo api 400 žmonių.

Tarp jų matėsi stambių biz
nierių^ Raudai ir Senuliai; ve
dėjai Peoples Furnitpre krau
tuvių pp. Nakrosiai, Kežai, še- 
maitis, Sučkus, B. Kučinskai, 
savininkai beauty shop, 41st ir 
Archer, Krikščiūnai, Kaminskai, 
Kavaliauskai, dr. Poška su 
žmona, dr. Jakubka-Jacobs; p. 
Bereišiai iš Dayton, Ohio, Bal
siai, BalčaiČiai; Milleriai iš 
Evanstono; Morkai, Mašinaus- 
kai,Slušinskai, Stoniai, Slemė- 
nai, Mazgeriai, Mažeikai, Va
nagai, ValajiČunai, Tarvidai, 
Tošiii, D. Pat kai, Riškiai, Jo- 
kubkai, Laučiai, ,A. Dudonjai, 
Žilienė, Mačiuliai, Kielai ir dau‘g 
daug kitų, kurių pavardžių ne
teko sužinoti.

Kaip jaunieji, taip ir jų tė
vai, pp. Raudai ir Senuliai ta
ria širdingą ačiū giminėms ir 
visiems vestuvių dalyviams.

A. Dudonienė
*

Gimtadienis
M. Papšienei

Marijai Papšienei, senai Ro- 
selando gyventojai, buvo su
rengta gimtadienio parė. Nors 
gimtadienis buvo 8 d. Rūgs., 
bet pokilis buvo surengtas sek
madienį. Buvo daug svečių, A.

Baužai, J. Laurutėnai. A. Be
liniai, A. Kloniai, P. Pivorunąi, 
A. Skrobutėnai, M. Pilipavi
čienė, Paldavičienė, Maslauskie- 
nė, Stoškienė ir kiti.

Labai'smagiai laiką praleidom 
prie skanių valgių ir gėrimų.

Kaip Bronius, taip ir, Marė 
Papšiai yra draugiški žmonės 
ir jie atjaučia žmones nelaimė
je esančius. Taip dabar, pasi
naudodami proga gimtadienio, 
Marė Papšienė gavo gražų 7 
šmotų dining room setą.

Papšiai augina tris vaikus, 
sūnų Bronių, dukterį Avalani- 
ją ir sūnų Antaną. Koresp. 

• *
Ne Moteris, 
Bet Vyras
ROSELAND—“Naujienų”, nu- 
meryje 211, tūlas “Ten Buvęs” 
rašo kad Bronislavai Papšis 3 
d. rūgs, buvo vardinės. Bet, 
kaip mums žinoma, Bronisla- 
vos Papšis čionai nėra, bet yrą 
Bronislovas Papšis (vyras), 
kuriam, ir buvo surengta vardi
nės. “Ten buvęs” rašydamas 
korespondenciją, turėtų žinoti, 
kad dzūkai ir supranta koks 
žodis yra moteriškos arba vy
riškos kilmės. Dzūkas i

t *
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Anton Juris,.. 19, su Cathe- 
rine Brazas, 17 «

Edward Kruzinas, 22, su Jo- 
sephine Morkus, 21

Raymond Clay, 23, su There- 
sa Kupres, 21

Edward Krause, 25, su Helen 
Wachowski', 26

Rengiasi vykti 
Lietuvon p. Beliajaus 
grupe 
Ta pačia proga tikisi ir Skan

dinaviją aplankyti,, H

Ateinančią vasarą rengiasi 
išvykti Lietuvon p. Vytauto 
Beliajaus šokėjų grupė. Jie pra
dėjo parengiamivosius darbus 
dar šį pavasarį ir jau yra ge
rokai pasirengę. Vykti Lietu
von juos skatina Lietuvos kon
sulas, manydamas, kad šokėjų 
grupė bus kaip ir naujenybė. 
Buvo, sako, visokių ekskursi
jų, o tokios dar nebuvo.

Mokosi įvairiausių šokių.
šokėjų būrelis mišrus: yra 

berniukų ir mergaičių. s Kiek
vienas turi po keletą metų šo
kių meno patyrimo. . Mokslas 
jų tęsiamas ir dabar. Kas sa
vaitę renkasi po keletą sykių 
ir pratinasi šokių. Mokosi šok
ti grupėmis, duetais, mokosi 
tautiškų, kitatautiškų, klasinių 
ir. net orientalius šokius šok
ti.

Vykstant Lietuvon, ta pačia 
proga manoma, sustoti Danijoj, 
Norvegijoj ir Švedijoj ir tose 
šalyse surengti koncertus.

Rytoj kauliukų vakaras.
Rytoj Woodmano svetainėje 

įvyks kauliukų vakaras (Bunco 
Party), prie 33-čios ir Green 
gatvių. Yra gražių dovanų ir 
bus trumpas programėlis.

šiam būreliui priklauso ir 
pagarsėjusi artistė p-lė Elena 
Pechukaitė. Dėl informacijų pa
šaukite Normai 8778 tarp 12 
ir 5 vai. p.p.

Z.

Tėvas Peršovė
Dukters Vyrą

• Luke DeLegge, 31 metų am
žiaus, gyv. 1110 S. Whipple, 
susipyko su žmona. Jos tėvks 
Michael Fedanzo, gyv. 723 N. 
Drake av. bandė taikinti, bet 
vietoj gerų žodžių pasigirdo re« 
volverių šūviai. Padariny nu
kentėjo žento ranka ir Fran
cis Fosco, 15 metų amžiaus 
mergaitės kakta. Ji žiurėjo Į 
įvykį iš savo namų lango.

važiavimo
Nubaudė 20 šoferių Už 

sargų Važinėjimą

nuo 3650 
važiavimą

Antradienį teisėjas j. M. 
plaudė nubaudė įvairiomis baus 
mėmis dvidešimts šoferių už 
neatsargų važinėjimą. Vieni ga
vo piniginės bausmės kiti ka
lėjimo ir be teisių per metus 
automobilių važiuoti. Nubaus
tųjų tarpę skaitomę sekančias 
pavardes:

Edward Merriman 
Lexington st. Už 
girtam stovy, gavo $100 pa
baudos ir be teisės važiuoti per 
vienus metus? Tiek pat gavo ir 
Nicholas Milkovich, 2954 East 
80tli PI.

John Cross, 3755 N. Olcott 
av- už girtą važiavimą nubaus
tas $50 ir metus be teisės va
žiuoti. Už neprotingą/ važinėji
mą John Drylank, 2420 Haddon 
av. nubaustas irgi $50 ir metus 
be teisių važiuoti.

Petras Gužaitis nuo 2862 
38-tos g. už neprotingą važia
vimą nubaustas $10 ir 6 mė
nesiams be teisių. Paskui Mar
tin Masney, 1915 Union avė. už 
neprotingą važiavimą negalės 
per visus metus karu važiuoti. 
Daugiau ar mažiau yra nu
bausti dar sekantys asmenys : 
Anthony Yourchek, 101 S. Hal
sted st., Joseph Sokolowski; 
1015 31st PI.

Drąsumas 
neapsimokėjo

ir RePlėšikai Atėmė $2,600 
yolverį Kad Nešovė

Vakar vakarą du ginkluoti 
plėšikai, negrai, įėję į Royal 
baldų krautuvę, 23 W. 63 g., 
atėmė iš sayininjko $|,6Q0 pįųi- 
gais ir $1,000 čekiais, krautu
vėje buvo pats savininkas Her- 
man Silver, trys tarnautojai su 
revolveriais ir pirkėja Eilėn 
Black nuo 229 West 66-tos gat
vės. .lai teko pamatyti visas 
įvykis ir kaip buvo priverstas 
patsai savininkas atidaryti sau
giąją spintą.

Po pasekmingos operacijos 
plėšikai paliepė visiems ketu
riems sueiti į beismentą, o patys 
išėjo pro duris. Tada savinin
kas Silver pasigriebęs revolve
rį, sekdamas paskui, paleido į 
plėšikus vieną šūvį. Nepatai
kęs vienu, bandė kitą, bet šis 
užstrigo. Tada sugrįžęs vienas 
plėšikas, atėmė dar ir revolve
rį. ' v? ' ' j' i

Vaikų paralyžiaus 
pavojus mažėja
Gal, Ateinančią Savaitę Atida

rys Mokyklas

Kokią dieną tikrai atidarys 
mokyklas, žinių nepaduodama. 
Tačiau, spėjant iš to, kad yra 
pasakyta mokytojams sugrįžti 
j mokyklas ir pradėti prirengia
muosius darbus, rikia manyti, 
kad mokyklos bus atidarytos 
dar ateinančios savaitės pra- 
džioje. ■ į1’.!

Kita žįnia, kuri lyg ir patvir
tina pirmąją, yra vaikų para
lyžiaus susirgimų skaičiaus ma
žėjimas. Paskutinios žinios sąr 
ko, kad per pastarąsias dvide
šimts keturias valandas buvo tik 
trys nauji susirgimai^

Prašo Atidaryti Teatrus 
Vaikams

Dvylikos, mokinių grupė už
vakar atsikreipę į Sveikatos 
Departmento viršininkus prašy
dama atidaryti 
veikslų teatrus 
nesniems negu 
pė susidėjo iš šešių pradinių, 
aukštesniųjų ir parapijinių mo
kyklų atstovų. Jie prašė teatrus 
atidaryti tuojau.

krutamu jų pa
valkams ir jaų- 
16 metų. Gru-

NAUJIENOS, Chicago, 111.
--r- ■

MOTERŲ SKYRIUS

JONAS KUPRELIS
(Tęsinys)

Neat-

. Ketvirtadienis, rūgs. ię, ’37

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Tonas ________________

Kuomet vasara. įpusėjo, ir 
daržoves pradėjo rodyti savo 

įvairų ir gražų vešlumą — 
praeiviai negalėjo atsistebėti ta 
permaina, kuri įvyko Joneliui 
Kupreliui šį daržą užėmus. Vi
si negalėjo atsistebėti, kad to
kį akmenyną galima buvo pa
versti taip derlingu daržu, ko
kiu Jonelis padarė. Jis neturė
jo jokio sunkume jo augina
mas daržoves parduoti, nes dėl 
jų aukštos rųšies jos buvo tie
siog iši namų palipamos.

Kai pirmą k^rtą Jonelįs už 
daržoves gavo pinigus, tai Mar
celė ! apsikabinusi savo sūnelį j 
iš džiaugsmo apsiverkė. Jai at
rodė kaip sapnas, kad štai jie 
turi nuosavą pirkelę ir daržą, 
iŠ kurio net pinigų gali paimti!

Miestelio vaikai, bėgdami į 
Nemuną maudytis ar žuvauti, 
sus'todąvb ties Jonelio daržu ir 
per tvoros plyšius smalsiai žiū
rėdavo. Ypač morkos jų akį 
traukdavo. Jonelis suprato vai
kų smalsumą '' ir ravėdamas ir 
retindamas morkas ar žirnius 
jų neišmesdavo, o atiduodavo 
vaikams, kurie su didžiausiu 
pasigardžiavimu kriaukšte jau
nutes morkas ir žirnius, o kar
tais ropių ir kručkų.

Mergaites Jonelis dažnai gė
lėmis apdalindavo, O kokių grau
žiu gėlių pas jį būdavo! Jau 
ankstyvą pavadatį, kai nieks 
dar ne nemanydavo apie gėles, 
pas Jonelį žydėdavo žibuoklės, 
taurelės, saulutės ir kitos anks
tyvos gėlės; T^ viskas reika- 
įlavo didelio trugą ir energijos, 
kurių JoneMuimętrūkdavo. žmo
nės net stebėdavosi jo darbštu
mu. Taipt Jonelis/Kuprelis susi
kūrė gražų, bet labai nuošalų 
nuo žmonių gyvenimą.

Ilgainiui žmonėse pasklido 
įvairių spalio j imu ir pa&a'koji- 
mų apie Jonelį ii* jo motiną. 
Y^ač apie motiną, nes niekas 
iš arti jos nebuvo matęs; kai 
tik kas nors prisiartindavo, 
tai Marcelė tuojaus užsidary
davo pirkelėje. Vieni kalbėjo, 
kad ji turi labai negražų zveidą, 
kurio nenorinti rodyti, kiti — 
kad ji yra burtininkė ir esą 
dėl to tai ir Joneliui sekdavosi 
daržininkystėje. Girdi, net sau- 
siausiose vasarose pas jį viskas 
užauga, kai pas kitus negailes
tingoji saulė viską išdegina.

“Koks

atteki 6500

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. yictory 9670

JONAS GRICIUS
, TAILOIi

Gerai patyręs siuvėjas Jonas Gričius 
praneša visiems draugams, kad atei
na laikas sutaisyti vyriškus ir mote
riškus rubus. Moterų furkočius per
taisome, padarome kaip naujus. Vi
sas darbas garantuojamas už priei
namas kainas.

821 Sėst 34th Street

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
niachinc.

Bet žmonės nematydavo, kad 
Jonelis keldavo saulei tekant, 
laistydavo daržą ir saulei lei
džiantis jį užbaigdavo; kai dau
gelis tinginių pavėsiaudavo ir 
skundėsi, kad saulė jiems viską 
išdegino. •« ’ .

Kai ateidavo ruduo, Jonelis 
viską nuo daržo nuėmęs, jį su- 
kasdavo, o ankstyvą pavasarį 
jis vėl, susikūprinęs, spatelį po 
spatelio batu primindamas ir 
sausom rankom špatą kilnoda
mas — žemelę pureno. Ir vėl 
sėjo, ravėjo, kaupė, laistė ir 
savo rytojum rūpinosi.

Bet štai ištiko nelemtas Di
dysis karas. Artinantis pozici
jai, kazokai vijo visus iš mies
telio. Jonelis norėjo pasislėpti 
savo pirkelės rūsy j, bet moti
na jam kalbėjo: 1

—Važiuok, sūneli, kur nors 
toliau, kad gyva’s išliktum. Aš 
sena, pasiliksiu pirkelę saugoti, 
gal Dievas ir mane apsaugos...

Paklausė Jonelis, atsisveikino 
ašarojančią motiną ir vos spė
jo paskutinio evakuojamo trau
kinio paskutinian vagonan pa
tekti. Vežė Jonelį, vežė) per tris 
savaites, o išlipti iš traukinio 
apsistojimui neleidžia. Bet kai 
jis išgirdo, kad jau Saratovo 
stotis, tai nutarė kaip nors 
pasprukti; nes jis atsimena iš 
geografijos, kad Saratovo gu
bernijoje labia derlingi laukai, 
o juk jis duoną, iš žemės galės 
pelnyti. Jonelis neapsiriko, prie 
vieno dvaro jis gavo darbą ir 
taip greit, kaip tik dvarininkas 
patyrė jo gabumus, jis pavedė 
Joneliui u visą daržininkystę 
tvarkyti, nes, dvarininko, nuo
mone, Joųelis ne tik gabus so
dininkas, bet ir pamokintas ir 
dažnai spaudoje domėjosi nau
jais augmenų pagerinimais ir

Marcelė, likusi viena, skur
do; ypač jai buvo sunku dėl 
to, kad ji jau buvo atpratusi 
nuo žmonių ir, rodos, prie jų 
visai netiko. Tik ant kalnelio 
pas Ožkelienę nueidavo pieno 
parsinešti ir vėl pirkelėje trius- 
daVo, o rytą ir vakare karštai 
melsdavos už Jonelį, nuo kurio 
jokios žinelės jau per tris me
tus neturėjo. Gal ir parašyda
vo Jonelis' savo motynai laiške
lį, bet juk vokiečių okupuota 
Lietuva buvo atskirta nuo bet /
kokio susirašinėjimo su Rusija.

(Bus daugiau)

Apetitas-
Jaučiuos kaip

Miliono Vertas” 
■ ■t .

“Mano svoris padidėjo—miegu geriau 
— jaučiuos geriau. Atsikeliu rytmetį 

F jausdamasis šauniai ir išdirbu dienos 
darbą, neapsileisdamas, kaip papras
tai, popiečio vidury.”

Daktarai dažnai rekomenduoja mai
stingą maistą-gerimą tiems, kurie yra 
nusilpnėję ir pakrikusiais nervais. Jei
gu jus nesijaučiat gerai, tai klauskit 
patarimo pas savo daktarą. Paklaus
kit jį apie MALVAZ.

Per eilę metų tūkstančiai žmonių 
džiaugės pastiprinančiais, stimuliuo
jančiais MALVAZ efektais. Tai yra 

turtingas, maistingas-maistas- 
gerimas, moksliškai padaromas 
iš parinktiniausių grudų. Tiks
lios, kontroliuojamos tempera
tūros—išbandyti ir įrodyti pri
mosimo metodai, užlaiką gau- 

sumą sveikatai verty
bes—pristato jums juos 
malonioj; skanioj for- 

£ m oj.
Pamėginkite M A L- 

į VAZ musų rizika. Jei 
nebūsit pilnai paten
kinti išgėrę keletą bu
telių, mes linksmai pa
siimsim siuntinį ir su- 
grąžinsim visą, ką jus 

užmokėjot. Užsakykit kartoną šiandien. 
MALVAZ daro MONARČH BEER ALUDARIAI 

24-butelių karton.—$2.75 12-butelių karton.—$1.46 
50c grąžos už tuščius. 25c grąžos už tuščius.

MADJ

■ dicft
4482

No. 4482 — Mergaitei suknelė. 
Šilkas arba' batistas pritinka šiai 
suknelei. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 arba 10 metų amžiaus mergaitei.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DeptM 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted Stų Chicago, IH.

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No^_____ 

Mieros ...........    per krutinę

(Vardas Ir pavardč)
.. ........................  M

(Adresas) 

(Miestas ir valstija)

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
per

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudoa 

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.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KR A U- 
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA- 

. DIENIAIS " 
Telefonas 

VICTORY 3486 
504 WEST 33-rd STREET

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 flo. Fairfield Avė. * *

’ 1 # t V, ?• »
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• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 919
PALAGUI PAGELBA $Cf|

LIGONINĖJE --------------
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ...... -...................
EKZAMINAVIMAS

OFISE -----------------
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.

>,į»A =&, ii L, >’L.
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Kėtvirtadifenls, fugą. 16, ^7

Advokatui $žl,000 
Iš Elgetos-Turtuolio 
Kelly TurtųKięk teko patirti, apskritis 

uždirbo tarp $20 ir $30 iš aa- 
vo pikniko 12 d. rugsėjo Bi
rutės darže. Duota svečiams 
piniginės dovanos, užmokėta 
$25 muzikantams, $20 už iei* 
dimą gėrimams. B. Walenti- 
nas pavaiŠihb Visus spHu ir 
šnapsu ir dar paliko didelį 
zuikį. Taverhos fcavihirikas 
Orlakis ir jo žmona klojo tiek 
dolerių, kad visą svietą pa
vaišinti. PO jo sekė P. Miller- 
is, A. Zalatorius, adv. K. Gu- 
gis, K. ČėpUkas, J. Balčiūnas, 
P. Kučinskas, M. šeštokas, J. 
Vaitkus i§ GSfy ir Visa eilė 
kitų.

Nors oras buvo nežmoniš
kai vėsus, bartenderiai, ypač 
M. Tribičius, dirbo sušilę. K. 
Deveikis tik kala ir kala re- 
gisterį, o .J. Vaišvila ir Dr. 
Montvidas “parėdką” daro. 
Neužmiršo atsilankyti ir iždo 
globėja E. Mikužiutė, ir Dr. V. 
Šimkus, ir Naujienų redakto
rius k. Augustas, ir V. Rušin- 
skaS, ir p-nia Gulbinienė, Plat- 
kauskas, Pačkauskas, Kauli
nai, Pučkoriai, Grybai ir dau
gelis kitų.

Apskričio valdyba buvo vi
sa, įskaitant ir Juozapavičių. 
Didžiausią reprezentaciją tu
rėjo 36 ir 63 kuopos — apie 
po 30 narių. Moterų kuopos 
ir Indiana Harbor kuopos pa
sirodė prasčiausiai. Jei ne lie
tus ryte ir labai vėsus, beveik 
šaltas oras vėliau, šis pikni
kas butų buvęs didžiausias iš 
visų buvusių apskričio pikni
kų. Beht šakė S. Valan
čius, kuris skundėsi nė nUO 
degtinės negalįs apšilti.

Nuotaika buvo nepaprastai 
drauginga ir kupina humoro. 
Daugiausiai juokavo Dr. Grai- 
čupas ir B, MiŠeika.

Sbėčia^.

Turtuolio-elgetos James 
Thomas Kelly turtai, dėl ku
rių keli lietuviai atsirado ka
lėjime, vakar vėl atsidūrė pa
likimų (ptobate) teisme.

Šį kattą pradėta juos gero
kai. apkarpyti.

Po to kai iškilo Ą tų turtų 
skandalas, įvelti lietuviai buvo 
suimti, o turtus paėmę į glo
bą probate teismas.

Netrukus Įsikišo į Pėikalą ir 
federalė valdžia, reikalauda
ma $81,000 užsilikusiais mo
kesčiais. Turtų vertė siekė 
apie $1’40,000. į-

Giminių atsirado daugybė. 
Jie atsišaukė iš rytų ir Kana
dos. Kiekvienas pareiškė pre
tenzijas prie turto, bet kai pa- 
aiškėjU, kad daūgiah negu pU- 
sę žada paimti federalė vald
žia, tai jie pasisaftidė advoka
tą turtą nuo fedėralių mokes
čių apginti.

Vakar tasai advokatas Er- 
win N. Walker padarė rapor
tą. Jis pareiškė, kad federa- 
lius taksus numažino nuo $81,- 
000 iki $15,000. Už savo pa
tarnavimą paskaitė $24.000.

* Lietuvos operos dai 
nihinkė, buvusi thica- 
gietė Marijona Rakaus
kaitė, kuriai spalių 10 
d., rengiamas koncer
tus, Chicagos Studeba- 
ker teatro Salėje. Ren
gimu rūpinasi tam tik
slui sudarytas komite
tas, kurio pirmininku 
yra Jonas Byanskąš.

’ vi - /

pin i TTt? 40,000 bedarbių
'■ • . neteks valdžios

Lblkė SbttUHutės-Jahus Veš- 
luvhh J. Yuškos šatej& 2417 
W. 43rtt šl^ėeh pereitų šešta- 
diebį, buvo 'panjesta gFabdibė 
faktų. Jie bUVO įteikti salės 
šaVinibkUi, nuo kuHo raktų 
šUVlbibkUš guli juos atgauti;

Skalbyklų darbiniu 
kių streikas 
sulaikytas

Eina atstovų derybas.
• • i • ? '* ,• A ’ < <

Vakar buvo pranešta, kad 
išėjo į streikų veik puse Čika
gos skalbyklų darbininkių. Pa- 
isirudo, kad streikui dar neįsp
ėjus abiejųL-pusiųr^ritšiuViElii^ 
susirinkusi buvo atsiektas sti^ 
sitatihias streikų atšaukti it 
beskelbti jo išnaujo, atštbviį 
derybų įtintų;

Darbininki

Do yoitf want to have sorne 
real fun? Well, this is thė tirde 
to gėt yoiih tiekei for Birutei 
BUnco and Cdrd Party — Oc- 
tober 13th, at Sandafa Hali,

Koil theba Bones. — Take 
tjiat Ane. — Try ybur Įdek. 
There wiil be many beautiful 
dodr prizės, gifts, and rfefrcsh- 
ments, 
abdut the raffle of a 
fui table model radio. 
and see for yourself.

Helen Vespeiider, one
StaVs, Underivfent a throat and 
bose operation to better her 
VtHče, bot that she doesn’t pos- 
sbsš a baUtifUl Voite now, būt 
AVe hbpė she will gėt well soon, 
and pro ve to be a genius. We 
Wish you’ bil ttie luck in the 
\vorid lleieii-p /o ■.

ftėhėdrsais a‘s usii'al Friday 
at Sandara Hali a t <S: 00 r. M. 
Doii’t misš thė hė\V songs.

Alto

bot šaying anything 
beaUti- 

Come

of our

pašalpos
Vers Darbo Ieškotis Privačio 

' sę Įmonėse

Sunkėja valdžios šelpiamųjų 
bedarbių padėtis. Čikagos mies
to, ištekliams išsisėrtiuš). apie 
40,000 bedarbių neteks valdžios 
pašalpos ir bus Verčiami dar
bo ieškoti. Mayoras Kelly ir 
gubernatorius Horner pasuke, 
kad toliau eiti jau nebegaftfn'a 
ir reikia kas nors daryti, kad 
tas išlaidas sumažinti. Miestas 
nė valstija lėšųjiUeturi. Specialiai 
sudaryta taryba sutiko padėti 
darbus ^surastir., « 
- --------—---------- - i—

reikdldviniaš 
yra 40c į valandų atlyginibib 
iilihiihUiiias ir 44 vkt darbo 
savaitės.

SUSIRINKIMAI
MMt i~ T’ •'-• iVITdAiM

Diitftbuidt Dkth Lietuvių iJpiiiikOs klubo šUsiHnkirnas įvyks 
. 1 Hlgs. 16 d. 8 Vai. V&kafBj Aliiiiru svet., 1B40 N;

Hatieočk ši; GėfbiUttli iiafiah bukite šUširinkibie. TUrihie 
šValbly trikalbi taipgi yfa Yfehgiuhiaš išvažiaViihUs spaliu 
B d. j Jėifefšbil ttiiškuš. ^Vald^bh.

l^hkUdieftį, 7:Š0 vakare, Darbininkų svetainėje; 10413 Sduth 
Michigan avė.; įvykš ttllubų ir Draugijų SUsiVienijifho šUši- 
filikituaš; DUš sVafštŪŪia sVafbtįš reikalai. Visi bariai ik rtakės 
butiuai UtšilahkyklU šUšiHtlkittiah paskirtu laiku.

, —-4; ThrtiašaUškiiš; fUŠi.

Perdaug Išmiršta 
žmonių

Afnėfikbš Dantų Instituto 
žifiiOhiis kašnifet išjniršta apie 
Įitišė milibHo žifldhių nuo tokių 
ligUj htih kdkių, gerai iržsižiu- 
Hiit; n^fėiktų mii’ti. Daug, pa- 
vyždžiuiį sefį|a galvos skhudė- 
littitų kas .tikrumoje yra tik 
hetiktišio maišto pasėkos.

IMiig butų gniittia išvengti 
ligų, jfei žmohėš pirmiausiai 
tinkartiai apžiūrėtų savo dan
tis; FeikalUi įjHęiėjds duoti ap
žiūrėti SpėėiAlištUi ir pasirū
pintų savo valgiu; S.

Laimėkit $100,000; 
Pradeki! dabar 

tuojau
Laimėkit Taftą Naujame Old 

Gold $250,000 Konteste

Jus galit laimėt vienų iš lr 
000 cash prizų, kurių visų su
ma siekia $250,000, įstodami į 
Old Gold Kontestą. Kontestas 
kų tik prasideda ir susidaro 
iš pridėjimo trūkstamo pasi
kalbėjimo tuščiame paveikslo^ 
baliune. Įstokit dabar tuojau. 
NeatidČliokit Atšilhiikykit pas 
savo cigaretų dyleri ir papras 
šykit jį duoti jum Old Gold 
Cartop Bulletin. Jis duodama 
DYKAI, kartu su taisyklėmis 
ir detalėmis, kUriOs liečia kon- 
testų. Laikykitės instbukcijų 
atidžiai. Dailutnas nesiskaito. 
Nėra triksų, nė prlgavinių. ši
čia, yra jum proga tapti tur
tingu visam gyvenimui, dėką 
Dvigubai-švelnių Old, Cold. 
Tėmykit šį dienraštį dėl busG 
mų pranešimų. -

Miscellanėous
_____ Įvairus '___________

Tel. Victdit 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dėHgiarfiė ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbamų. bleties 
darbus. LėrtgVoš išlygos, jei pagei- 
daB®G|pok(r roofinG co.

3216 So; Halsted Stteet

Help Wtinted—Female
Darbininkių Reikia .......

GABI MERGINA; hattriį darbas; 
virimas; nėra skalbipid; savas kam
barys, maudynė; Fairfax 9673.

REIKALINGOS patyrusios MOTE
RYS skudurams sortuoti. Pastovus 
darbas.

Advanee Irori and Metai Co. 
1144 So. Fairfield Avę.

TARNAITĖ 25-35, namų darbas, 
būti, geras damas. Wagner, 1534 
NOrivood, Sheldrake 2534.

MERGINA, bendras namų darbas, 
mylinti vaikus, būti, $30.00 mėnesiui. 
Ravenswood 7748.

MERGINA; prižiūrėti 6 metų vai
kų; hdtelio apartmėntas; nėra na
mų darbo; savas kambarys; gerk al
ga; Ardmore 2847.

Business Chances
Pardavlmdi Bižniai

_ *L,._ —

Nušovė Buvusį 
Teisėją, Sužeidė’ 
Advokatą

56 mėtų čhičagietis George 
Ghich'A’rė'Vich, netekęs nbhio it 
žmonos (ji mirė), vakar nu
šovė advokatų, buvusį teisėją 
Frederick W. Elliott, ir sužei
dė advokatą George A. Mdšon 
Sr. Elliott £uvo savt) ofise, ku
ris randasi ties 77 W; Wash- 
ington street. Mason raštinė, 
kur advokatas buvo sužeistas, 
randasi gretimame Chicago 
Title etnd Trust name, ties 69 
W. Wąshington,.,street.

Čhicharevich puls pasidavę 
poKčijai, aišldndamąs, kad 
abii ‘ąįįviųlką|ą|: , ir žmoną
prigudo lt cąltihė turtą. Iš susi* 
tujiinimo žmona numigusi.

MfcttGlNA, namų datbas, geras 
užmokesnis, padėti vaiką prižiūrėti, 
virimas, Golumbus 9006.

n , i;,;į..; iii i........ . - .... i..—

Help Wanted—Male-Female
-- - r 5 ,

REIKALINGAS porteris į taverną, 
taipgi mergiatė ar jauna moteris 
patarnauti prie stalų.

BIG TREE GROVE 
83rd arid Archer, Willow Springs, 

Tel. Willow Springs 48.

pAKSlbŪb&A BUčERNlt lt 
sferrič. Gėfh ir sena vieta. DigiM.Bu 
ar be namo. Mainysiu ant mažos 
farmos ar namo.

1303 So. 49th Avė.; Cišefo.
■i. I .-.7r. r; , .n t;,;.gTi.t, t )»'«ii ' fi .i4—-

Real Estate For Sale
- N amai-žemč Pardavimui ^

pAUl M. ŠMltH arid COMPANY 
Rėal ’ Estate; Lbaris and Insurance

, Tel. BOULEVARD 2600
Petkafti, parduodam ii* tnaitidttl tta- 

muš, lotus, bižiiius if ramias; inšiu- 
rinatne namus, rakandus ir ‘ auto
mobilius. Taipgi turime dahg gerų 
ndlilų pardavimui arba mainymai už 
gerus bargenuS; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės :

4631 SO. ASHLAND ĄVE.
Ofišas 2-ros lilbds sii J. J; Grish

—   ..............■■—■■■■■ — ........................ —«r - ' --r
2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 

kambariai ir sklppas. 12 metų Senu
mo. Lotas 35x125. Kairia $4600. Da
lį įmokėkite ir likusius ant riiorgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farmų.

* 45. S. M1CKEVICE AND GO;
6816 So. Western Avenue. 

Hetnločk 0800.
Atau.*; n „ r - ;• \ • -1 i..7.a „i j,.., i. • -

3 AUKšfij Muro NAMAS ir 2 
aukštų medinis namas užpakaly; Pa- 
aukavimas. Sayininkąs gyvena 510 
West 32rid St. afti NOrihid Avė.

MAINYSIU modernišką karilpinį 
4 flatų mūrą, štymu apšildymas, 
elektrikinė refrigeračija; arti 63 ir 
Talrhari. Savihiiikas nori katėdŽiaiis 
ar dviejų flatų.

MANOR REALTY GO* 
2532 West 6Šrd Street 

Hemlock 8300.

VAiiTOft'lUiLĖKtA!
RAdiatbriaų paipos if fitingai, di- ant thaieHolo pilnaib šildytliVU 
džiausiąs stškas—mažiausia kaina įrengimui. DYKAl APKAiNAVi- 
mifesife, Špeciaiųs mokesčių dydžiai MAS.

C. MILLER MATERIAL COMPANY
iii! Wėst Lake bTheet monroe aššT-ss

trrlitni ii■ 4ia~.n.į.ii.ii... h i t, i-i> hr itfiriįv • i ■-*

•—

Rinkliava Gatvėse 
jDavI MM Lab

darybei
------------------------lį"‘ ~' ■ ■ . •,

Ahtradienį buvo visos Čika
gos gatvėse labdaringa rinklia
va. Dar negalutinos žinios sa
ko, kad tų dienų buvo surinkta 
apie $50)000. Rinkliavos tiks
las našlaičius ir senelius šelpti.

MYkb^A|d^AMElkA

Persiskyrė, su t šiuo, pasauliu 
rugsėjo 12 dienų, 2:00 valandų 
f y tp, 1937? mAF sulaukęs pusės 
amžiaus^ gimęs Lietuvoje, La- 
batinidžio kairiie, SvėkŠhos pa- / 
rap., Tauragės apskrity. >f;

Amerikoj išgyveno 36 metus .- 
‘ Paliko dideliame nūliudime 
. pusbrolį Antanų Beinorį ir 

daug draugų, o Lietuvoje dvi 
seseris, Eleną Zasitienę ir Bar
borą Budvitienę ir jų šeimas, 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
dėikio. koplyčioje, 4605 South 
Hertnitage Ąve. Laidotuvės 
įvyks ketverge, rugsėjo 16 die
ną, 2:00 vai. po piet. Iš kop
lyčios bus nulydėtas i Tautiš
kas /kapines.,

Visi a. a."Mykolo Rameikos 
gitninės, dratigai ir pažystami 
ėsdt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteikti 
jam paskutinį, patarnavimą ir 
atsisveikipim4.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir’ Draugai.

Patarnauja laid. dir. j. F. Eu- 
deikis, Tel. Ydrds 1741.

Dėl tolesnių informacijų Šau
kite! Povilas Kraiilaidis, Boule- 
vard 2934., ■, A J- •

-.L.y.-:

• . f'.' ■’ -■

■r''■ ■ &- ’i ii^iAiii i

COAL
Anglys

WILMINŪTON 
ANGLYS 

$6.00 
5.75 
6.00 
6.00 
4.75

: Ltunp.,.....
Mine Ruii

Nut ............
Screenings

PIRKIT DABAR!!
KAIN0S EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

, PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

PUeahonlas Mine Run .... ton. $7.45 
75%. Coarse reguliariai $8.50 vertes 
Toėahohtas—LUnip Ur Ėgg 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 groserjais ir prekėmis 
,šu kiėkyiėriu tonu.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

10 BERNIUKŲ dirbtuvei; patyri
mas nereikalingas; $12.50;

Wabash Employment, 202 So. 
State Street, Room 900.

REIKALINGAS patyręs automobi
lių mechanikas arba pusininkas. Pi
nigai nesvarbu. Turi būti geras me
chanikas. Atsišaukite tuoj aus. Tel. 
Beverly 6749,

South Kedzie Super Service, 
10758 So. Kedzie Avė.

REIKIA PAAUKOTI 2 fletų mū
ras, 4—4, su įrengta taverna ir salė 
South West Sidėj. Priimsiu mainus; 
$6800; Lafayette 3036.

REIKALINGAS patyręs FARMOS 
DARBININKAS’.-

ATSISAUKIT LAIŠKU 1739 So.
Halsted St., Box 703.

KAS PIRMAS, TAS LAIMES 
Marųuette Parke 5 kambarių nau

jas mūrinis bunga]pw—apšildomas, 
garadžius, kaina $3300. Mažas imo- 
kėjimas, vertės $5500.00

Brighton Parke 2 flatų po 4 kam
barius, cemento padamentas, garad
žius, kaina $3200. įmokėti $500.00. 
Randasi 41 ir Maplewood.

Turime visokiu kitokių bargenų— 
namų ir farmų pardavimui arba 
mainymui.

C. P. SUROMSKI, 
2502 West 69th Street, 

Telephone Grovehill 0306. 
..,^tidąra Nedalioj nuo 10 iki 2 po 

pietų.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Geistina, kad butu patyręs prosini- 
mui ir taikymui. Darbas ant visa
dos, 4554 So. Paulina St.

REIKALINGAS patyręs kriau
šius prie taisymo ir prosijimo vyrų 
ir moterų drabužių.

2415 W. Marųuette Rd., 
Hemlock 6296.

u -- ■ ' - n 11■ i ,i f,..,,..;...... i..

Automobiles

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

Mtisical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIG SHOP 
914 Wesb Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap driita įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin TrompitaS $65.00 
$125 Stygų Basas r.............   $75.00
$99 Trombonas ŠU keisti...... ; $35.00
$18. SfhuikaS sh keisti; šniicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrutnenlų pasirinkimui.
Senas juSų instrumentas į mainus.

Fūrhitiife & Fixtures
Rakdndai-Itaisai

DIDELIS BARGENAS: Gra
žus mūrinis namas dviejų au
kščių ir gale loto medinis. Vi
sa praperte parsiduoda pigiai. 
Kainų patirsite ant vietos; nuo 
5 vakare ir subatom. Savinin
kas 1243 So. 48111 Ct.» Cicero. 
Illinois.

T Ė M Y K I T
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėje Vąlsti- 
jose arba Lietuvoj it norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinum pinigus 
ir perkam morgįčiUs.

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. Westeht Avėiiue 

CrflCAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais:

■■■■■..................   Į I......
Farms for Salė
Ūkiai PariUyimtti

PARGENAI
Turiu visokių farmų po $25 ak

rui ir aukščiau. Turiu 10 akrų že
mės tinkamos dėl gasoline station, 
tavern ir vdlgyklbš, Kaina $8500. 
Kreipkitės 10419 So. State St. Tele
fonas Pullman 5254. Matykit prieš 
9:00 ryto arba tarp 5—6 vrikarė.

Naudokitės Proga!
Apife pfenki tuksiančiai lietuviu — vyrij ir molėtą — priklauso 

Chitagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašaipa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po- 
mirtitiČ $200, taipgi grabneŠiai, vežimas, kvietkai. Dabar naiiji iiariai 
priimami pUb Įn iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui hųs pri- 
imaini UĄHBis liktai iki 40 m. ir {Stojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dahar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c: 75c., $1;25 — pagal 
briklausOhią skyriiį. įstojimas eina pAgrąį amžių; Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Decemher) ii d. Š. m., gaus tikietą ver
tės $2.30 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Oiympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos bfise.

Draugijos ofisas atidaras: kėtvegais —- 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
l vai. popiet. Kiekvienas fchieagos ir apylinkes lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Dalis Milionieriaus
Turto Universitetui
Mirusio čikggiečio milioiiiė- 

fiaus Ralph Isham, teks Čika
gos Universitetui ir Čikagos Y 
MCA. Kiek tb turto yra likę; 
dar nežinia, tačiau, manoma, 
kad jis siekiasi kelių tnilioiių 
vertės.

Plėšikai Apiplėšė 
Taverna

; —;—V'11’ ■ 1 ‘ .

Antradienį įėjo keturi mas.- 
kuoti plčšilęai į William ‘ l|itįS: 
ta v Arną, prie 1445 S. Halsted 
st. ir atėmė nuo savininko $251; 
ką buvo ką tik parsines'ęš 
kiam keistis ,.... - • • -

IGNACAS DOBROWALSKIS
Fersiškyrė :su šiuo pasaulių 

rugsėjo 14 d. 1937 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Laukuvos parap.

Amerikoj išgyveno apie 30 
ihetų.. ( •; .Ą?

Paliko didęlįarhe nuliudime 
brolį Kažimięrą, brolio Sūnų 
Edwardą, brolienę Oną Dobro- 
Tvalskienę ir/jos šeimyną if 
gimines. r

Kurias pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 2314 West 
23rd Plafee. į.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni, rugsėjo 17 dieną, 10:00 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Dobrovol
skio giminės, draugai ir phžįš- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisvėikinimą;

Nuliūdę liekame.
Brolis, Brolio kuiius,1 ..Brolienė 

-.v/"*, ^..J.ir/Ginuneę,/■■■' ■'■"'z
Patarnauja lajd. dir, Lacha- 

,.wicz ir Sunąi, Tel. Canal 2515

YAkkteE^I)Wic> cttiPs 

POPCOftN m PftETŽtiLS 
Pristatbih į Taverhas ib Uošldii- 
* rahdš kbžbnihįUs pfoduktUŠ;

Taipgi pdfdupddih saldUihius 
i. • wholesale. »
4643 SO. IIALSTĖD STltĖEl’

• ‘ Tel. YAttDS 4096.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, - visokio didžio su Coil 
Baksaiš ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bilė kurio biznio iškai
tant svarstykles, regišterius ir ice 
baksius. Casji arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite bius pihn negu plrksi- 
te kitur. .

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

ČALumet 5269;

Financial'
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIčIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės j Lithuanian Bujlding 
Lpah and Savihgš Assbbiaiitm 
(Naujienų spulka), 1739 So. llalš- 
ted Street.

gimines.

;,;,0

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—-Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ąjherikoniški

Kaurai      $15—$20—$25 
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ...... $39—$49
$375 Vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ........ ....................  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGĘ FURNltURE
* 5746 So. Ashland Avė.

I

LOVEIKIS uUričiam Gėlės 
rėlegramu i 
’isdk Pasaulio 

IDbIis
KVIETKININKAS

Gėlėš Vestuvėms, Bankietams 
j ; ji l'agrabams '

. 3316 Šo- Halsted Street
Tek BO1ILEVARI) 7314

Business Chances
, Pardavimui Bizniai

•-**^-l-*«^*",w*^* l̂****B**iw|******W^

BUčE.RNĖ ir GROSERNfi turi būt 
parduota. į trumpą laiką. Geras biz
nis. .Prieždstį patirsite ant vietos.

8300 So. Uhidn Aveliui).

I 
I

s

Ę

Į 
3

Garsinkitčs “N-nose”
BARBERNĖ greitam pardavimui 

už 50 ddjferih* Parduosiu ąr paren- 
duosiu. RėhdS. pigi. 3933 So. Rock- 
well Strfigt,

£

JEI TURIT
K| PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

Jei ieškot
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 3500
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

I 
t 
į

i

i' 
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Už Tai Dabar Pateko į Bėdą

J. Butkuj

svetainėje 
trečios lu

Prisipažįsta, tik prašo ne f oto- 
grafuoti .

sekamas ir praeitą sekmadie
nį suimtas. Conroy policijai 
pasisakė, kad po nusikaltimo 
dienos apie įvykį pasisakęs 
savo žmonai.

NAUJIENOS, ęhięago,: III. •
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Čikagoj lytinių nusikaltėlių 
sriautą tebesikartuoja. Vėliau
sia lytinio nusikaltėlio auka 
yra viena Anna Brasy, 38 me
tų amžiaus mergina, gyvenan
ti 4752 Lincoln avė. Ją užpuo
lė miegančią, savos namuos, 
antrarrf aukšte, Robertas Con- 
roy, 24 metų amžiaus, buvęs 
kalinys, su žirklėmis ir dra
bužių kabyklų nukankinda
mas ir išgėdindamas. Į kam
barį įlindo pro langą, užsika
bindamas ąnt gretimo vieno 
aukšto namo stogo, iš ielos 
pusės.

Išdavė nežinoma moteris

Kas kaltininką išdavė neži
nia, vardas neišduodamas. Tik 
yra žinoma, kad šešioms sa
vaitėms praslinkus po nusikal
timo, viena moteris patelefo
navo merginos broliui, nuro
dydama nusikaltėlio antrašą. 
Ji pasakė, kad “Tavo seserį 
išgėdino vyras, kurs gyvena 
prie 3933 N. Whipple st.” Tai 
buvo, kai tik Conroy antra
šas. Kiek laiko praslinkus, ta 
pati moteris vėl patelefonavo
broliui, sakydama, kad “poli- kų paraližo 
cija nieko nedaro”. Vienok, praėjusi ir kad mokyklos bus 
kaltininkas policijos jau buvo netrukus atidarytos.'

Prašo ne fotografuoti.
Prie kaltės užpuolikas pri

sipažino. Pasisakė <buvęs gir
dam stovy, tik prašė dėl savo 
vaikų jo nefotografuoti, nes 
nenorįs, kad vaikai tėvą ma
tytų tokioje pozoje. Pažino jį 
ir jo auka. Ji jį greit surado 
policijos “parodoj” tarpe kitų 
aštuonių prasikaltėlių.

vaikus: Bose Mary 3 metų 
amžiaus ir Robert2 metu.

Rengiasi Atidaryti 
Mokyklas

Miešto viešų mokyklų super
intendentas Johnson davė įsa
kymą 7,000 mokytojų pradėti 
inventorių ir ruoštis mokyklų 
atidarymui. \

Iš to sprendžiama, kad vai- 
epidemija jau

Rado senoj lovoj 
$4,000

....Adamos Czakowskis ir jo 12 
metų sūnūs/dirbo geležies at
matų laužykloj-j arde prie Ęl- 
ston ąv. ir Cortland st. Kartą 
šunus7 bedaužydamas geležinės 
lovos rėmus pastebėjo cidabri- 
nių monetų krūvelę; iš lovos iš
byrant. Viso jų buvo rasta $15 
sumoje. Bet tai dar neviskas. 
Kada sūnūs parodė savo radinį 
tėvui, buvo padaryta dar di
desnė revizija ir pinigų buvo 
rasta dar ir daugiau.
Bondsais ir Certifikatąis $4,000

Taigi, viso buvo rasta $190 
pinigais ir $4,000 bondsais, ku
rių skaičiuje buvo $500 pašto 
įstaigos certifikatų. Czakows- 
kiui tų pinigų nepakako ilgai, 
už tai bandė juos kur nors iš
keisti, bet čia ir visas tas ne
patogumas. Už tai jis antradie
nį turėjo aiškintis valstijos gy
nėjui, o turtas gal teks kam ki
tam, tik ne jam.
Bondsų Savininkas Surastas,

Bet Miręs t
Rastas turtas priklausė vie

nam Apolinarui Dembinskiui, 
kuris, kaip sako policija, gyve-

1472 Milwaukėe avė. Jis šyfcį 
atsiskyręs nuo žmonos ir po to 
apsigyvenęs 1217 -N. Damen 
avė. Po kiek laiko mirė, o tur
tą, tamex skaičiuje ir tą lovą, 
kurioje buvo rasti tie pinigai, 
giminės pardavė senų geležų 
pirkliui. Kur gyvena našlė, Dem- 
binskienė, nieks nežino. Todėl, 
jei ji nesusiras tai certifikatai 
bus perduoti viešą j ąm. adminis
tratoriui. ;

CzakowSki gyvena 1450 W. 
North avė. ir yra 70 metų am- 

'*■ ■ > •žiaus. '■

Augustas Pocius 
Mirė Bepietaudamas

Rytoj lietuvių Tautiškose’ 
Kapinėse bus palaidotas Au
gustas Pocius, Mąrąuette Par
ko siuvėjo G. Skoby darbi-! 
ninkas. Velionis mirė bopic-1 
taudamas valgykloje, ties 35th 
ir Ilalsted street.

Jis nepaliko jokių giminių, 
tad laidotuvėmis rūpinasi ir 
jas finansuoja laidotuvių di-, 
rketorius P. J. Ridikas, 3354 
So. Halsted stręet.

Mirties priežastis buvo šir
dies liga . -i u

Jaunimo Kultūros 
Ratelis

Tik devyni mėnesiai kai įsi
kūrė visiems žinomas Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelis. Nors 
pradžia ir sunki buvo, nedaug 
kas norėjo eiti i tą kelių narių 
organizaciją. Bet, laikui bė
gant, Ratelio narių skaičius 
ėmė kas Įtartas daugėti ir, už 
tad, šiandieną jau galime pasi
girti visą glėbį narių turintys.

Tasai ratelis, beje, dar jau
nas, dar yra organizacinio dar
bo. Bet visiems išvien dirbant, 
pageidaujamas tikslas bus at-

SEKMADIENIAIS
Naujienų '
RAŠTINE

vėl bus atdara
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai? po piet.

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

NAUJIENŲ ADM.

• va
saros parengimų sezonui pasi
baigus ir prasidedant rudens 
sezonui, gyvenimas be draugijos 
nėra įmanomas. Kviečiame sto
ti į narius ir tuos, kurie dėl 
kokių nors aplinkybių tai ne
padarėte.
> Į narius priimami visi nuo

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
{STOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Telefonas

Amžius

Plaukų spalva .

Užsiėmimas

šiuomi įstojo į 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

“GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

Parašas 

. P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. * ■

16 iki 35 mtų amžįaus. Ratelis 
jokiai partijai nepfiklauso. Į- 
stotį galima ratelio susirinkimo 
metu, kuris įvyksta kas nauje 
mėnesio pirmą penktadieni, £ 
va.l vakaro, Mildos 
3142 So. Ilalsted g., 
bos:

Sek. Alred’as
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KAIP SKĘSTA LAIVAS — Kai barka “G. L. 78” pradėjo skęsti Atlantike, n

toli New Jersey kranto, kapitonas Nap Nadea'u, prisilaikydamas tradicijos, kad kaf
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PAMOKOS NAMIE — Dvi Chicagos mergytės, atsi- 
sėdusios prie radio aparato, ir su sąsiuviniais ant kelių, 
klausosi pamokos. Chicagos Mokyklų taryba nutarė lai
kinai dėstyti pamokas pradinių mokyklų mokin/ams per 
radio, kad jie perdaug neatsiliktų moksle. Mokyklos neati
daromos dėl vaikų paraližo epidemijos, kuri “gręsianti , 
Chicagai”. Yra galimybės, kad prailgintos atostogos viešų 
mokyklų mokiniams pasibaigs rugsėjo 20 d.
O

KONSTITUCIJOS SUKAKTUVĖS — Rugsėjo 17 d., 
visos Jungtinės Valstijos švęs Konstitucijos pasirašymo 
150 metų sukaktuves. Ta proga prezidentas ’Rooseveltas 
pasakys svarbią kalbą, kurį bus perduota per visas radio 
stotis. Paveikslas viršuj parodo dailininko pieštą sceną 
Philadelphijos konvencijos rūmuose, rug. 17, 1787, laike 
konstitucijos pasirašymo. Prie stalo sėdi pirmasis prezi
dentas Washington. Paveikslo priešakyje argumentuoja 
Alejęander Hamilton ii1 Benjamin Franklin. —Acmė - Photo
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DIDŽIAUSIA RADIO LEMPA — Tarptautiniam Ra
diologijos kongrese (Chicagos Palmer House) išstatytos 
radio lempos. Kairėj, didžiausia pasaulyje lempa, dešinėj, 
merginos rankoje—mažiausioji. Kongresas tęsis iki pem , 
ktadienio.

LILIPUTIŠKAS DVIRA
TIS — Išradėjas A. G. Tabb 
važiuoja savo liliputišku . 
dviračiu laike demonstraci
jos Londone, Anglijoje. Sve- • 
ria penkis svarus ir . yra 9 
colių aukščio, 17 colių ilgio.

PRISIPAŽINO — Albert ‘(“Rags”) 
Miriella, kuris su kitu sėbru prisipažino 
nužudęs Evanston, Ilk, gyventoją Het- 
bert W. Lee, Chicagos < Gtant 4?arke. 
Minella ir sėbras Doxėy buvo atiduoti 
Grand džiurei. Ac/ne Photą
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tonas neapleidžia laivo iki paskutinės minutės, stovėjo ant denio, laukdamas pagalbo 

‘ Bet laivas skendo taip greitai, kad kapitonas turėjo šokti vandenių ir plaukti gyvyb

išgelbėjimui. Ji s-išliko-gyvas, o laivas nuėjo j juros dugnr.
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