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Naujas Amerikos 
protestas Japonijai

Išnaujo protestuoja prieš Japonijos bom
bardavimą Nanking. Bet japonai neboja 

protestų ir lėktuvų bombos užmušė 
300 žmonių.

aplaikytų 
veiksnių

Amerikos

WASHINGTON, rūgs. 22.— 
Jungt. Valstijų vyriausybė for
maliai pranešė Japonijai, kad 
ji laikys Japoniją atsakomin- 
gą už visus amerikiečių nuo
stolius, kokiuos jie 
dėl japonų karinių 
Nanking apygardoj.

šis buvo antras
protestas prieš Japonijos lėk
tuvų bombardavimą Chinijos 
sostinės Nanking ir šį kartą 
protestas buvo daug griežtes
nis.

Protestas tapo įteiktas Ja
ponijos užsienio reikalų mini- 
steriui ir jame protestuojama 
prieš japonų lėktuvų bombar
davimą Chinijos sostinės. No
ta sako, kad tokie bombarda
vimai didelių gyventojų rentrų 
yra “nepateisinami ir priešin
gi įstatymų ir žmonijos prin
cipams”.

Dar pirmiau buvo paduotas 
protestas žodžiu.

Maždaug ttft* ..^.pačiu*^laiku, 
kada būva, įtęiktas šis protes
tas, ‘ Japonijos ' Wtuval vėl 
bombardavo Nanking.

Valstybės sekretorius Hiril 
davė suprasti, kad yra gautas 
kokis tai Japonijos atsakymas, 
bet jo turinys nėra skelbiamas 
Departamento žiniomis, viena 
bomba sprogo virš Amerikos 
ambasados įstaigų Nankinge.
Japonai liepia svetimšaliams 

apleisti Nanking.
SHANGHAI, rūgs. 22.—Jiv 

ponija oficialiai įspėjo chinie- 
čius civilius gyventojus, taip
jau visų valstybių diplomati
nius 
nijos 
karo 
nijos

biednuomenės distriktus, šiau
dines bakūžėles, kurios degė 
kaip parakas ir kuriose' žuvo 
daug gaisro užkluptų žmonių.

Nanking gyvenančių ameri
kiečių gyvastys irgi buvo at- 
sidurusios pavojuje.
Francuzija irgi protestuoja.
PARYŽIUS, rūgs. 22.—Fran- 

euzijos ambasadorius Tokio už
protestavo Japonijai prieš 
bombardavimą Nanking. Tuo 
oudu prieš bombardavimą už
protestavo jau , trys. ..valstybes 
— Jungt. Valstijos, Anglija ir 
Francuzija. '

300 žmonių žuvo japonams 
bombardavus Canjlon’.

HONG KONG, rūgs. 22. — 
Manoma, kad per 300 žmonių 
žuvo Japonijos lėktuvams pa-* 
kartotinai bombardavus pieti
nės Chinijos portą Ganton. Į 
24 vai. japonai šešis 
bombardavo tą miestą.

kartus

Prezidentas važiūo 
ja Į vakarus

šian- 
Hyde

ONL YugS.\ 
Prezidentas Rooseveltas 
die po piet iš savo namų 
Park, N. Y., išvažiuoja į šiaur
vakarines valstijas. Nors jis 
sakosi keliaująs aplankyti sa
vo anukus Seattle, Wash., bet 
manoma, kad jo kelionė turi 
ir politinių tikslų, vyriausia 
susitarti su vakarų liberalais. 
Kelyje jis pasakysiąs ir kelias 
prakalbas. Gryšdamas už dvie
jų savaičių prezidentas aplan
kysiąs ir Chicago, ktfr daly
vaus svarbaus tilto atidarymo 
iškilmėse ir čia pasakysiąs 
svarbią prakalbą.
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APTVĖRĖ SAUŽUDYSČIŲ TILT^. —Paskilbęs saužudystėmis Arroyo Seco til
tas, Pasadena, Cal., nuo kurio nušoko ir pasiskandino 90 žmonių. Tikslu sustab
dyti tolimesnes saužudystes, tiltas iš abiejų pusių tapo užtvertas vielų tvora.

Japonai veržiasi pa
lei šiaurinės Chini

jos geležinkelius
-------------------

PEIPING, rūgs. 22,..—< Japo
nai šiaurinėje Chinijoje ver
žiasi palei geležinkelius. Kaip 
matyt, chiniečiai vengia mū
šių ir taupo savo jėgas, vylio- 
dami priešą į šalies gilumą, to
liau nuo Peiping bazės, nes 
tada ištikus didesniam mušiui 
japonaips x.b|is:/sunkiau , prisiga- 
benti: karo'' reikmenų.

Rusai dar devynis 
žrifone^ pasmerkė 

mirčiai

Italija džiaugiasi 
pergale

RYMAS, i ruįs. 22. — Itali
jos fašistai džiaugiasi dąr . vie
na diplomatine pergale, Angli
jai ir Fraricuzijai sutikus lai
kyti su Itąlija konferenciją ir 
susitarti ^ėl bendro patrulia
vimo Viduržemio juros kovai 
su jurų piratais.
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Ispahijaprižadaat- 
lyginti s v e t i m š a- 

x liams nuostolius
^ENEyA,A rūgs. ,22. — “Is

panijos Respublika atmokės ne 
tik užšalusius kreditus priva-
■ ' ' ' -d

tiniems piliečiams kada karas

Gal išsisuks gen 
Denhardt užmu

šėjai
rūgs.
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Lietuvos Naujienos
SUDEGĖ GORODZIEJO 

MIESTELIS
PRASIDĖJO KŪLIMAS —
PRASIDĖJO NELAIMĖS.

VILNIUS. — Aiomis dieno
mis kilęs gaisras sunaikino Go- 
rodziejo miestelį. Sudegė 48 
gyvenami • namai, 43 tvartai ir 
daug^ kitų ūkiškų pastatų. Nuo
stoliai labai dideli. Charakte
ringa, kad gaisro metu ėmė 
sproginėŲ rankinės granatos ir 
šoviniai, kuriuos vietos gudai 
gyventojai laikė sau dar nuo 
karo laiko. Nuo tų granatų bu
vo sužeisti keli žmonės.

STIRNA ATĖJO GIMDYTI 
ŪKININKO KLUONĄ

— Vladiškių 
valsč.) gyven- 
Kartunavičius, 

(1936 m.) va- 
augino n am tro

TELŠIAI. — šiomis dieno
mis į Telšių aps. ligoninę jau 
pradėjo plaukti pirmosios kū
limo ailkos. Rugpiučio 20 d. 
čia atvežta Bugenių kaimo, Ne- 
varėnų vai. gyventoja Pocaitė 
Kazė, kuri dėl savo neatsar
gumo įkišo koją į kuliamąją 
mašiną. Mašina Pocaitei nu
traukė pusę pėdos.

JAU TUŠTI LAUKAI

ŠVĖKŠNA.—Paskutiniu me
tu jau laukuose visai nebėra 
matyti javų. Visi laukai nuva
lyti, tik dar liko linai, ankšti
niai javai ir bulvės. Vietomis 
jau girdėti dūzgiant motorus: 
tai kuliama šių metų javas.

ISHELBYVILLE, Ky
22. — Try^ Gąrr broliai, ku
rie nušovė gen. Henry Den- 
hardt, keršydami už jo taria
mą nužudymą jų sesers, naš
lės Vera Garr Taylor, gal iš
sisuks nuo bausmės ir bus pa- 
liu'osuoti už kauciją, nes pasi
rodė kąd - ir - gen.. Denhardt, bi- 
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jodamašis puolimo, buvo apsi
ginklavęs. S

ŽIEŽMARIAI, 
km. (Žiežmarių 
tojas Vincas 
visą praėjusią 
sąrą ir rudenį
se jauną stirną. Praėjusių Ka
lėdų metu stirna pabėgo.

Jau suvežus į kluoną šių me
tų derlių, V. Kartunavičius 
rugpiučio pirmomis dienomis 
nuėjęs į kluoną pamatė paprė- 
slyje ant šieno gulinčius du 
jaunus, neseniai gimusius stir- 
niukus — abu patinėliai. Nu
stebęs ūkininkas apžiūrinėjo 
stirniukus ir staiga prie jo at
sirado ir jų motina, jauna stir
na, kuri, pasirodė, yra ta pa
ti augintoji ir vėliau, žiemos 
metu pabėgusi. Stirna ’^visai 
drąsiai; prisistatė V. Kartuna- 
yičiut>lt'’^rbhr, ■ atrodo; nei * ne* 
mėgina bėgti.

GERAS GRYBŲ IR RIEŠUTŲ 
DERLIUS

UKMERGĖ.—Ukmergės apy
linkės miškuose šiemet gerai 
dygsta grybai. Taip pat geras 
riešutų derlius. Miškuose • jau 
pilna jaunų ir senų rešutauto- 
jy-

Senesni
kad 
vęs

žmonės pasakoja, 
toks riešutų derlius bu- 

tik prieš 30 metų.

PRIGĖRĖ MOTERIS

- Rugpiučio 16

Turtuolis kandida 
tuoja kaipo dar- 

bietis

24 užmušti susidūrus 
traukiniams

viršininkus apleisti Chi- 
sostinę Nanking visam 

laikui, nes ji buvo Japo- 
lėktuvų bombarduojama

be jokio pasigailėjimo.
Japonai tvirtina pridarę 

stinei didelių nuostolių, 
privatinės žinios sako, kad 
nuostoliai yra maži.
Japonai neboja Amerikos pro
testų, bombarduoja Nanking.

NANKING, rūgs. 22. — Nėr 
žiūrint Jtfngt. Valstijų ir An
glijos protestų prieš Japonijos 
lėktuvų bombardavimą Chini- 
jos sostinės Nanking, virš 50 
Japonijos lėktuvų šiandie du 
sykiu bombardavo Nanking, 
užmušdami per 200 Chinijos 
civilių tremtinių.

Užmuštieji buvo perdaug su- 
silpę ir paliegę ir neįstengę 
patys pasišalinti į apielinkės 
laukus.

Japonai naudojo ir padegan
čias bombas, kurios padegė

so- 
bet 
tie

Japonija atsiprašė 
dėl peršovimo Ang
lijos ambasadoriaus

ambasadoriaus Chinijo

Japonija patenkino An- 
reikalavimą atsiprašyti

TOKIO, rūgs. 22. ■■— Japo
nija šiandie išreiškė apgaila- 
vimą dėl lakūnų peršovimo An
glijos 
j e.

Tuo 
glijos
ir užtikrinti, kad panašus įvy7 
kiai daugiau nebepasikartos.

Bet į Anglijos reikalavimą 
nubausti nusikaltusius lakū
nus, kurie peršovė ambasado
rių Sir Hughe Knatchbidl-Hu- 
gessen, Japonija davė labai iš
sisukinėjantį ir neaiškų atsa
kymą.

O R H S«ha:
Ghicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra;, tiek pat karšta.
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 90°.
Saulė teka 6:37, leidžiasi 

6:48.

Lėktuvas bombar
davo Francuzijos 

laivą
rugs

MASKVA, rūgs. 22. -^‘bus užsibaigęs, bet taipjau de- 
iram komlsaral hko nasmerk, rybomis sl?sitars. su vi3ais'sVe- 

timšaliais nuosavybių savinin
kais apie atlyginimą padarytų 
jiems nuostolių ir tikrai nebus 
konfiskavimo svetimšalių nuo
savybių be teisingo atlygini
mo. Tuo tarpu yra reguliariai 
mokama Ispanijos nacionalė 
skolą”. <

Taip pareiškė laikraštinin
kams Ispanijos republikos pre
mjeras Juan Negrin. #

< Jis taipjau sako, kad dabar
tinės , valdžios vykinamos eko
nominės reformos yra tokios, 
kokios jau sėnai yra praves
tos konservatyviškose šalyse.

Pasak jo* net ir karo metu 
galima butų išvystyti platesnę 
užsienio prekybą, nes Ispanijos 
kreditas yra geras ir ji turi 
užtektinai pinigų apmokėti sa
vo sąskaitas.

“Ispanijos vyriausybė laimės 
civilį karą”, sako premjeras 
Negrin. Tą karą galima butų 
laimėti daug greičiai.4, jei Ispa
nija galėtų užsieny pirktis gin
klų. Atidarymas Franci jos sie
nos žymiai pagręitintų- lojalis- 
tų pergalę, bet jie vistiek lai
mės karą, tik ims daug ilges
nį laika. * < *

-.............. ;
Francuzija grūmoja 
atidaryti Ispanijos 

sieną

devyni komisarai, liko pasmerk
ti mirčiai neva u'ž bandymą su
kelti nepasitenkinimą sovietų 
valdžia ardant, kolektyvius 
ukius.

Nusikaltimas papildytas Lo- 
točin apielinkėj, Maskvos pro
vincijoj, tikslu atsteįgti kapi
talistinę tvarką.' ' ’

Pasmerktieji komisarai pri
klausę “tročkininkų-buebjarini- 
stų guštai”, tampriai susirišu
siai su fašistiniais agentais 
Maskvos provincijos agrikultū
ros departamente.

Kaltinama, kad jie pavogę 
šimtus bušelių grudų ir “są
moningai” sugadinę sukrautus 
grudus.

Taipjau Kassansai distrikte, 
'arti Taškento, Azijoj, lokalis 
komisaras liko pasmerktas 
mirčiai, o keturi kiti liko nu
teisti kalėjimam .

TANGIER, Moroko,
22. — Francuzijos pasažierinis 
laivas Koutoubia, kuris gabe
no 700 pasažierių iš Corsica 
salos 
buvo 
tybes

į Casablanca, Morokoj, 
užpultas nepažintos tau- 
lėktuvo.

Masaryk palaidotas
, PRAHA, rugs,f 22. — čecho- 
slovakijos respublikos tėvas ir 
buvęs jos prezidentas Dr. Ta
rnas Masaryk šiandie didėlė
mis iškilmėmis laikinai tapo 
palaidotas jo dvaro Lariy ka
pinėse. Iš Prahos vienas pas
kui kitą ėjo Speciali traukiniai 
ir tai nespėjo Nugabenti visų 
norinčių dalyvauti 
se.
,. Vėliau jam ir jo 
pastatytas puikus
mas, į kurį abiejų jų kūnai 
bus perkelti. '

Kadangi į laidotuves suva
žiavo labai daug diplomatų,, tai 
dabar Prahoje eina nuolatiniai 
pasitarimai.

laidotuvė-

žmonai bus 
mauzoleu-

GENEVA, rūgs. 22.—Fran- 
ei jos užsienio reikalų ministe- 
ris Yvon Delbos įspėjęs Itali
ją, kad Francuziją galbūt bus 
priversta atidaryti Ispanijos 
sieną savanoriams ir amunici
jai, jei Mussolini nepaliaus 
siuntęs kareivius ir karo me
džiagas sukilėliams.

NĘW YORK, rūgs. 22. — 
Paskelbta, kad George Backer, 
35 m., žentas mirusio žydų fi
nansininko Mortįmer Schiff, 
kandidatuos į kongresą Ame
rikos Darbo partijos sąrašu'. 
Kandidatuos jis turčių apgy
ventame 17-tame kongresinia
me distrikte. .

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
rūgs. 22. — Gautomis žinio
mis, 24 žmonės liko užmušti 
ir 40 žmonių sužeista susidū
rus traukiniams prie Ciucea, 
Transylvanijoj.

CASTEL GANDOLFO, rūgs.
22. — Popiežius. Pius kalbėda
mas pilgrimams išsitarė, 
religijos padėtis Vokietijoj 
“tikrai apgailėtina”.

kad 
yra

Mirė mažiausias 
žmogus

HEMEL HEMPSTEAD, An- 
glijoj\ rūgs. 22. — šiandie nuo 
plaučių ligos mirė Harold 
Dyott, 50 metų, kuris skaitė 
save mažiausiu žmogumi pa
saulyje. Jis buvo žinomas kai
po “Tiny Tim”, buvo 23 colių 
augščio ir svėrė tik 24 svarus. 
Sūnūs normalių tėvų, jis visą 
amžių praleido' cirkuose.

22.DETROIT, Mich., rūgs.
— Frank Bagnasco, 40 m., gra- 
borius, kuris neturėjęs žinomų 
priešų, liko nujautas gatvėje 
netoli savo įstaigos.

rūgs.NASHVILLE, Tenn
22. — Rytoj (ketvirtadieny) 
Tennessee valstija balsuos dėl 
valstijos prohibicijos atšauki
mo. Tečiaus balsavimas dide
lės reikšmės neturi, nes jis yra 
tik patarimas legislaturai.

CAPlAlM’S OFFICE 
WHERE RIOT1NG STARTED

3 ŽUVO BĖGANT Iš KALĖJIMO — Folsom kalėji
mas, Californijoj, iš kurio bandė pabėgti būrelis kalinių. 
Ištikusiame susirėmime kalėjimo sargas ir du kaliniai 
liko užmušti, o 8 žmonės, jų tarpe ir kalėjimo viršinin
kas liko sunkiai sužeisti.

UKMERGĖ.
dr'apie 11 val. -Švertfosios upė
je, apie Mišnunerio odų fabri
ku, rasta prigėrusi Ona Žu
kauskienė, 75 metų amžiaus, 
gyv. Ukmergės m. Kalėjimo g. 
59. Žukauskienė iš namų din
go rugpiučio 14 d. Spėjama, 
kad tą dieną ir prigėrė. Pasta
ruoju laiku ji atrodė psichi
niai nesveika.

IR LINAI GERAI UŽDERĖJO

UKMERGĖ. — šiose apylin
kėse nuo rugpiučio pradžios 
pradėti rauti linai. Linai labai 
geri. Dalis ūkininkų, nurautus 
linus rušiutoja dirvoje. Sako, 
kad tuo budu gaunamas ge
resnis pluoštas.

Daugumas ūkininkų nusi
skundžia, kad neturi tinkamai 
įrengtų linmarkių, o tekančio
se upėse arba upeliuose linai 
mirkyti draudžiama.

MIRĖ 100-METIS? SENUKAS

VILKAVIŠKIS. — Mockabu- 
džių km., Keturvalakių valsč., 
seniau buvusiame savame, o 
dabar savo anūkų Grinkevičių 
ūkyje, apie porą metų kiek pa- 
sįrguliavęs, mirė seniausias 
apylinkėje senukas Petras Sen
kus, eidamas jau 99 amžiaus 
metus. Nors minimas asmuo 
būdamas jaunesnis kiek išger
davo ir gana dažnai rūkyda
vo, bet sveikas ir stiprus iš
silaikė gana ilgai. 90 metų bū
damas ant savo pečių paneš
davo dar 5 pudus grudų. Visi 
senųjų Senkų šeimos nariai bu
vo sveiki, tvirti ir ilgai gyve
ną žmonės. Pernai mirė jo se
suo, Ona Sekevičienė, sulau- 
kiusi jau pilnų 100 metų, bet 
iki paskutinių dienų tebebuvo 
tokia stipri, kad per dieną ne
sunkiai nueidavo po porą de
šimčių kilometrų. Dar tebegy- • 
venanti viena jo sesuo, Magde 
Bizunienė, tik porą metų už 
velionį jaunesnė, yra taip pat 
dar sveika, stipri ir greita mo
teriškė.
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Šventes Pas India
nos Lietuvius 
Ūkininkus ;
Šįmet vasara, jiems buvę gerą

Kadangi aną savaitę sykiu 
su žydais užšventėm ir Chica- 
goje nebuvo kas veikti, tai su
manėm aplankyti Indianos ūki
ninkus. Penktadienio vėlai va
kare nuvykau pas švogeri J. Ja- 
nusevičių, Valpąraiso apielin- 
kėj. Rytojaus dieną atsikėlus, 
švogeris išbarė, kad lietų atve
žiau. Sakė šienas buvo sausas, 
butum padėjęs suvežti; dabar 
sulijo. Ką tu žmogus padarysi, 
biednesnį visi bara. f

Pirmadienio rytą atvažiavo 
Jonas Jakubonis, irgi iš Chica- 
gos. Pasidžiaugė, kad atvežė 
gražų orą, tad už tai turėjo 
prakaituoti vežant šieną. Joku- 
bonis pavadino pavažiuoti pa
žiūrėti pas kitus ūkininkus. Pa
vadinimą priėmiau ir pasilei
dom La Porto link. Pas p. 
Mockapetrį ir Valančių partne
rių ukj suradom daug chicagie- 
čių. Vieni apsistojo nakvynei, 
kiti valandėlei.

Tarp chicagiečių, kuriuos pa
žinau, buvo šie: G. Šarkiunas, 
Rubašiai, Ambrozai, Alvikai, 
Misevičiai, Jokubonis, Milleriai, 
Palionis, Neseniai, Prusiai, Mrs. 
Yonek, Petrokas, Stencikas, P. 
Stasiukelis, Vešiai, Matukai iš 
East Chicago, Ind.

Kaiminystėj gyvena daugiau 
lietuvių ūkininkų, kaip pp. Jan
kauskai, Smitai. Jie turi nedi
delį ūkį, bet turi groseriuką ir 
gaso stotį; drg. Basaučiai turi 
ūki ir gaso stotį. Pas visus 
lankėsi chicagiečlai. Galima pa
sakyti, pilna buvo chįpagiečių 
pas Indiana artimuosius ūkinin
kus.

Ūkiai geri
Šįmet ūkininkams vasara .bu

vo gera. Viskas gerai užaugo. 
Jeigu šalnos greitai nebus 
kornų nesugadins, tai ūkinin
kai turės gerą derlių. Komai, 
kaip Valparaiso apielinkėj, vi
dutiniai 10 pėdų, bet galima 
daug gauti* 12 ir daugiau pėdų. 
Kornų grudų ankštis vidutinė: 
nuo 400 iki 700 grudų vienoje 
galvoje. Surasime siekiančių 
iki 1000 grudų. Grudai dideli,, 
tik dar jauni ir minkšti.

Susisiekimas geras
Technikai pagerėjus, automo

biliai išsivystė ir daugelis juos 
turi, kas duoda žmonėms gali
mybių vykti dešimčius, net ir 
šimtus mylių aplankyti ir susi
pažinti su ūkininkų gyvenimu. 
Taipgi keliai visur, kaip stalas, 
geri. Vargo nėra. Net į Tautiš
kas Kapines ir Willow Spripg 
būdavo didelė kelionė.

Susisiekimo įmonės tiek pa
gerėjo, kad padarė Suvienytas 
Valstijas daug mažesnes. Net 
ir visa žemė susimažino per iš? 
tobulintą susisiekimą. —J. J. P.

Plėšikai Apiplėšė
Keturias Poras

Supyko, kad pinigų mažai
- * ■ -

Sekmadienį trys plėšikai tiek 
įsidrąsino siausti po žiimių 
vakarų miesto dalį, kad suge
bėjo keturias poras įvairiose 
vietose apiplėšti, valdžios 
akims nepastebėjus.

.Pirmiausiai į jų rankas pa
kliuvo Weston Rowan, 22, nuo 
3261 Wrightwood avė. ir p-le 
Blancbe Holtz, 12 metų am- 
Blanche Holtz. Juos plėši
kai susilaikė prie N. Long

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonesir 
taip pataria Lietuvos bankas

VISŲ MOTERŲ RU PI- BIRUTE RSŽiSįj
> , ĮkArniyTąĮo ntekad nėra bu-MAS KLAUSIMAS

dąjųg moterų .nzi^uoją grpžiu, ne- 
pai$^GaWio$ vidurių užkietėjimo. Dėl-

OBl netepkį gyvumo, veidas 
nugelsta, nuspaugėja, nuliūsta akys, 
pasidaro gaili veido išraiška.

Paprastą vidurių užkietėjimą ga-\Birute t>tiė cannot šit back ahd
------Tik , - < -------Įima visai lengvai pagydyti.

valgykite kąądiep PQ 4U Šąukštu 
Kėnogg’s AUL.-BKĄN su pįenu arba 
vaisiais ir po tris kartins dienoje 
sunkiuose atvejuose. Tai gardus val
gis. turįs savyje tą “rupę" medžiagą 
kurį yra reikahngą sistemos manke
tai ir, beto, turi B vitaminų vidu
riams sustiprinti.

Kūne ALL-BRAN sugeria daugiau 
negu dvigubai savo svprįo vandens 
ir $yelniąi kąip su kempine i^yalo 
vidurius. Už tad ųėrą reikalo grieb
tis už piliulių ir Vaistų, kąs dažnai 
parodo savo netinkantuiipą.

R.ell.ogg’ą ALL-BRAN, kaip mato; 
te, yra maistas, o ne vaistas. Pa- 
liuosuoja vidurių užkietėjimą tuo 
budu, koks gamtąi tipka, tąip kad 
pasekmės yra sveikos ir saugios. 
Pirkite jį iš savo lyaūtuvniąko. 
Juos gamina ir garąntuoją Kellogg 
inBattle Creek, Mijchigąn.

ir Newport ąvęnyes. La
bai apsidžiaugė “gavę” iš 
jaunikio $10. Nepyko iy ant 
merginos, nors pas ją rado tijc 

veidrodėlį. iš pykčio. 
kitokį veidą parode 
Laį pas pdę Florepęe 
21, terado tik $1.50.

Sudaužė
Visai 

plėšikai, 
Helland,
Iš pykčio net ir veidrodėlį su
daužė. Kai tik tyčia ir jos jau
nikis Joseph Needham, 21, 
nuo. Winthrop avė. mažai te
turėjo pinigų. Jis atidavė 
$2.50. “Taip, tu graži mergina, 
bet judu neturėjote ganėtinai 
pinigų, mus patenkinti,”' pasa
kęs plėšikas, veidrodėlį mes
damas į šaligatvį.

Po to jie susistabdė dąr dvi 
poras prie Oakdale ir N. La 
Verne avė., būtent: James 
Mead, 21, nuo 1735 N. McVick- 
ers avė.; Aileen Raven, 19, 
nuo 5142 Oakdale aye.; Do- 
ųald Olson, 21M nuo ^020 W. 
Norjth ą^e. ir^ pijeeh'i Reynolds/ 
20, nuo 3643 S. Hamilton avė. 
Jie apkratę visų kišenes, rado 
po $3,00. Viena pora nieko ne
turėjo

ŠAUKIT CALUMEt 6969
UNIV^SAL PUJMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Inę.
I VAKARUS NUO10, Wėst 18th Street

Bp. Ir ntusy patyręs įnžįpierįus 
i važiuos i jūsų n,ait)us ir■ B įteiks DYKĄ! apskaičiavi

mu dčl namų apšildymo rpi- 
kmeąų (pjąnt), garų ąrbą 
karštų vąndeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGU IMO- & 

. MĖNESIAI Iš. m

9 Not Ine.

STATE STREET

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA.

I “■ ■— -----

Į Atdara vakarais iki vąl? j
ĮNę.d.ėIipmię jį# 1 y, dieną

-- S. P, MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue >. Phone Yards 1138

EK»k®r,ii“ . E \ I

EUROPIU ’ Gruodžio Į 1
> Gruodžio | I

HAMRVRO • Gruodžio 1® |
i wrop^.L Greiti .}>krina patogią ketioB? IĮ gelež-inUeliu susisiekia

1 iš Hamburgo- j f klauskite U
H vietinį agenlą aiua

>Ąmbvbg-amebican u» ntr (s^gJNOBTH GERMAN irnJSlŽ __ 130 W. Randolph St„ Chi^P

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California A veri tie Phone Cafąyette 3572

' r A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court ; Cicęro PJione Cicero 2109 H -k Z* , 7? £ 'V ’ ??’

■ ^■l.liAu ■! II «l III III         nu IIIIH BBĮU.II..I UI   ^^HIMĮiaiHllIBlIlp.il.liiM-fai —■ BliĮBI.Hl IĮ Ii lA.i.l ..I III !■■■■■ I .■■■■■■ — 

f P. J. RIDIKAS '
3354 S0. Halsted Street Bųulevard 4089

,,,Jtl,..l. I. ..................... , I „*,l ,1. I ........ ■■

. j I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street Phoiie Boulevard 5į566
... C' ' ""—'—i'—y   —

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman M70

a
If anyone woųld likę to lead 
feūąy,. aHays oji

the go lifę, just j<?in Ęi^te. 
Ali the memberš are moving 
fast to success. With so many 
exciting things h^ppening ftt 

watęL, tpey soon get you into 
the whirl pool of a gppd tirpė.

BįpRte is plannmg.her first 
sočią! Ryęnt of the seas-on wįįh 
careM coRsįdepation for every- 
one who ąttends. fačt, we 
assųrę evejybųe a good time 
no they wili
try jbp r^sįst jt. Tbis eyeirt is 
Birųte's Bųpco and Card pRj-jty 
held Octpber l,3th> Rt Sandara 
Hai|, 814 33rri SL Pbn’t 
make ąn^ bther įpUns for thąf 
evenipg, pr you wjH be sprry. 
Therę ^4Į). bę gpRnd 
offered to the Jųęky ^.ė 
shootęrs ,cąr4 piay0i’Į§? ąnd 
maųy opportRnities to vyjn 
beaĮątįfųl d(>OT W4
other gjfts, ^topppd pff with: 
deliicįpus yefreshpiients.

Birnte’s reliearsnį WįU be 
held nsųal thiš. Frįday ąt 
the ųsųaį place — §Rndąra —■ 
and ąt the usųaj tipje ąt 8:0,0 
P. M. BŪT an unusual visit 
will be pnid by one of our ex? 
meinb^rs and dear friend Ma- 
riona Rakauskas. We are 'cor- 
dialįy. invįting ąll of our mem- 
bers and friends t-o attend this 
unusual rehearsal and meet 
Lįthųania’s Favoritė;’ Opera 
Star, and once a member of 
Birute. We hope you cvvill ęome 
to pay y o ur respects to her.

ALTO

Pakels Knygyną 
Tarnautoją Algas <

*“ .1 /■*•*.

Čikagos mayora^ • paskelbė, 
kad nuo spalių piįknoš .^Įiehos 
l?us
knygynų tarnairtoj ų aiįoš. Al
gos bus paMtos iki 1931 me
tų sausio mėn. 1 dienos lyg- 

. RĮens.

NAUJIENOS, Chicago,!!!.

Pąs w.s

yę. Bet, dabar jįai tikrai turė- 
sime. Viši ^‘K&<zeĮėš” W 
kiti pasilinksminimų pabūklai 
bus ątgąbehti į įpokykloą kie
mą, prie 19-tos gatvės ir S. 
Ųųion avė, Karnįyalas ir ba- 
zaras prasidės rugsėjo 24 d. 
Bus daug “fonių” vaikams ir 
didėlieiris, Galės pAjotįipėti ąr^ 
kliųkąis ir ūsuoti.

Reporteris Puplaiškis.
įlIl.ll.HlĮ.IĮlMIlIlIlI^ĮI. >.IH.I,l.l»li<l ,1,............... ... I!.. . .........................................

Vaizdinga Ukrąįnos Liaudies
Klasiška Filmą

“NAZĄft ^TODOLYA” 
Pakartojamą Sulig Publikos 

100,000 Sovietų Atletų Parade
SONOTONE
66 E. Vąn Buren 

Savaitės dienomis 25c. iki 1 P.M.
—,§5jc iki 6:30

1 m W'ĮWffta.įĮi.JjĮĮ.iiiiniiii.miiįŲ.l
........į.'M. Į-f .l, ....-Į-iy............... -------------------------.........................  .... ........................ ............. ...........................................................

STO0KiN-0.S gątavai i pądąryjtį, ar- ? 
W pą,4irbsi?p pąnčiakas;

J»Wąį. ^es ėsąip speciąliąĮįąį 
planavime ir padjrbime dirbtinų 
dalių įr visą Jcjjbų $$Maių kuųųi 
prį^aiąu. jėi tąį$t ’heit kurią ydą, 
l^ėipkitės 4 pSjus—įSpącįąnstUS mo- 
ksįiĄįųose prįetąijsuosę per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir iųoteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC GO.
183 W. Lakę St.

Arti prie Wdlls Street.

Garsinkitės “N-nose”

I” -S ; £ koplyčios visose
Uhicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radib ‘pręgrainų Pirmadienio vakarais, 
16:00 vai. vakarį iŠ W. H. F. C, stoties (1420 .Ę.) — Pranešėjas 

. P. ŠALTIMIERAS. '

: h'7.’• ■"'•■V ■’ ............ " *' 'v j,1 —T-rr—

Laidotuvių Direktoriai

į laidotuvių direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA' IR DIDŽIAUSIA LAIDpJIMO IŠTAIGA

AMBULANeE
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

• 444
1)7 So. Hermitage j Avė. ' 
, South Fairfield Avenue
, TcE LAFAYETTK 0727 ’

NARIAI < 
Chicagos,'

Cicero 1 j 
Lietuvių I 

Laidotuvių I 
Direktorių 5 ’ 
Asociacijos
..... .......... -............. .

JUOZAPAS EŲDĘIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westępn Avė. Phone Virginįa 0883
•’ ' . I •>.,.« 5 i i '* ' ' ■- i ■ ' '

■—■■ta'r... .....  • ■taw."M n
. BIZNIO REIKALŲ UŽEIKIT

■ ' PĄ$
Ažukas

Aj turiu ądyokatą dėl visokių 
reikalų. DuoaU informacijas tak
su iy, naųių reikalais. Arba jeigu 
burine bėiįos sų savo rendaunin- 
kaisčMusų įstaiga jums pagelbės 
yiršminėtais ręįkąlais.

atstovauja
Juozapas Ažukas t 

PROPERTY 0WNERS ASSOCIA- 
TIŲN OF BklDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue
Tęį, Ųoųįęyąrd 34$Q 

(Atdarą nuo lt) ryto iki 9 vak.) 
^■tlliiyįiįtiiiijiiiil.l ii,ii ,, ,, i

H 9». 11

$1.25
$6.50
$2.50
$a.75

15c

WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Natilos V' lentos, 1,ODQ .pSdą-4- »»1.00 
fex4, 8x6, 8x10, 8xlg M pBęL - $27.00 
Naųjaį plyivood, visų dydžių, h et v.

pędu ............ '...... . _ 3%c
I^Rųląjting boąrd, kdtv. tySd.........— l%c
N’aiiĮas nJaHter board, ketv. pėd. —. 2c 
Nąujas Mallboard, visų dydžių,

-Rėty. \j>.6da . ........................ - 1%<?
Naufi kedro .stojpellai, V ptd. jlgio, 

Stuk# ... ...... . ................. ..............
GerlaUHloh paujoS durys, St. ......... $2.25
RųJėllB stogų ąųplęrtąttę,, 108 kęt.

ųgdų . ...... .......--------------------- 80c
GeriauHloH vįlta ------- 2%c
800' ‘kaį'.' JSVidinSH Ir i»lAuHų€s

thalėvo#, ,$2;ifO . ipaleya, visokių 
‘ spalvų galionas -------- --------------
Vanos ‘t.obuiaip stovy, -Stoka —.....
Slnkos (jiraų^nyŽios) >’>wWos, St. 
Na’di i>li‘*»o fųthąaį, $6 Vertes 

Stoka --------------- —
luath, guobiniai ....«------- --------------

NAUJI RAK ANDAI 
M a trasai, $10.00 veyt5a ................
Sudedamas kpučas jr jnųtracas. 
Nai^as^ studio coiįches specialiai 

pigus ...--
Geriausia nauja metalinė lova, 

pigiai po -- - --------- - ------------
Sukti sprlngsai lovai, $10.00 vert. $4.05

1,000,006 PĘpŲ GERŲ 
VARTOTŲ LENTŲ 

1x6 M &M, 8-c.ol. Shiplap, 2x4’s, 2x6’s, 
2y8’s, 2x10’8, 2x12’8, 6x0, 3x8. Eglinių 
lentų grindinis ir pkrciSenų, viskas iŠ 360 
■pėdų Bandplio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Siunčiame J Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATDARA. \

$1.95

$4.96

$16.90

$4.9f>

UTKMUri M t B>O«T

Ambulance 
k 1‘a t ar na vi- 
L mas Dieną 

A ir Naktį

V TURIME
W KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Victor Bagdonas :
2 Ofisai

Par krausto p (ėraičius, pianus; ir 
visokius rakandus bei ifttprąs

340$ SOUTH
HALSTED S

arti ar toli.
"H 6921 SOUTH . 

________ ST. WESTERN ĄVĘ. 
Yards ^40$ \ Hemlock 5040

-r—

Mrs. A neitą K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

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

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

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

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STRĘET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI

DR. VAITUSH, OI’T, 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiu , įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejimp, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromąs 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda ątk.reįpiarųa 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.- Valandos nuo 10 ilqL 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be aRiųjų. Kainos pigiau kaip pįriųa 
4712 South Ashland Av.

Rhone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th $t. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-J434—Tel. Central 4411-2

st.Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted Sjt, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Tejephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A.SLAKIS
. • . ADVjŲKATAS- |i>u
7 So Dearborn St

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTĄ!

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
■Draugij os Nariai.

1 Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLĄ

< DENTISTAS
6558 So. Westėrn Avė,

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sftr<*dni n h c a) nutarti.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—-'3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenu^

Telefonas Rėpublic 78Š8

Ketvirtad^nig, rūgs, 2$,,
... ■> —.... .  ' i.

Ofiso M Čpųlevąjtf

DR. BERTASH
756 West 35th St

Pfiao valandas nuo l-$ nuo 6:80-8^80 
Nekėliomis pagal sutartį

Rėž, 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
■i........ TeL Kanwood 5167

Ofiso įį^Viririnia 
Oiiso 'lei. Ytrgtnia

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARęHįEH AVEilŲJŠ 
Ofiso valandos: *

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

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

DR, I. E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

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

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

2400 WĘST MADISON STREET,
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vąk.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Rr<ms^ic|c 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vąk- TrečiadĮeuįais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IK REZIDENCIJA 

4300 So, Fairfield Avė 
Tel, Lafayettę 80|6

DK. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
^Samų Tel.: Prospect 1980

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarei.
» * “ ' . • f

Kiti Lietuviai Daktarai 

Doctor Mamkas
PHYSIC1AN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik sųsitąrus
Phone BOULEVARD 8483

KITATAUČIAI

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1084 W. 18th St, netoli Morgan St.

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

Tel. CanaI 311$ •
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS '

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pięt ir nuo 7 iki 8^0 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
— -■ ■» —   ----------— r    » ■.—-—

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn.
4631 SOUTH ASHLĄND AVĖ.

Ofi«o yalandps:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Ned4L nuo 16 iki ,12
Rez. Tfilephone PLAZĄ

Garsinkitės IMaujienose



\

Ketvirtadienis, rūgs. 2S, ’37
■ ........... ..... ..... —......... . ,r ii ■, -<»mii.»

CLEVELANDŪ omo ŽINIOS
' '■>..... . . ........ <"

I Woods, kuris lanko 
universitetą ir ' studij 
sę. Kadangi jis yra 
siturįs, tai^šią vasarą 
josi po Europą. Aplankė jis 
visą eilę valstybių.

P-as'Woods sako, jog Euro-

Harvard sti. Kai prasidės ^markesnis 
[oja tei- judėjimas ir pasipils protestai 

prieš aukštas kainas gazui, tai 
tąsyk ir žmonių balsas bus iš
girstas.

važinė

Surengė savo kostumeriams pikniką,—Praside-į"?
da apskrities organizavimas.—Atskirs jaunus kalba apie karą 0 kadangi vi 
nusikaltėlius.—Gaudys girtus automobilistus. gos valstybės ginkluojasi tie- 
—Leidimai automobilistams.—Parapijos orga- siog iš padūkimo, tai anksčiau 
nas silpnėja.—Europa esanti pasirengusi ka- ar. vėliau karas turės įvykti, 
riauti.—Dr. J. Kemėšis jau pasveiko.—Ir politi- ■■ • •• » ■■ t '• ••vi , • » j • t 1 • >

—.......... ... ........-.—............. .. -....
■ . ■ „ ■ ■ '

Vietos veikėjai jau dabar 
deda pastangų, kad butų gą- 
lima busimai konferencijai tin
kamai prisįrengti.

Apie komiteto veikimą para
šysiu kitą kartą. Galiu tik 
tiek pridurti, kad vasaros karš
čiai buvo sulaikę veikimą. Ta
čiau dabar, kai oras jau at
vėso, komiteto veikimas pra
deda gyvėtu Galima, tikėtis, jog
per žiemos sezoną bus daug, 
kas nuveikta. Juo labiau, kadi •visuomenėje galima pastebėti! 
susidomėjimas ir pritarimas 
tai -veiklai.

valstijos konferencija kongre
so reikalais. Nutarta konferen
ciją šaukti spalio 31 d. Lietu
vių Darbininkų salėje, 920 E. 
79 St.

Į konferenciją yra kviečia
mi visi, kurie ztik pritaria Kon
greso veiklai ir nusistatymui. 
Visopis šios valstijos lietuvių 
organizacijoms bus pasiųsti 
laiškai su pakvietimais konfe
rencijoje dalyvauti. Todėl vi
sos draugijos, kurios gaus to
kius laiškus, yra kviečiamos 
rimtai klausimą aptarti ir sten
gtis konferencijoje dalyvauti.

Nutarta žiemos metu su
rengti didelis parengimas. Pa
rengimas bus įvairus ir įdo
mus.

tis* p. Kazio Obelienio kepyk
los duonos išvežiotojas. Jis va
žiavo autosunkvežimiu (troku) 
per geležinkelio bėgius ir ne
pastebėjo smarkiai bėgančio 
traukinio.

Velionis buvo apie penkias
dešimt metų. Jo laidotuvėmis 
rūpinosi laidotuvių direktorius 
Wilkells. — Jonas Jarus.

STENGTASI IŠLAISVINTI 
NUSIKALTUSĮ BANKI- ;

• ' NINKĄ j •
J. Arthur Hoirse buvo užsi

dariusio Giuardian banko prezi
dentas. Dėlei to banko kracho 
labai skaudžiai nukent e j o- tūk
stančiai neturtingų žmonių, — 
jie pražudė paskutines savo 
sutaupąs.' Apskaičiuojama, kad 
žuvo keli uiilijonai dolerių.

Kadangi buvo iškelta į aik
štę kai kurios nelegalįškos ban
ko transakcijos, tai pakliuvo į 
bėdą ir prezidentas J. Arthur 
House. Teismas Jį ra’do 
ir pasiuntė kelierris metams į 
kalėjimą.

Dabar jo draugai, kurie su
sideda 'daugiausia iš stambių 
finansininkų, , stengiasi savo 
įkliuvusį kolegą /išlaisvinti. Jie 
siunčia visokias rekomendaci
jas ir prašymus, kad House 
butų paleistas.

Kiek galima spręsti, tam nu
sikaltusiam bankininkui pasi
seks laisvę atgauti. Jau dabar 
kalbama, jog yra daromas toks 
didelis spaudimas ten, “kur 
reikią”, kad Hotfse’o paleidi
mas-yra gal tifc ^savaičių klau
simas, ; v .

Kaip matote, suktiems ban
kininkams baudos nėra pavo
jingos, nes jų likimu rūpina
si turtingi draugai. O doleris 
vis dėlto dar tebėra labai ga
lingas.

KONGRESO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

A. L. Kongreso komitetas 
laikė savo susirinkimą, kuris 
praėjo gana gyvąjį Buvo iškel
ta daug svarbių ^klausimų, ku
rie liečia Lietuvos žmonių lais
vę. Suširinkimas pasisakė už 

silauks. Jie turi patys subru- tai, kad butų> sušaukta Ohio

I laikus. Visi kažko laukia, visi
i apie karą. O kadangi vi

_ _ Amerikos laikraščiai, pareiš-
kieriai subruzdo.—Stengiasi išlaisvinti banki- kė.p. Woods, daug visokių ne

sąmonių apie Europą prirašo: 
kiekvieną mažmožį jie stengia
si labai išpusti.
DR. J. KEMĖŠIS JAU PRI- 

ėMINėJA LIGONIS
Dr. J. Kemėšis jau grįžo iš 

ligoninės, kur jam; buvo pada
ryta operacija. Operaciją darė 
Dr. J. T. Vitkus.

Dabar Dr. Kemėšis jaučiasi 
jau visai gerai ir pradeda pri
iminėti ligonis. Vadinasi, jis 
grįžo prie savo pareigų. Ofiso 
valandos yra tokios pat, kaip 
ir pirma. *

DABAR IR JIE SUSIRŪPINO 
t • X ■ 1 ■ ' ;

> Kaip tik pradeda . artintis 
miesto valdybos rinkimai, tai 
visada politikieriai ima labai 
rūpintis svarbiais klausimais. 
Jie kalba apie visokius page
rinimus. Girdi, kainos gazui 
esančios perdaug aukštos, — 
jos būtinai turi būti nupigin
tos. Tik balsuokite už mus, o 
mes tikrai numažinsime gazui 
kainas.

Ir kiekvienais rinkimais kar
tojamą vis ta pati maldelė. Tai 
tik savotiškas žmonių mulki
nimas, nes faktiškai nieko ne
daroma. Politikieriai moka tik 
daug žadėti ir daug kalbėti, 
bet labai retai savo pažadus 
pildo.

Mano manymu, iš politikie
rių piliečiai nieko (gero nesu-

ninką iš namą nevalios.—Kongreso skyrius 
pradeda išbusti.—žuvo Augustas Tuputis.

savo partneriais rugsėjo 
jis surengė pikniką vi- 
savo kostumeriams. Pik- 
jis nunuomavo farmą,

tik jie 
bet dar

Greit -

jog per 
biz- 
ko-

SMAGUS PIKNIKAS
Jonas Polteris yra namų ma- 

liavotojas ir popierotojas. Drau
ge su 
12 d. 
siems 
nikui
nuvežė ten kelias bačkas alaus, 
dešrelių (“hot dogs”) bei ki
tokių gerybių. Be to, buvo dar 
pasamdyti muzikantai. Vadina
si, savo kostumerius pavaišino 
tiesiog karališkai. Ne 
galėjo* gerti ir valgyti, 
ir pasišokti.

P-nas Polteris sako,
vasarą jis daręs itin gerą 
nį, todėl nusitaręs ir savo 
stumerius tinkamai pavaišinti. 
Vadinasi, ranka ranką turi 
mazgoti. Nėra mažiausios abe
jonės, kad tuo budu p. Polte
ris įsigyja daug draugų, ku
rie, kai reikalas yra, jo nepa
miršta.

žmonių į pikniką • suvažiavo 
pusėtinai daug. Aš irgi turė
jau progos pikniką aplankyti. 
Sutikau ten kelis vietos veikė
jus. Visi jie tos nuomonės, kad 
reikia smarkiau veikti. Pažan- 
giemsiems, sako jie, reikia la
biau subrusti. Ypačiai tą nuo
monę užakcentavo p. Mažan- 
skas. , v ; ,

žinoma, nėra jokios ąbejo- 
nės, kad pažangiųjų veikimas 
čia galima žymiai sustiprinti. 
O kada tas veikimas sustip
rės, tai visokiems Galio tipo 
vadukams 
karšta.

Bendrai 
buvo labai
gas. Dalyviai tikrai 
dieną praleido. Už tai jie yra 
dėkingi p. Polteriui.

DĖL SUMANYMO APSKRITI 
STEIGTI

Jau buvau rašęs, kad pas 
mus kilo ■ sumanymas steigti 
SLA apskritį Ohio valstijoje. 
Tuo reikalu aš buvau įgaliotas 
susirašyti su visomis Ohio val
stijoje gyvuojančiomis kuopo
mis.

Taigi man dabar smagu pra
nešti, kad jau‘ iš kelių kuopų 
susilaukiau 'atsakymo. Jos vi
siškai sumanymui pritaria. Bu
tų labai gerai, kad ir kitos 
kuopos pasiskubintų su atsa
kymu. Kai tik bus gauti at
sakymai, tai tuoj bus galima 
sušaukti suvažiavimą ir pradė
ti darbą. Kitaip sakant, bus 
galima pradėti apskritį orga
nizuoti.

pasidarys pusėtinai

imant, išvažiavimas 
gražus ir pavyzdin- 

smagiai

kurių jie daug 
dalykų išmok-

labiau kalbama

so jie yra skatinami naudin
gai laiką leisti. ; .

Tenka pasakyti, kad tai la
bai svarbus dalykas, šiandien 
niekam lieta paslaptis, kad jau-* 
nieji nusikaltėliai kalėjimuose 
ne tik nepasitaiso, bet dar la
biau sugenda. O tai dėl to, kad 
jie yra laikomi kartų su užkie
tėjusiais ir nepataisomais kri
minalistais, iš 
visokių., blogų 
sta. •

Vis labiau ir
apie tai, kad ir valstijos ka
lėjime (Columbus, Ohio) jau
nieji nusikaltėliai butų atskir
ti nuo senųjų. Reikia , manyti, 
jog netolimoje .ateityje tatai ir 
bus padaryta.
SKELBIA KARĄ GIRTIEMS 

AUTOMOBILISTAMS
Vietos policija yra pasiryžu

si griebtis griežtų priemonių, 
kad butų galima suvaldyti gir
tus automobilistus. Kadangi 
girtų daugiausia pasitaiko nak
ties metu, tai liko patvarky
ta, kad/ policininkų skaičius su 
motocikliais butų žymiai padi
dintas nakties metu. Tų poli
cininkų pareiga bus gaudyti 
girtus automobilistus.

Per šiuos metus autoniobi- 
lių nelaimėse jau žuvo 160 
žmonių. Pernai per tą patį lai
kotarpį užmuštų buvo 129. Va
dinasi, žuvusiųjų skaičius ge
rokai pašoko. Todėl policija ir 
yra .pasiryžusi visais budais| 
kovoti su • neatsakingais auto-į 
mobilistais, kurie mėgsta pasi-

Coleman ,r„ HEATERS

ŽUVO AUGUSTAS TUPUTIS 
i \ 1

šiomis dienomis liko trauki
nio užmuštas Augustas Tupu-

Pozuoja profesionaliai modeliai

Telefonuokite
’ ' K /

CALUMET
5366

Kad sužinojus apie žemiausias kainas Chica- 
goje už namų centralinj apšildymą garu ar
ba karštu vandeniu.

PIRKIT DABAR—KAD
NUO

20 iki 30%
METAI—DU—TRYS

LAIKO DĖL IŠMOKĖJIMŲ

SUTAUPYTŲ
I

Apskait- 
liavimas 
DYKAI

“Tai Yra 
MALVAZ

Tikras
‘ Bracer-upper ’t’ ’
Žmogau, aš’ tikrai buvau su 

smukęs. Negalėjau valgyt, ne
galėjau miegot, negalėjau šne
kėt ramiai. Aš manau, kad 
dirbau persunkia!, rūpinaus 
perdaug ir dasileidžiau susilp- 
nėt.

“Draugas papasakojo man 
apie MALVAZ—tikras ‘bracer** 
ųpper’, jis pastebėjo. Ir jo bu
tą teisybės! Aš tikrai gėrė
jaus jo stimuliuojančiu mais
tingumu.”

Kad irodyt jum MALVAZ 
vertę, mes duosim šj daugiau 
nei prielankų pasiūlymą: užsi- 
sakykit kartoną šiandien. Iš
gerkit keletą butelių. Pamaty- 
kit patys, kaip šis gaivinantis, 
sveikas maistas—gėrimas pa
tenkina. Po to, jei gaivinąs 
MALVAZ maistingumas nesu
teikė jum tai, ko tikėjotės, ne- 
laikykit siuntinio balanso. Mes 
linksmai atvyksim pasiimti jj 
ir sugrąžinsim visą, ką jus 
užmokėjot.

Atminkit, MALVAZ nėra gy
duolė visam-kam. Jei jus ma
not, kad. turit organišką ne
tvarką, tai matykit savo dak
tarą.

Telefonuokit CANal 6500 da
bar. Nelaukit rytojaus, kad 
pradėt būdavot savo gaivumą.

I

24-buteliŲ kartonas $2.75
(50c grąžinama už tuščius)

12-butelių -kartonas $1.40
(25c grąžinama už tuščius)

ATSKIRS JAUNUOSIUS NU
SIKALTĖLIUS NUO SENŲJŲ

Apskrities kalėjimo viršinin
kas O’Donell pradėjo atskirti 
jaunuosius nusikaltėlius nuo 
senųjų. Jis sako, jog daugelis 
jaunuolių į kalėjimą patenka 
dėl visokių mažmožių. Jų nie
ku bu du negalima kriminalis
tų klasei priskaityti. Tačiau 
kalėjime jie yra uždaromi su 
užkietėjusiais kriminalistais. To 
dėka jie dar labiau sugenda. 
Taip sakant, jie išeina tikrą 
kriminališką mokyklą. Atseit, 
išmoksta kaip tinkamiau viso
kius nusikaltimus papildyti.

Dėlei tos priežasties O’Do
nell pasiryžo jaunuosius nusi
kaltėlius atskirti nuo senųjų 
kriminalistų. Jauniemsiems nu-

mobilistais, kurie 
gerti.
APSIRŪPINKITE

Rugsėjo 15 d. 
dešimt vienas ofisas, kur yra 
išduodami leidimai automobi
lių vairuotojams. Senais leidi
mais bus galima važinėtis tik 
iki rugsėjo 30 d. Patartina vi
siems automobilistams iš ank
sto apsirūpinti leidimais, nes 
to reikalauja naujasis valsti
jos įstatymas. Kas nepasirū
pins ligi to laiko gauti laisnio, 
tas gali su visokiais nesmagu
mais susidurti.
PARAPIJOS LAIKRAŠTUKUI 

NESISEKA ’•
Vienas geras katalikas pasa

kojo man, kad parapijos laik
raštukas “Lietuvių žinios” 
pradedąs silpnėti. Priežastis to 
silpnėjimo esanti ta, kad ku
nigai pradėję perdaug tą laik
raštuką cenzdruoti. Dėlei to 
rėmėjų skaičiu‘3 pradedąs ma
žėti.

Iš pradžių buvo manyta, kad 
tas laikraštukas bus visuome
ninio pobūdžio. Vadinasi, kad 
jis duos vietos visuomeniš
kiems reikalams aptarti, o ne
pasirinks vien tik parapijos 
reikalus. Aišku, kad plates
nei visuomenei jis pasidarė ne
įdomus.

Buvo leidžiamas panašios rų- 
Šies laikraštukas ir seniau. Jį 
nemokamai paprastai prie baž
nyčios išdalindavo. Ir vis dėl
to žmonės juo nelabai tesido
mėjo. O dabar žmonės juo ma
žiau parapijos laikraštį skaito, 
kadangi jis jau nemokamai 
nėra dalinamas.

EUROPOJE NERAMU
Prieš kiek laiko turėjau pro- 

__ ___ :_ i— ________ —

LEIDIMAIS
atsidarė dvi-

APRŪPINTI SU

Automatine
Temperatūros

Kontrole

Dabar Coleman Aliejum
Kūrenami šildytuvai pa- 
laiko nustatytą tempera 
turą, kai yra aprūpinti
su automatine tempera- 
turos kontrole, ši ekstra 
įrengimą sudaro wal l 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambutį.

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintains 
a “S o t” 

Temperatūra

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

Smagesniam, sveikesnia'm, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflector Doors ... 
Heath Radiaiting Ęins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner.

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc

“The Home of Fine Furniture,, s
Since 1904

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

Pasiklaųsykit The Coleman. radio valandos iš stoties 
WLS. kiekvieną subatą 10:30 vai. vakare.

I
Pasiteiraukit pas musų kostumerius, kaip 
puikiai veikia musų įvestas centralinis namų 
apšildymas — kiek daug galite sutaupyti 
pirkdami anglis ir t. t.

M. LEVY
PLUMBING AND HEATING SUPPLY COMPANY

2117 SOUTH STATE STREET
CHICAGO, ILLINOIS.

Calumet 5366
' ■' f 1

Atdara vakarais iki 7:30. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų.
TURIM TIK VIENĄ KRAUTUVĘ.

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykime bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir' 

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

UTHUAMAN BUILDING, LOAN & . 
SAVINGS ASSOCIATION

X, V

1739 SOUTH HALSTED STREET
• * /

Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

MALVAZ daro Monarch Beer 
Aludariai

APORAUDA
(INSURANCE)

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.

NAUJIENOSE 
PER 

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

—1 11 ................■ •»---------------------------

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio 11x8% ,colių ir

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2,00

Prisiųskit money orderi 
arba čekj.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET
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Trys balsai galėjo pakeisti istoriją
žymus Britanijos Darbo partijos veikėjas, J. R. 

Clynes, savo atsiminimuose paduoda įdomų faktą, kad 
Dar£o Partijos vado rinkimuose 1922 m, Ramsay Mac- 
Donald laimėjo prieš jį (Clynes’ą) tik penkių balsų dau
guma. Jeigu trys asmens, dalyvavusieji partijos koku- 
se, butų persimetę į Clynes’o pusę, tai MacDonaldui, ne
būtų telęg užimti premjero vietos 1924 ir 1929 metais; 
Darbo partija nebūtų buvusi vėliau suskaldyta; nebūtų 
susidariusi “nacionaline” MacDonaldo-Baldwino val
džia, jr t. t. r \

žodžiu, visa pokarinė Britanijos (ir dalinai visos 
Europos) istorija galėjo būti kitokia, negu' kad ji buvo.

Žinoma, negalima pasakyti, kiek butų pasikeitusi 
istorijos esmė — taip, kaip šiandie negalima atspėti, kas 
butų atsitikę, jeigu Napoleonas įbutų laimėjęs muši prie 
Waterloo? arba jeigu po Didžiojo karo Lloyd George ir 
Clemenceau butų padarę tikrą taiką su Vokietija. Bet 
nėra abejonės, kad jeigu Clynes, o ne MacDonaldas, bu
tų vadovavęs Britanijos Darbo partijai, tai butų buvu
si kitokia bent istorijos išvaizda.

Šiaridie atrodo, lyg kad likimas norėjo iškirsti špo
są, — kai iš Clynes’o autobiografijos patiri tą faktą, 
kad MacDonaldą karštai piršo į partijas vadus kairysis 
Darbo partijos sparnas, Nepriklausomosios Darbo par
tijos vadai — jų tarpe radikališkieji vyrai iš anglių dis- 
trikto Clyde kartu Maxton’u. f

Partijos vadas buvo renkamas naujiems darbiečių 
atstovams, kurie buvo išrinkti į parlamentą po milžiniš
kos 1922 metų pergalės. Iki to laiko partijai vadovavo 
Clynes. Bet karo metu MacDonaldas buvo griežtas pa
cifistas ir dėl to jam teko nukentėti daug nesmagumų 
ne tik iš konservatyvės buržuazijos pusės, bet ir iš šiaip 
“supatriotėjusios” minios, nes kai. kurios darbininkų or
ganizacijos jį boikotavo. Taigi, kai MacDonaldas vėl bu
vo išrinktas į parlamentą, tai tarpe artimesniųjų jo 
draugų iš Nepriklausomos Darbo partijos kilo mintis 
pagerbti jį, pastatant jį į partijos Vadovybę. Philip 
Snowden, R. C. Wallhead ir kai kurie kiti įspėjo juos, 
kad bus keblumų, bet jų neklausė.

Vėliau daugelis darbiečių gailėjosi balsavę už Mac
Donaldą.

tus, prisistatė bravorų, bankų 
ir kitokių biznio įtaigų, pri
smeigė klioštorių, puikių rezi
dencijų ir įvairių “zokonų” nuo-, 
savybių, prisipylė skrynias auk
so, sidabro ir žemčiūgų. Kai 
kur kunigams dalį tų lobių at
ėmė revoliucijos, kitur valdžios, 
bet vistiek da ir šiandie dva
siškija kuone visur gyvena ge-i 
riau, sočiau ir linksmiau, negu' 
kuri kita visuomenės klasė. Im
kime kad ir lietuvius: kuri, 
žmonių grupė, tarp Amerikos 
lietuvių arba Lietuvoje, yra 
taip gerai materialiniai aprū
pinta, kaip kunigai?

Bet įdomus dalykas, kad kun. 
Juras, skelbdamas kovą “pago- 
nizmui”, apie savo luomą ’ ne 
neužsimena. Priešingai, jisai 
stengiasi nukreipti savo klau
sytojų akis visai kiton pusėn 
— į tuos, kurie netiki į “už- 
grabinį gyvenimą”. Pasak jo, 
tiems netikėliams rupi tik me
džiaginis pasaulis, — kas, žino
ma', yra visai netiesa. Tarpe 
netikinčių žmonių galima suras
ti daug tokių, kurie visą, savo 
gyvenimą dirbo mokslui, me
nui arba visuomenės gerovei, 
patys išsižadėdami net papras
čiausių jų medžiaginių patogu
mų. Daugelis jų yra net paau
koję savo gyvastis, kovodami 

■ už mokslą arba žmonių laisvę! 
Tik pikti šmeižikai gali tokius 
asmenis vadinti “saumyliais”.

SKIRTUMAS KAME?

Apžvalga
KOVOJA PRIEŠ “PAGONIS”

Kun. Pr. M. Juras pasakė 
per radio kalbą apie “klasių ko
vą”. Jisai ekonominių klasių 
nepripažįsta, t. y. nepripažįsta, 
kad yra turtingi kapitalistai ir 
beturčiai darbininkai. Vietoje 
tokių klasių, jisai dalina žmo
nes į “pagonis“ 'ir “krikščio
nis”.

“Vietoj dalyti . žmones j 
darbininkų ir kapitalistų kla
ses”, sako kun. Juras, “lai 
man bus leista vienus žmo? 
nes ^priskirti prie pagopių 
klasės, kitus gi prie krikš
čionių.

“Kodėl toks suskirstymas? 
Todėl, kad pasireiškia dvejo
pas žmonių gyvenimas; ganą- 
tinis ir virš gamtini s.

“Pagonims tęapeina 
džiąginis pasaulis. Jie 
meiliškai tesirūpina 
glemžti kuodaugiausiai
ralių gerybių šiame pasauly, 
nes į užgrabinį gyvenimą ar
ba netįki, ąrbą iškreipia dė
mesio. žemiškoji garbe, 
no užgaidos, linksmybės — 
tai jų idealas, o gailestingi

me- 
savį- 
pasi- 
nafu-

Lietuvos Naujienos
■r*   1 y

tuntai žaliavai tenka daugiai 
kaip 19 mil. litų; čia tenka pa 
sakyįi, kad ši suma galėtų bu 
ti ipažesnė, jei ^Lietuvoje bu 
tų, tinkamai sutvarkytas avi’ 
auginimo klausimas. Dabar ši 
linkme daroma daug pastaugi, 
ir reikia manyti, kad po kelt 
to metų būklė pagerės.

Iš pačių stambiausiųjų, žs 
liavos už milijonus litų suvai 
tojančių, pramonės šakų savj 
ją žaliava, yra pagrįsta m u 
1q gamyba, linų apdirbimai 
lentpiuvtių darbas, faneros, c< 
liuliozės, spaustuvės ir cinke 
grafijos, malūnų, kepyklų i 
cukrainės, cukraus, saldaini 
ir šokolado, mėsos bei žuvų g: 
minių ir konservų spirito v: 
ryklų, mielių ir avalynes g: 
myba. Iš tokių pat stambiai 
šiųjų, žaliavos už milijonus 1 
tų suvartojančių, pramonės š; 
kų užsienine žaliava, yra p; 
grįsta metalų dirbinių ir maš 
nų, susisiekimo priemonių, gi 
mos ir kitų chemijos ppodukt 
vilnų ir medvilnės audinių, ši 
ko audinių, tabako ir papiros 

. mezginių ir trikotažo .dirbin 
gamykla.

Visame pasaulyje dabar vy 
sta judėjimas už tai, kad ž 

! liavų butų gaunama pakauk 
mai savame krašte. Tačiau Li 
tuva to niekada negalės pasie 
ti, nes ji neturi gamtos turt 
neturi savo kolonijų, kurios ( 
dėlėms valstybėms papili 
trūkstamas žaliavų atsarg; 

, Tačiau išmokamus užsieniui 
• žaliavos pinigus visais budi 

stengiamasi sumažinti, sa 
krašte skatinant tas ūkio s 
tis, kurios gali daugiau šutei 
ti savo pramonei žaliavos.

Tf

ta. LIETUVOS l'RAMO 
JĖ IR ŽALIAVOS

tiek metų karo nebuvo ir ;
čia jis reikalingas, štai kelios 
amerikietės 5 yra už Lietu vos 
kariškių ištekėjusios, ir taip 
gražiai gyvena.

Męs ginčijamės, tarytum štai) gelio žaliavos rųšių, tariau nuo

, Birutė sutinka. Nesiginčija.
Taip, bet ne čia tu man sal

dainius Lietuvoje pirksi, tu ' čia 
mano viešnia. O t, kai aš atvyk
siu į Ameriką, tai tu mane fe
nais kendėm vaišinsi!

O, kad aš atvažiuočiau j A- 
meriką, tai mane Birutė ne tik 
kendėiii vaišintų!

čia jau net abudu tėvai neiš-’ 
kenčia ir tikrai' nuoširdžiai ma-' 
ne Amerikoje lauktų ! Savo Bu
šu įšvažiotų visur, visur, kur 
tik aš norėčiau.

Jų pažadais tikrai tikiu. Veik 
net pasižadu. Birutės pasidaro' 
didelės akys. Ji džiaugsmu ne
tveria. Ji paima mano abidvi 
rankas ir drūčiai spaudžia. Abu
du tėvai Birutės norams visai 
pritaria ir tarp musų įvyksta 
tikrai nuoširdi santarvė.

—Bet kada? > ’ 1

Taigi, kada?
Tėvas leidžiasi jau tuoj į' po

litiką. Sako, visokie, šiokie ir 
tokie neprašytieji svečiai lanko
si, dėlko aš negalįs atvykti. 
Mudu su, tėvu greit susipranta- 
va.

—Juk visa Lietuva suvis ne 
tokia, kaip.,dabar jūsų spauda 
rašo! Tiek gerų žmonių esama 
ir dėlko taip kenčiatės?—sako 
man Birutės tėvas. ,

Aiškinu tėvui, 'kad ne nuo 
musų vieno krašto tai pareina. 
Bet Birutei nuobodu mudviejų 
kalbų klausyti. Ji stveria' mane 
už rankos ir prašo nors dabar 
ją kaime aplankyti. Sutinku. 
Birutė man pažada viską tenais 
aprodyti, lyg aš bučiau niekuo
met kaimo nematęs, žinoma, 
Birutė tikį^^ad aš jau to žąsi
no, tai visai .nesibijau. Be to, ir 
patsai žąsinas man nieko neda
rys, tik žąsiukų nereikia liesti. 
O jau ir tie šunes kaime ne to
kie baisųs.(!(l Jie pripranta prie 
žmonių ir paskui nieko nedaro. 
Nėra ko čia man bijotis pas Bi
rutę užsukri<, ■'

—Na, oi kada dar į Lietuvą 
Birutė atvyks? 

i - ’ ■ • ' ■

Birutė į tai, man nieko’ neat
sako. Ji žiuri į motiną.

—Jei gerą Birutei kavalierių 
užauginsi, tai kaip užaugs at
vežime. — Juokdamosi byloja 
man motina. 

' 1

—O taip, Birutei pasiryžęs 
gęriausį Lietuvos vyriškį iš
piršti. Tvirtai ir nedvirprasmiai 
sakau motinai, juk ir man Bi
rutė labai patinka/tai dėlko jai 
gero nežadėti.

—žinai,, kokį kariškį?
—Lakūną; Jįs pats į Ameri

ką atskris įr gražiąją Birutę 
parsiveš! .

Birutei tpkie mano pažadai 
labai patinka. Ji žinjS F. Vait
kų, net jo skridimo reikalui ke
lis dolerius yra davusi.

Tėvas šiuo atsitikimu 
mistas; • jis nenorėtų,
duktė tekėtų už kariškio, 
ląkuno.

—Bus karas ir paskui našlė 
liks. '

Motina nepasiduoda, štai jau

jau rytoj Birike išteką ir Lįe-

Lietuva, nors ir neturi dau-

įat savo pramonę plečia, nors
tavos kariuomenė žygiuoją, j ir importuodama žaliavą iš už-
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Bet visai pamirštame atsi- teisinamas:
karą, t

neįgalės.
juk 
yra 
pa- 

ir

sięnių. šitas reiškinys yra pa
gauna pragyveni

mo šaltinį darbininkai, kurį^ 
tą žaliavą apdirba, ir nereikia 
kiekvieno daikto, nors ir smul
kaus, prašyti iš užsienio. Už
sienis iš viso mėgsta sveti
miems kraštams gaminti blo
gesnius gaminius, nes žino, kad 
.savų neturėadmi, jie pirks kas 
bus pasiūlyta. Dėl to savo pra
monės ugdymas turi dar ir tą 
gerą pusę, kad galima pasiga
minti norimos ir vartotojų pa
geidaujamos. kokybės prekių, 
žinoma, ne visada tatai pa
vyksta, tačiau Lietuvos pra
monė metai iš metų žengia 
priekin ir 
nių, o kai 
visai gerų

žaliavų
krašte trukdo sparčiai vystytis 
daugeliui pramonės šakų, Ta
čiau šią spragą stengiamasi už
kišti importu iš užsienio. Taigi 

. ir įdomu pažiūrėti, kaip atrodo 
šis klausimas Lietuvoje.

Jau yra paskelbti galutini 
1936 m. svarbesnių Lietuvos 
pramonės šakų gamybos, suvar-

1 totos žaliavos 
nys.' Jie, be 
parodo, kiek 
yra pagrįsta 
kiek turi jog 
sienio.

Daugiau kaip pusę vietinės 
' žaliavos 1936 m. naudojo dur
pinės, plytų, dokalkų, koklių ir 
p4n. dirbinių gamybos įmonės, 
degtukų darbininkai, muilo fab-, 
tikai, odinių dirbinių, gamybos 
įmones, šerių ir ašutų apdirbi
mo įmonės, linų ir džiuto au
dyklos, fanero įmonės, baldų* 
dirbtuvės, kitų medžio dirbinių 
dirbtuvės, celiuliozės, kartono, 
ir popieriaus gamyklos, spaus
tuvės ir cinkografijos, malūnai, 
kepyklos ir cukrainės, cukraus 
fabrikai, saldainių ir šokolado.

klausti, kaip Birutė į visa tai 
žiuri, juk tai jos likimas čia 
sprendžiamas. Ateitis tai jos,

Birutė tikra amerikietė, ryž
tinga, energinga ir aklai liki
mui visai nėra pasiryžusi pasi
duoti.

....Lietuvą niekas
Amerika Lietuvai padės, o 
Amerika? Ar žinote kas 
Amerika ? Tai stipriausia 
šaulio šalis. Juk Amerika 
vokiečius padėjo sumušti.

Birutė tai gerai žino iš isto
rijos. !

Aš neabejoju, jei Birutė bu
tų Amerikos prezidentė, tikrai 
jį visuomet Lietuvai padėtų. Ir 
aš pradedu abejoti, ar negeriau; 
Birutei tenais Amerikoje pasi
likti, ir jei jau ne už preziden-’ 
to, tai už gero diplomato ište
kėti. Tuomet ji Lietuvai visuo-, 
met galės padėti.

Bet Birutė bent kiek kito
kios nuomonės. Čia Lietuvoje 
jai butų geriau, tokios didelės 
pievos, tiek daug jose gėlių, to
kie gražus tie mažučiukai žą
siukai, o be to, kariškis ir bu
tų ne pro šalį turėti. Ameriko- 
je jų maža yra, o kąs tasai 
diplomatas, Birutė net nežino, 
ar toksai Amerikoje gyvena įr 
ką jisai veikia, kokiu bizniu ji
sai verčiasi, ar turi jisai busą. 
< Sunku man visa tai Birutei 
išaiškinti.

—Palauk, sakau, Birute, kaip 
atvyksiu į Ameriką, tai mudu 
tais, klausimais * pakalbčsiva ir 
susiprasiva, o dabar, dabar, Bi

tai 
kuriuos mudu da-

pagamina vis.geres- 
kurios įmonės net ir 
prekių.
nebuvimas savame

Vienas komunistų redakto
rius rašo, kad' —

i “Ir Naujienos dažnai kaip 
tai nepajėgia matyti skirtu- 

1 mo tarp SSRS, ir Vokietijos
su Italija.” /
Gaila, kad tas komunistas 

kalba bendromis frazėmis, ne
pasakydamas aiškiai, ką Jisai 
turi galvoję. Komunistai iš vi- 
so įgijo labai negerą (nuo 'at
žagareivių pasiskolintą) papro
tį “morališkiis” pamokslus sa
kyti, nesistengiant? ‘ savo • žodžių 
paremti konkrečiais faktais.

Kodėl tas komunistų redakto
rius nepasako, kame “Naujie
nos’’ nemato skirtumo tarp so
vietų Rusijos, naciškos Vokieti
jos ir fašistiškos Italijos?

Kad SSRS yra revoliucijos 
padaras, tuo tarpu kai vokiškas 
hitlerizmas ■ ir itališkas mussd- 
linizmas yrą' gimę iš kontr-re^ 
voliucijąs — šitą skirtumą 
“Naujienos” yisuomet žinojo ir 
niekuomet jo neignoravo,

Kad Rusijos bolševikiški val
dovai darė (ir dar tebedaro) 
komunistišką “eksperimentą”, 
o Italijos fašizmas ir Vokietijos 
nacizmas įsikūrė po priedanga 
kovos su komunizmu — apie 
šituos faktus “Naujienos’! taip; 
pat yra rašiusios nesuskaitomą' 
daugybę kiartų.

“Naujienos” taip pat nuol'a-i 
tos pabrėžia tai, kad SSRS šiąn-? 
die stengiasi kooperuoti su pa? 
žangiomis valstybėmis, remia 
(kitose šalyse!) deinbkratybę ir; 
stoja už pasaulio taiką ir tokių 
budu ji labąi dažnai užima’ 
griežtai priešingą poziciją fa-' 
šistiško mįljtarizmo kraštams. 1

Bet komunistai nori, kad 
“Naujienos” matytų skirtumus 
tarpe bolševizmo ir fašizmo ne 
tik tenai, kur jie iš tiesų yra, 
bet ir tenai, kur jų nėra. Kad 
sovietų Rusijoje nėra žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organi-; 
zacijų laisvės, tai, pagal komu-^ 
pistų-“teoriją”, esąs visai skir
tingas dalykas, negu kad tų pa
čių laisvių stoka Vokiet joje ar
ba Italijoje: Vokietijoje ir Itą-‘ 
lijoję — tau girdim žmonių prie- 
spąuda, despotizmas, vergija 
bet Rusijoje tai — “darbiniu-, 
kiška demokratija”. «

Kuomet Hitleris areštuoja sa-j 
vo politinius priešus, šaudo juos’ 
ir galvas kapoja, tai komunis
tai rėkia, kad tai “rudasis Hit
lerio barbarizmas”. Bet kuomet 
Ęusįjos Stalinas areštuoja ir 
šaudo savo politinius oponen
tus, tai komunistai sako, kąd ; 
SSRS, valdžia atlieka labai pa-, 
girtiną darbą — valosi nuo

i

ir kuro duome- 
kita ko, vabzdžiai 

musų pramonė 
sa'vąja žaliava ir

rute, Valgykiva -kendžius, 
tie daiktai,.
bar geriausiai išmano va.

Birutė šitokįams pąsiulymui 
visai nesipriešina. Visos tos 
vedybos tai ateities klausimas, 
o juk Birute amerikietė, —■’ ne
įpratusi visokioms svajonėms 
gyventi. Mudu kendžius be ato-

1
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darbai, labdarybė —- tai ne
pakenčiama jiems silpnybė.

“Tokiai pagonizmo dvasiai 
griežtai priešingai krikščiony
bė. Krikščionybė prasideda 
artimo meile, ir meile ji no
ri gydyti žmonijos žaizdas 
(kaip, pav. Ispanijoje — ar 
ne tiesa? — “N.” Red.). Tur
tuolis ar beturtis, mokytas 
ar bemokslis, protu dirban
tieji ar paprastąjį, juodą, ne
švarų darbą atliekantieji dar- 
bininkai lygiai yra tos pa
čios didžiulės pasaulinės šei
mynos nariai, vieno Tėvo 
vaikai.;.”'
Jeigu pagonizmas yra savi

meiliškas noras pasiglemžti 
kuodaugiaUsiai natūralių gėry
bių, įgyti “žemišką garbę”, 
linksmintis ir tenkinti savo kū
no užgaidas, tai katalikiškoji 
dvasiškija, pradedant Romos 
papa ir baigiant parapijos vi-! 
karu, yra tikriausi pagonys. 
Nes niekas taip netrokšta tur
to ir gyvenimo smagumų, kaip 
popiežius, kardinolai, vyskupai 
ir kunigai. 

t

Daugelyje šalių kunigai pasi
glemžė milžiniškus žemės plo-

f

pesi- 
kad jo 

net

“pasiutusių všunų”. ,
Mes, deja, šitą skirtumų ne

galime įžiūrėti ir tai dėl tos pa
prastos priežasties, kad mes ne
tikime .tąja jėzuitų taisykle, 
kad “tikslas pateisina priemo
nes”. Mes manome, kad jeigu 
valdžia galabija žmones, kurie 
lepritaria j os 'politikai, tai čia 
vištiek yrą barbarizmas, nežiū
rint ar jį juos galabija “dėl 
proletariato ir socializmo ląbo”, 
ar dėl “tautos gerovės įr arijo-' 
nų veisles”.

Musų giliausiu įsitikinimu, 
Leninas atliko vieną iš didžiau
sių žmonijos istorijoje nusidėji
mų, įskiepindąmas jėzuitizmo 
nuodus daliai darbininkų judė
jimo. Tais “raudonojo jėzuitiz
mo” nuodais yra iki šiol persi
sunkęs komunistų galvojimas, 
štai dėl ko taip sunku “Nau
jienoms” su jais susikalbėti.

dairos naikinava. Mamyte ųet? gamyklos, mėsos bei žuvų, pa
turi mudu įspėti, ar tai gerai 
daro va, ar tai mudviem į svei
katą eis. Bet mudu ir tai su- 
prantava, kad visų mamyčių* 
toksai likimas neduoti daug* 
kendžių valgyti, o kaip čia ne
valgysi, jei gardu? Birutė šiuo 
atsitikimu visiškai mano pusė-? 
j e ir mamytė turi nusileisti.

Ką gi pąda’rysį — svečiuose 
negi ginčysiesi. ;

Bet laikąs įpums skirtis, šitą 
pareigą visi labai sunkiai atlie
kame. Juk pasilikome nuošir
džiais draugais..

—įr taip, Birute, augk sau 
sveikutė! Tikėk, kąd kada nors 
iš Lietuvos atlėks pas tave lą-' 
kūnas jr tau pasipirš! ; J

* Bet Birutė, mano gražioji Bi
rutė, nenori taip ilgai laukti.

—O kada tai bus?
—Birute, gerute Birute, kąs 

gą'li pasakyti, ką ryt dieną 
mums žada? Skaudu, l^et skL 
riamės... — Vistaspats.

(GALAS)

minių ir konservų gamyklos, 
kavos, surogatų gamyklos, spi
ritų varyklos, mielių fabrikai, 
alaus daryklos, mineralinių 
vandenų gamyklos ir avalynės 
gamyklos. Visą šią sava žalia
vą vartojo linų apdirbimo įmo
nės ir lentpjūvės. Visos kitos 
pramonės įmonės daugiau kaip 
pusę vartojo užsieninės žalia-, 
vos, iš jų vien užsienine žalia
va naudojosi šilko audyklos.

Pav. mėsos gaminių pramo
ne suvartoja vietinės žaliavos 
už 36,880,000 litų, o užsieni
nės tik už 460,000 litų, cuk-, 
■jąjis fabrikai už 7,998,600 lt. 
vietinės ir už 585,000 lt. už
sieninės. T°ks pat vaizdas ir. 
visoj kitoj pramonėj, kuri per
dirba Lietuvos žemės ukię ga
minius. Blogesnė padėtis ten, 
ku’r pramonė priversta naudo
ti užsienio žaliavas. Pavyzdžiui, 
vilnų ir medvinės pramonė su
naudoja žaliavos už 20,5 mili
jono litų; iš šios sumos impor-

nuteistų

buvo n 
sunkių 

metais

Šiomis dienomis šiaurir 
Italijoj buvo paleistas iš t 
Įėjimo vienas kalinys, Antoi 
Buratti, kuris iškalėjo ... t 
rius metus. Tai esąs vienini 
lis atsitikimas visų 
istorijoj.

Antonio Bu'ratti 
teistas visą amžių 
darbų kalėjimo 1882
vieno žmogaus užmušimą, 
gus metus kalėjime jis išt 
vo surakintas retežiais. Veli, 
retežiai jam buvo nuimti 
jis kalėjime buvo laikomas r 
surakintas.- Buratti buvo lat 
pavyzdingas kalinys ir iig: 
ui ui įsigijo prižiūrėtojų pa: 
tikėjimą. Pagaliau už gerą • 
gesį kalėjimo administraci 
Antonio Buratti pristatė pa 
gailėti. Ir štai jis buvo pa; 
gailėtas ir iš kalėjimo pale; 
tas.

Tenka tik stebėtis to žm 
gaus milžiniška sveikata, k 
rios neįstengė pakirsti nė 5 
ri kalėjimo metai.

Sunku mums ir įsivaizdu 
ti7 ką jaute tas žmogus, k ui 
išvydo vėl laisvę beveik vi 
savo gyvenimą išbuvęs kalė, 
me. Keisti buvo jo širdies 
gyvenimai. Be to, žmonių 
venimas per tuos 55-rius 
tus yra taip pasikeitęs,
Buratti jo nė pažinti negal 
jo. Juk kai Buratti pateko 
Jejiman, nei automobilių, 
telefonų, nei radio pasauly 
nebuvo. O dabar jis viską 
randa!

Kai Buratti pateko kalėj 
man, žmonių aprėdalai bui 
visiškai kitokį, negu dabar, 
ir patys žmonės juk anuome 
galimas daiktas, buvo kitok 
Taigi, Antonio Buratti tikr. 
lyg antrą kartą užgimė: vi 
kas jam buvo nauja, nematj 
ta ir nepažįstama.

Laisvė po 55-rių metų kal< 
jimo! O vis dėlto juk tai ke 
sta pergyventi!...

pe 
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SPROGDINA UOLĄ—Visas vagonas dinamito sprog
dina Rock Chapei uolų prie Lithouia> Ga.
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todėl vaikus nereikią

Sulaužyki! i

NAUJOS MADOS RUDENINĖS PIRŠTINAITĖS

BUSI

KLAIDOS ATITAISYMAS

8500
Oia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

ji tol už jį kovos
Vardas ir pavard#

Adresas

Miestas ir valstija

kurie siūlo ligą išgy- 
jie ant to neišlayin

-15 mėty. Kad išvengt 
asėkų, ■ reikia taisyklin- 
iįytis be pertraukos du

naujienos needlecraft de^t 
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

Pyčių ir Orandžių 
Konfitūrai

FACE POWDER 
ir kiti kosmetikai

•Sekite šių firmų garsini
mus, kur rasite daugiau smulk 
menų.

Rašo L. NARMONTAITfi

YAN- 
Potato

reikalauja ligoniui 
lėčiau, pagal higienos

Kai’ virsit vynuoges, pirm nuvaly
ki! ir užpilkit truput} vandens, kad 
neprisviltų. Virkit vynuoges ir obu- 
lius skyrium.

žuvies.
balto dažai o

šios 
kad

WOMEN’S 
BUSINESS NEWS 
BIZNIO ŽINIOS

MOTERŲ ’ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

kas čia para 
tik ta: kadan

1 šaukštukų, sumaltų nutcneg
H puoduko sukapotų migdolų arba 
riešutų • . •• • . .
% puoduku razinkų
1 šaukštuką cinamonų.
SumaiŠykit cukrų, rūgščią Smetoną 
ir kiaušinį Sudekit ir išsykio per- 
leiskit per sietą visus sausus pri- 
dėčkus. Pridėkit prie pirmojo mi
šinio. Tuo pačiu laiku pridėkit mig
dolus ir . razinkus. MaiŠykit tiktai 
tiek, kad viskas gerai susimaišytų, 
bet ne daugiau. Kepkit 350 laips
nių šilumos pečiuje 45 minutes. >

plaukus yrą 
kaip išmintin-

Virkit makaronus druskuotame van
denyj. Nusunkit vandenį.
Į molinį arba kitą kokį indą dėkit 
eilę makaronų ir eilę salmon žu
vies. Indą ištepkit sviestu. Kiekvie
ną eilę perpilki! baltu dažalu. Ant 
viršaus padekit makaronų eilę, už- 
berkit duonos trupinius ir padėkit j 
pečių, tegul kepa % valandos. Paduo
kit stalan taip greit, kaip išimsit iš 
pečiaus. Sveikas ir maistingas val
gis augusiems ir kūdikiams.

% kvortos suraikytų pyčių
Sunkos nuo 1 orandžio, nutarkuo- 
kit tik % orandžio lupynų..
Sunkos niio 1 citrinos.
Pamieruokit pyčes ir vaisių sunką. 
Pridėkit % dalis cukraus ir nutar- 
kuotą orandžižų lupyną. Padėkit ant 
ugnies, tegul cukrus išsitarpina. Pa- 
maiŠykit. Paskui virkit greit iki su- 
tifštės. Supilkit į stiklus ir padėkit 
į sausą vietą.

LIETUVOS SANDĖLIS
911 W. 33 SL

uoliai. rupes- 
pirmus keletą

Siūlo geriausią biznišką išla
vinimą už labai prieinamą kai 
ną. Dėl pilnų informacijų rei 
kalaukite WATSON’S 

NESS ALBUM

Pereitą savaitę šiame pusla
pyje “Vaikas ir Mokykla” sky
riuje, kurį veda L Narmon- 
taitė, įsibrovė labai nemaloni 
klaida. V.iršuje šeštoje eilutė
je pasakytą: “Bet anglų natū
ra apriboja mokytojavimo me
todą”. Turėjo būti: ‘‘Bet na- 
turą anglų kalbos apriboja 
mokytojavimo metodą”.

Turi didžiausią pasirinkimą 
visokių rudeninių reikmenų. 
Dabar eina didelis išpąrdavi 

mas vaikams 'drabužių

gai gy, 
metus arba daugiau, pagal gy 
dytojaus nurodymą. Labai svar
bu, kad ligonis 
tingai gydytus 
mėnesių.

Išvada iš to, 
šyta, gali būti 
gi sifilis yra begaliniai išsipla- 
•tinęs ir plečiasi, dėl atsargos 
reikalinga visiem žinot apie ve
nerines ligas. Kas yra užsikrė
tęs, turi kuogreičiausiai rimtai 
gydytis. Gydymas tęsiasi ilgai, 
bet sifilis yra išgydoma liga.

(GALAS)

kad' moterys 
pirkinius—jos 

ir skaitys jūsų pagarsini-

WATSON’S BUSINESS 
COLLEGE

638 W. Garfield Blvd.

Mėginkite pavartoti
KEE’S pretzelius arba 
Chips savo restorane arba ta- 
verne. Matysit kaip jūsų kos- 
tuineriams patiks Dėl greito 
pristatymo YANKĖE’S produk

tų pašaukite YARDS 4996

yra labai pavojinga 
nes tokiu bu-

HALSTED BARGAIN STORE
2000 S. Halsted St.

tik klitfdg gydymą ir besigy
dant galima dar kitus užkrėst. 
Jeigu nevedęs arba nevedusi, 
negalima apsivest bent per du 
metus po pabaigos gydymo — 
kitaip užkresi moterį ar tai vy
rą ir vaikai bus nesveiki. To
dėl kiekvienam yra svarbu ži
not apie lytines ligas, kad sa
ve apsaugot. Ypačiai kada yra 
laikas apsivest, r— jaunoji kaip 
ir jaunasis turi būti apžiuro- 
mi gydytojaus prieš vedybas.

Pirmame sifilio ligos laiko- 
tarpyj 
bučiuoti kitus, 
du lengvai galima užkrėst ki 
tus 
bučiuoti. Kas tik liečia burną, 
lupas, kad kitam nepatektų ne- 
išvarus k.a. podukas, stiklas, 
šakutės, peilis, šaukštelis, rei
dą žiūrėti, kad butų naudoja
mi atskirai. Laikyk rankšluos
tį, šukas, šepetį dantims, sku
stuvą, muilą atskirai, kad ki
tus jieužkrėst. Jei yra žaizdos 
— visi tvarstymai turi būti 
panaikinta, sudeginta. Tokios 
taisyklės nepadarys apsunkini
mo ir neturėsi ant sąžinės, kad 
ritus užkrėtei.

Gydymas yra gana ilgas. 
Besigydant, ligonis pradeda 
.austis gerai už poros, trijų 
savaičių ir mano, kad jau yra 
pasveikęs. Toks ligonis prade
da apsileist su gydymu, kas iš
eina ant nelaimės tam ligoniui 
už 10-

Keturi Prigimti Moters Budai
Rašo Ona Kubilienė

Atsiminkit, 
daro visus

Sifilis 
gyventi 
taisykles. Toks ligonis turi an
ksti atsigult — miegoti ma-| 
žiausia 8 valandas. Draudžia
ma rūkyti tabakas, gerti al
koholis. Dantis ir burną rei
kia laikyti nepaprastai švariai 
— mažiausia 2 kartu per die
ną reikia valyt dantis su še
petuku ir skalaut burną su nu
rodytais vaistais. Jei dantys 
nesveiki, reikia eit pas dantų 
gydytoją, kad pataisytų, bet 
reikia pasakyt dantų gydyto
jui, kad sergi šią j a liga, kad 
kitus neužkrėst. Lytinis susi
nėsimas yra uždrausta, nes tai

Daugiau Apie Skaitymų 
1 Jeigu motina patėinija, kad 
vaikas skaito judindamas lu
pas, tai butų gerai, jeigu ji 
persergėtų to nedaryti. Yra 
daug suaugusių žmonių, ku
riems yra dabar sunku atmes-

Vynuogių Konfitūrai
SumaiŠykit lygią dalį suvirtų vyn 

uogių, virtų obuolių ir cukraus. Vir 
kit greit, apie 30 minučių, kol su 
tirštos. Supilkit į stiklus ir pade

Šią savaitę taupios šeimi
ninkės nusipirks rūkytą kum 
pį, taipgi “ham shanks”.

Kumpį galite virti, kepti ar
ba prirengti su daržovėmis 
Taip pat galit prirengti ii 
“ham shanks”,

(Tąsa, ant 6-to pusi.)

JENNIE, ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL

1595
nusi- 
rude

Koks tai išmiptingas žmo
gus yra pasakęs, kad žili plau
kai yra garbingi. Pilnai su juo ' 
sutinku ir protestuoju, kai pa- 
mataių kad kas dažo savo gar
bingus žilus plaukus. Darymas 
iš dalies yra pavojingas, nes 
reikia vartoti t stiprįus dažus, 
o antra, dar neteko matyti taip 
gerai nudažytų plauke kad ne
galima butų to pastebėti.

Plaukai pasidaro' raibuoti ir 
net kartais išrodo vietomis rau
doni arba tamsiai, purvinai ža
li. Chemikai dar nėra suradę 
dažų, kurie tinkanti nudažy
tų plaukus taip, 
dytų natūralūs.

‘Dažyti žilus 
taippat negudru 
gai moterei apsimesti kvailai 
esant.

Ruduo turi savo žavėtinas 
ypatybes — pavasaris savo... 
Atsiminkit, kad vienu ir tuo 
pačiu laiku negali būt ruduo 
ir pavasaris.... Taip ir su ži
lais plaukais.... jie ateina mums 
pagyvenus ir jie turi tokias 
pat gražias ypatybes kaip ru
duo...

CROCHETED GLOVES PATTERN
No. 1395—Štai naujos mados pirštinaitės. Kai 

megsit šias pirštinaites, galėsit jas dėvėti per visą 
nį ir žiemą. Kam tinka gali iš vilnų nusimęgsti.

Mildos Svetainėje, 3142
Halsted SL -

šiomis dienomis susilaukė i; 
Lietuvos siuntini Pieno,: Svie 

sto ir Raugintų Agurkų

už dailią dėžutę 
Garantuota, kad geriausios 
medžiagos yra vartojamos 

visiems šiems kosmetikoms 
padirbti

sykių sustos ant vietos, kol 
jis perskaitys vieną liniją. A- 

skaitymo' kys suaugusio, gero skaitytojo 
nesustos taip tankiai kaip vai
ko, nes vienu žvilgterėjįjmu jo

i. vai
kas yra prastas skaitytojas, tai 
jo akys tarikiai šoks skersai 
liniją špauddš arba rašymo ir 
tankiai grįš- -atgal.

Mokytoja -duoda vaikams- 
specialiuš partiokinimus kont
roliuota šį akių judėjimą skai
tymo procese.

Taigi, galitna matyti, kad 
skaitymas ^ra z komplikuotas 
dalykas. TęVai neturi rūpintis 
vaiko skaityhm, kai jis dar ne 
moka abėcėlės. Tėvai gali jam 
namie pamokinti abėcėlę. Skai
tyme jos nevartos, tai yra per 
pirmas tris kliasas. Kada jis 
pradės vartoti žodyną, ketvir
toj kliasėj, tai tada svarbu .kad 
jis abėcėlę žinotų,

Jeigu vaikas namie išmoks 
abėcėlę prieš įstojant ketvir- 
ton kliasčn, tai? žinoma, kad 
jam geriau seksis mokslas. Bet 
svarbiausias; dalykas yra’, kad 
vaikas išmoktų vartoti tinka
mus skaitymo papročius.

Čia mums nereikia net daug 
ir argumentų vesti, nes mes vi
si gerai žinom,, kad jei mote-, 
ris turi visus moteriškus da
vinius, ji yra šeimininkė iš pri
gimties; Dabartiniais laikais 
yra net vedama daug argumen-lpa^ntrp puoduko miltų 
tų apie moterį ir jos parei- 1 šaukštuką bakįng. pauderio. 
gaš. Yra daug mokslininkų ku-]1^ šaukštuko cream of tartar 
rįe f virtiną, kad moteris kuri šaukštuko druskos 
neturi patraukimų prie šeimy
ninio gyvenimo nėra pilną 
moteris. Tokią moterį, kuri 
vengia šeimynos ir virtuvės, 
tūli mokslininkai vadina įšsigi- 
mčle. Jie sako, kad kiekvieną 
moteris turi turėti moteriškus 
jausmus. O kas tie moteriški 
jausmai yra? Ogi gimdymas, 
šeimyninkystė, auklėjimas, mo 
tiniška meilė ir taip toliau. 
Taigi, anot to rašytojo, mes 
moterys turim didelį atsako
mybę ant savo pečių, ir neš
kim ją garbingai.

Salmon Žuvis su 
Makaronais
1 puoduką makaronų, 
vieno colio šmotukus. 
1 keną No. 1 salmon 
Du ir pusė puodukų 
Dažalą padarykit iš pieno, sviesto 
ir sutirštinkit miltais.
% puoduko sutarkuoto American 
sūrio.
% puoduko baltos duonos sausų 
trupinių. Trupinius apipilkit tirpy
tų sviestu.

Padarykit baltą dažalą iš 5 šauk
štų miltų, dviejų ir pusės puodu
kų pieno ir 2 šaukštu sviesto. Pridė
kit druskos ir pipirų. Kaip dažalas 
bus užviręs, pridėkit sutarkuotą su-

• ' (Tęsinys)
Gali prasidėti augimas navi

kų, kurie naikina audinius .ir 
organus kaip kepenyse, ink
stuose, smegenyse, širdyje, 
kauluose, kremzliuose. Blogiau
sia, kada liga paveikia ant gal
vos ir nugarkaulio smegenų, 
iš ko vyksta protiški truku
mai, konvulsijos tampymai, pa- 
ralyžai, beprotystės, kojų ne
suvaldomas judėsis (locomotor 
ataria) ir dar kitų įvairių ne
laimingų pasekmių. Tokių ap
sireiškimų susiląukiamą pasku
tiniame 3-čiame laikotarpyj 
daugelį metų po užkrėtimo ir 
ypač tiems, kurie nesigydo. Jei 
gydysis pąkankamai ir kuo- 
greičiausiai po užkrėtimo, to
kių baisių pasekmių itz 20 me
tų nesusilauks. Bet pasveikti 
nuo sifilio negalima vykdyti 
už savaitės arba mėnesio. Ma
žiausia du metu reikia .gydy
tis be pertraukos, nežiūrint 
kaip gerai ligonis jausis ir ko
kie bus kraujo tyrimo rezul
tatai iš laboratorijos, turi rim
tai gydytis.

Jei sifilitikė moteris bus nėš
čia ir nesigydys, dažnai susi
laukia persileidimų (abortų); 
arba gali danešioti vaiką iki 
galui, bet pagimdys negyvą 
vaiką; arba gali pagimdyti gy
vą vaiką, bet už keletą valan
dų miršta;, arba gimęs gyvas, 
vaikas miršta? už 2—3 savaičių 

’ ' .su .zyp^pnų l&o^Ų^tai gydy- 
’ ‘' tojas tiria kraują kiekvienos 

nėščios moters pradžioje nėš
tumo, nežiūrint kaip gerai jau
sis; tas daroma, kad būti tikru, 
jog jos kraujas yra sveikas. 
Tik tokiu budu galima apsau
got ateinančią kartą nuo' sifi
lio ligos. Nėščios moterys, ser- 

• gančios sifiliu*, yra gydomos 
kaip ir kiti sifiliu sergantieji 

( ir jų vaikai bus sveiki, jei gy
dysis visą laiką nėštumo.

Yra atsitikimai, kad ligonis 
neturi jokių apsireiškimų sifi
lio ligose ir tik gydytojui ti
riant kraują randa keturis 
pliusus. Yra būtina poroms ve
dant, jaunam ir jaunajai eit 
pas savo gydytoją ne tik pa
tikrint sveikatos stovį, bet ir 
kraują. Tik tokiu budu gąlima 
išvengt nemalonumų, nesusi
pratimų. Jei katras yra sirgęs 
sifiliu, tik gydytojas gali pa
sakyti, kada galima apsivest be 
pavojaus kitam.

Jei rasis kokia nors įtartina 
žaizdelė ant lytinių organų, ne
žiūrint kaip maža, įr jei ligo
mis pamanytų yra užsikrėtęs 
limpama liga, nedelsdamas tu
ri eit pas gydytoją. Tik nerei
kia eit pas šundaktarius, kurie 
žada daug ir per .trumpą laiką 
išgydyti. Nenaudok vaistų kie
no pagirtų ir reikia vengt’ vais
tininkų 
dyti -

Rūgščios Smetonos 
Keksas su Prieskoniais
1 puoduką rusvo cukraus brown su 
gar) t .
1 puoduką rūgščios Smetonos
1 lengvai išplaktas kiaušiais.

Illllllllllllllllllllllllllillllllllt Hlllllllllllltlll II111111111111111 tllllllJllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllltiyilHiiiiinitiiiKiiiHiiHip*:

mato, o tėvai nežino arba ne
kreipia atydos, Taigi tėvai ga
li vaikams pagelbėti namie, 
kooperuodami, su mbkytoja, 
kuri maloniai duos patarimų 
šiam reikale.

Kadą vaikas skaito, apsiklo
ti tą paprotį, nes jie neatpra“, ketų. patemyti kaip jo akys ei* 
to maži būdami. Skaitytojas, giasi, Jeigu jis yra geras skai- 
kuris judina lupas, negali taip ty to jas, jo akys tiktai keletą 
greitai skaityti, kaip kiti skai
tytojai, kurie to nedaro.

Didžiausia dąlis t 
yra tyli, ir daug laiko yra pa
švenčiama vaikus išmokinti 
skaityti tyliai. Laikraščiai, kny- akys daug pamato. Jeigu 
gos, laiškai, apgarsinimai ir 
programai yra skaitoma ty
liai. Jeigu vaikai sau skaityda
mi ištaria žod. garsiai, reikia 
stengtis kitek gąlima sustabdy
ti tą pąp^otį/^’ ^ ’ i1 •'

O vaikas, kuris skaitydamas 
turi vartoti pirštą, nėra tinka
mai išmokęs skaityti. Jis ne
galės greitai skaityti ir negalės 
tinkamai išpildyti užduotus 
mokyklos darbus. Jam reikia 
specialės pagelbos.

Mokytojos duoda speciales 
lekcijas tiems vaikams, kurie 
turi keblumus skaityme. Bet 
kliąsės yra didelės ir laikas 
yra trumpas, taip kad sunku 

į duoti kiekvienam vaikui pavie
niai tinkančios pagelbos. . In
strukcijos kliasose yra duoda
mos ne pavieniams vaikams.

Atsitinka daug sykių, kad 
vaikas namie vartojo tuos ne- 
tįų’hamus papročius, manyda
mas, kad mokytoją dabar ne-

Man besikalbant vieną vak
arą apie įvairus pasaulio įvy
kius su vienu labai gabiu ir 
pagarsėjusiu rašytoju ir poe
tu, jis man štai ką pasakė: 
esu girdėjęs, kad ponia esate 
labai gabi dąininįnkė-arti^tė. 
Sako, tas labai malonu. Bet ar 
ponia žiuote, kad moterei bū
ti artistei yra prigimta. Jis sa
ko, kad mpteris turi labai žy
mius keturis prigimtus budus. 
Viena iš jų yra būti artiste, an
tras mokytoja, trečias re volių- 
cijoniere, o ketvirtas seiminin
ke. Toliau jis aiškino, kad vi
sas pasaulis, kuo jis šiandiena 
yra, priklauso nuo moters. 

. * )

Moteris, kaip mokytoja, tu
ri savo rankose pasaulio pra
eitį ir ateitį. Mes tik pažvelg- 
kime į dalykus rimtai ir pa
tirsime, «kad nuo pat seniausių 
iki dabartinių laikų, moteris 
užima tą pačią mokytojos ro
lę.'Jis sako, senovėje vyrąs iš
eidavo kariauti į pasaulį, pa
likdamas savo žmoną su ma
žais vaikučiais namie, ir būda
vo daug tokių šeimų, kurių 
vyrai grįždavo tik po keletą 
metų iš karo lauko. Grįžęs, zjis 
jau net savo vaikų nepažinda
vo, nes jie būdavo išaugę į 
vyrus ir merginas. Motina bu
vo jų mokytoja. Kuom tėvas 
juos rado grįžęs namo, motina 
jos tuom padare. Jei motina 
nemokėjo rašyti, ne skaityti—> 
ji savo vaikučius mokino mei
lės, do^9s,rir» tikybos. Mes tik 
pažiūrėkime į musų praeities 
istoriją. Mes rasime, kad mo
tina visuomet ir vusur buvo 
šeimos auklėtoja ir mokytoja. 
Kas iš musų nematėme Petro 
Rimšos skulptūrinio kurinio— 
Mokykla? Čia ir musų brangi 
močiutė savo kūdikį mokinai 
lietuvišką elementorių skaity-; 
ti. Taigi, kad moteris yra mo
kytoja iš prigimties, nėra nė 
abejonės. f

Moteris kaipo artistė. Paim
kime mažą berniuką ir mergai-, 
tę. Berniukas iš pat mažens 
griebia už kūgio, kirvio, vinies 
ir taip toliau. Berniukas labai 
retai eidamas pro šalį veidro
džio į jį pažiūri. Jam tokie 
niekai išrodo visai neįdomus. 
Mergaitė, dar būdama visai 
mažytė, jau stovi prieš veid
rodį, kraiposi, savo plauku
čius dabina, kaseles pina su 
įvairiais kaspinęįiais, ant gal
vutės dedasi įvairius papuo
šalus ir taip toliau. Ar čia ne- 
apsireiškia jos vaidyba? Tai
gi moteris iš prigimties yra 
vaidintoj a-artistė.

Moteris kaipo revoliiicijonie- 
re~—Kol moteris yra patenkin
ta gyvenimu, ji yra labai ma
loni ir švelni ypata, bet jei 
jnoterei dalykai neina gerai— 
jei jos vaikučiai duonos kąs
nio prašo, o ji neturi ką jiem 
duoti—moteris pirma griebsis 
kovos priemonių. Ji pirmiau
sia palais savo balsą prieš iš
naudotojus, Ji pirma, kuri ko
vos už duonos kąsnį. Ji nepai
so kiek jai kainos moraliai ar 
rnąteriąliai. Ji stos į kovą už 
teisybę, ir ji reikalaus kad jos 

' vaikai ir ji pati bu|ų aprūpin
ti. Mums nereikia labai toli 
žengti. Mes tik pamąstykime 
ir surasime, kad ir mes žino- 

i me labai daug motinų, kurios 
I dėl savo kūdikių gero ir labo 
į yra savo gyvybes atidavusios.

Mėginkite nuo motinos jos vai- 
' kutį atimti
| kol ji gyva bus. Taigi, moteris 
. iš prigimties yra kovotoja— 
' revoliucioniere.
I Moteris kaipo šeimininkė—

S T E V E N S
QUICK COLD BUSTERS

Teikia aiškų ir greitą paleng
vinimą nuo Slogų, Flu, Galvos 

Skaudėjimo ir Tonsilų 
kapsulės yra garantuotos, 
pagelbės, arbu jūsų pini
gai bus sugrąžinti

Pagerbs Sukaktuvėse—Ma-
rie Zolp, energinga Chicagos 

A 

veikėja ir kelių organizacijų 
pirmininkė, kuri šeštadienį 
švęs organizacinio veikimo 20 
metų sukaktuves. Ta proga p. 
Zolp draugės ir bendradarbės 
rengia jai pagerbimo vaišes 
šėštadienį, Rugsėjo 25, 1937,

| Maistas | 
į . Veda Do«a Vilkienė Į

Bu k i m 
Gražios 
Rašo Madame X.
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•
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Diena Iš Dienos

Budriko Naujosios 
Krautuvės Atidarymas

Pereitą šeštadienį įvyko for- 
mališkas J. F. Budriko naujo
sios rankandų krautuves (3409- 
11 So. Halsted St.) atidary
mas.

Kaip žinia, tai krautuvei pa
statas tik neseniai buvo baig
tas statyti. Vadinasi, krautu
vė yra erdvi, patogi ir visais 
atžvilgiais moderniška. Tačiau 
svarbiausias dalykas yra tas, 
kad krautuvėje yra( sudėta į- 
vairių įvairiausių rakandų, Lo
kių tik kam reikia ir kokius 
kas išgali pirkti.

Pirmoji atidarymo diena 
praėjo labai gyvai. Krautuvės 
vedėjai ir patarnautojai, kaip 
sakoma, turėjo pilnas rankas. 
Mat, per visą dieną rinkosi 
žmonės pažiūrėti naujos krau
tuvės bei nusipirkti reikiamų 
daiktų. Atvykusieji buvo pa
vaišinti ir dar dovanėlių gavo.

šia proga reikia pridurti, 
jog atidarymas naujosios krau
tuvės truks per visą šią savai
tę. Taigi užeikite ir pamatyki
te naująją krautuvę. —N.

Daktarai Rengia 
Bankieta ' _

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija yra nutarusi rengti 
bankietą ir šokius. Parengi
mas įvyks lapkričio- 21 d. La 
Šalie viešbutyje. Rankiotas yra 
rengiamas ryšium su Daktarų 
draugijos dvidešimt penkių 
metų gyvavimo sukaktimi.

1S- 
pa-

P-ia M. Skudienė 
Išvyko į Vakacijas

P-ia Marijona Skudiene 
vyko į Burlington, Wis. Ji
sirengė tenai atostogas pralei
sti. Gi, p. S. Skudas, laidotu
vių direktorius, atsiprašau, 
graborius (taip jam patinka) 
“atostogauja” 18 apylinkėje, 
718 W. 18 gat.

LIŪDI —Mrs. Myra Ree- 
ves iš Iselin, N. J. liūdi sa
vo vyro, kurį nužudė jo 20 
metų meiluže Margaret 
Drennan. Mergina aiškino, 
kad Reeves ją kriminaliai

NAUJIENOS, Chicago, Iii. Ketvirtadienis, rūgs. 23, *37

MOTERŲ SKYRIUS
i ■irr..- , , ■ , ......i,Tįa===a

JONAS KUPRELIS
(Tąsa nuo 5-to pusi.) ‘

vietos vie- 
savo kam- 
galėtų pa-

Juozas Kuzmickas 
Viešas Notaras

Juozas Kuzmickas 
šas notaras, taisosi 
barius, kad geriau
tarnauti savo klijentams atei
nantį sezoną. Jo darbas yra: 
perkalbėjimas teisme, užpildy
mas įvairių blankų — aplika
cijų, ypatingai apdraudos, kon
traktų, kolektos ir kt. Gyvena 
prie 1938 Canalport ave.^ 1-mos 
lubos. Dirba niro 6 iki 9 vaka
rais.

Sig. Prolons Padaryta 
Sėkminga Operacija

ARGO, III. — Pereitą savai
tę smarkiai susirgo p. Prolons, 
tavernos savininkas, adresu 
6139 Archer Avė., Argo, III. 
Jam buvo padaryta operacija 
ant aklosios žarnos. Dabar p. 
Prolons jau randasi savo na- 
mirose ir greitu laiku jau ga
lės vėl eiti savo kasdienines 
pareigas.

VBA.

Vienas į Piliečius, 
Kitas Mokosi

Išmokęs pilietybės klausi
mus p. Frank PUipaviČia, 734 
W. 14 gat., padavė peticiją pi
lietiniams popieriams gauti, o 
p. Pranas Raišutis lanko pilie
tybės pamokų mokyklą — Hull 
House.

Reporteris Puplaiškis.

27, SU

Sophia

Mary

Sužiedotuvių Puota
Rūgs. .17 d. įvyko sužiedo

tuvių puota — Shoxver Party 
pp. Daraškų namuose1, 2714 S. 
Emerald avė. Ją surengė p-ia 
Daraškienė p-lei Bernice Pa

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Raymond Gaugush,
Jeva Mae King, 23

Stasys Dūda, 27, su
Szwedas, 21

Sam Taylor, 24, su
Gargaus, 25

Joseph Labedz, 23, su Helen
Waitkus, 19

Charles Krugerl, 41, su Mary
Strimaitis, 23

Reikalauja
Perskiry

Anna 'Schultz nuo ChĮirles 
Schultz

Valere Pecelunas nuo Stan
ley Pecehinas.

DarašKiene p-lei Bernice ra- m t • j* - ar* 
tupaitei, kuri rengiasi ištekėti INOFl DeglUlCS, AtSl
už Charles Kačinskio, pp. Ig
nacų Kačinskių sunaus. Parė
ję dalyvavo virš trisdešimts 
panelių ir petaių, kurios apdo
vanojo p-lę Bernice gražiomis: 
ir brangiomis dovanomis. Puo
ta buvo šauni ir užsitęsė iki 
pirmos valandos ryto. , girtais šoferiais gal nevisai jau

Vestuvės bus civilės, jos toks malonus. Kaip, praneša’ 
įvyks spalių 2 d., Hollywood Chicagos Motor kliubas, pasi- 
svetainėje, be jokių bažnytinių rašė jau 1090 su kliubu tamp-

žadėk Gasolino
Taip sako kovotojai už 

žmogaus gyvybę

Paskutinis kovos budis su

ceremonijų.
Pp. Patupai yra draugiški ir 

linksmus žmonės; nėra abejo
nės, kad'. ir į vestuves susi
rinks svečių apsčiai.

Reporteris R.

(Tęsinys)
Jonelio daržas užžėlė usni

mis > ir kitomis piktžolėmis- 
Marcelė pasikasdavo tik kelias 
lyseles, kad jai daržovių užtek
tų. Praeiviai pamatę Marcelę 
darže triūsiančią, - sustodavo, 
kad pamatyti ją iš arčiau, ki
ti net užkalbindavo, bet Mar
celė nieko neatsakydavo; o jos 
veįdas visuomet būdavo užleis
tas, tik akys, tos didelės, juo
dos, čigonę primenančios akys, 
nuolat į žemę nuleistos — buvo 
laisvos. Rodos ji norėjo paslėp
ti tą gražųjį veidą, kuris kar
tą užtraukė žmonių panieką 
ant jos; tik atviromis akimis 
tą viską matyti ir it nebyliai 
viską savyj tylomis pernešti...

Jos- Jonelis, itai buvo viskas, 
kas jos gyvenimą perpildė 
džiaugstnu ir pasiguodimu, o 
dabar ilgėsiu. Marcelė prary- 
modavo ištisas valandas prie 
langelio belaukdama savo sūne
lio grįžtant. Ypač kai kiti mie
stelio gyventoja? pradėjo :grįžti. 
Kartą, kai žiemos pusniai už
dengė žemės paviršių storu 
sniego sluoksniu ir Nemunas 
apsisiautė lediniu apsiaūstu, o 
Marcelės pirkelės langeliai pa
sipuošė gražiais raižiniais išve
džiota šarma ir ji negalėjo pro 
juos nieko motyti — kažkas 
pasibeldė į duris. Marcelė greit 
nušoko nuo pečiaus, ant kurio 
užlipusi šildėsi ir mezgė savo 
Joneliui šiltas kojines ir pribė
go prie durų, bet bijojo jas ati
daryti. Ir už durų pasigirdo 
Jonelio balsas ir Marcelė ne-z 
abejodama greit. ?duris. ątidarė. 
Bet kaip ji nustebo pamačiusi 
jį; tartum tai ne jos Jonelis, o 
koks turtuolis prieš ją stovėjo.

—Mama! — sušuko Jonelis, 
ir apsikabino motiną.,

—Vaikeli, vaikeli, kaip gi tų 
taip gražiai apsirėdęs ? — klau
sinėjo ir stebėjosi Marcelė.

Jonelis pasakojo, kad dvarpa-r 
pis mirdamas atidavė jam bran 
gius savo kailinius ir karakulo 
kepurę; be to užrašė jam nema
žą sumą pinigų ir vietą dvare 
kol Jonelis gyvas bus, bet jis 
pasiilgęs motinos ir grįžęs pas 
ją, į savo mamytės pirkelę.

—Aš parsivežiau pinigų, ma
ma, ir daugiau mes nevargsime 
—pasakojo vis Jonelis, o Mar
celė negalėjo atsidžiaugti; jai 
ne pinigai, tik jis, tik Jonelis, 
jos vienintelis pasauly paguoda 
ir džiaugsmas, tartum tarpinte 
tarpino jos širdį...

Rytojaus dieną Jonelis nesi
kėlė iš lovos, nes, girdi, galva 
jam skauda ir lyg drebulys ima’. 
Marcelė visokių žolelių privirė 
ir sugirdė Joneliui, bet atėjusi 
Ožkelienė patarė pašaukti dak
tarą, tam pritarė ir Jonelis. At
ėjęs daktaras pripažino uždegi
mą plaučių labai sunkioje for
moje. Marcelė lyg pamišusi, ne
atsitraukė nuo lovos ir vis verk
dama kalbėjo, kodėl jos Jonelis 
turėjo apsirgti?... Jonelis karš
čio apimtas klejojo ir vis kal
bėjo apie tuos gerumus, kuriuos 
jis savo mylimai motinai pada
rys. Bet likimo buvo skirta ki
taip. Po kepurių dienų Jonelis 
atsisveikino Su motina amžinai.

. Marcelė didelės širdgėlos kan
kinama, nei miegojo, nei valgė/ 
tik vis raudojo ir savo vargus 
kaitliavo, kol galiaus visiškai 
nusilpo ir paliegę.
—Nebėr man gyvenimo be, 

Jonelio, nebėr... — nuolatos pati į 
sau kartojo Marcelė. Neilgai 
Marcelė liudėje; po kelių savai
čių jos1 silpna širdis sustojo

bojantį, nei daugybės' akių, ku
rios į ją žiurėjo, nei kalbų apie 
ją kalbėtų. /

Taip tai užsibaigė vargai vie
nos, pikto žmogaus nuskriaus
tos mergelės, kurios gyvenimas 
buvo taip paprastas ir neįdo
mus; Bet Marcelės motinystės 
meilė buvo pavyzdžiu daugeliui, 
net ir labai, gerose sąlygose gy
venančioms motinoms.

(GALAS)

šviežių sukapotų grybų pridėk
1 šaukštuką druskos
1 puoduką šal‘6, pieno,
1 juoduką .grietinės
1 puoduką vandens
4 didelius šaukštus sviesto.
Viską sudėk į viršutinę dalį 

jouodo (double boiler) ir pienui 
užvirus, virink dar 20 minučių 
neatėmus viršelio nuo puodo.

Yra geriau naudoti šaltą pie
ną, vandenį ir grietinę, nes kol 
skystimas užverda, yra progos 
ištraukti visą skoni iš grybų.

L

GRYBAI
jų rųšys ir charakteringos 

ypatybės

Rašo Vanda Byianskienė

riai veikiančių gasolino stočių 
pasižadėjimą nepardavinėti ga-|~-v a— —*— ------ ------ ,
solino girtiems- šoferiams. Ir plakus... Suėjo žmonės į Marce-j 
daugiau kaip 2000 išsiuntinėta lės pirkelę, pašarvojo ją ir pir- 
kitiems, kurie priklauso prie mą kartą išvydo jos veidą, ne- 
Gasolino Detalistų sąjungos. i uždengtą, bet šaltą ir nieko ne-

■ ’I ■

Grybai sti grietine
, 1 svaras šviežių'grybų

3 šaukštai sviesto
1 šaukštas miltų

druskos ir pipirų
y2 puoduko rūgščios grietinės
Pirma svieste apkepk gars- 

vyčius, paskui pridėjus supiau- 
stytus grybus, kepk 15 minu
čių. Pridėk miltus ir 3 šaukštus 
šviežios grietinės, druskos ir 
pipirų. Pavirink 5 minutes, į- 
maišyk rūgščią grietinę, sušil
dyk,

las grybų . kepu rikes. Paspir
gink sukapotus kotus svieste 
kelias minutes, paskui pridėk 
miltus ir grietinę ir maišyk, 
kol sutirštės. Pridėk sukapotus 
salierius, duonos trupinius, 
druską, pipirus ir muskatinio 
riešuto. Truputį sutarkuotų 
garsvyčių irgi galima pridėti, 
kam patinka jų -skonis. Pripil
dyk grybų čielas kepuriukes su 
šiuo mišiniu .-ir apibarstyk 
svieste apkeptais duonos trupi
niais. Apipilk grybus su ištir
pytu sviestu ir pakepk po pe
čiu 20 - 25 minučių (735°F).

CHANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Tonas ................„   ...

bet nevirink daugiau.

Paul

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n t is SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATS0N

BUSINESS ‘.
COLLEGE

WEST GARFIELD BLVD. 
(West 55th Street)

Phone Boulevard 9968

638

Vienas iš mėgiamiausių val
gių Lietuvoje yra grybų sriu
ba arba baravykai su garsvy- 
čiais ir grietine.

Mes' čia, Amerikoje, nors ne
galim gauti šviežių baravykų, 
turim įvairių rusių grybų, ku
riuos galime skoningai sutaisv- 
ti su dideliu pa'sisekimu, nau
dodamos lieituviškus receptus. - '

Įvairios rūšys grybų skiriasi 
skoniu. Grybai turi vieną skir
tingą ypatybę nuo kitų daržo? 
vių, t. y., kad jie prisigeria ir 
palaiko tos žemės, skonį ir kva
pą, kurioje jie užaugo. Geriau
siai Amerikoj užauginti grybai 
skiriasi i tris grupes. 1. Rusiš
ki grybai yra didžiausios rū
šies ir taip pat gardžiausi. Jų 
oda labai smulki, lygi ir turi 
labai šviesią spalvą. 2. Itališki 
grybai yra tamsiai rudi, neko
kie dideli, kaip rusiški ir turi 
labai stiprų grybų skonį. 3. Bo
hemiški grybai ,?yya gan maži, 
šviesesnės spalvos kaip itališki 
ir netokie stiprus.

Norint palaikyti grybų natū
ralią, šviesią spalvą, reikia juos 
virti uždarytam puode, kuriai 
me mažai įpilta vandens.

Jeigu nori, kad grybai butų 
tamsesni, virink antram puode 
arba paspirgink ant sviesto. 7

Grybus paprastai teikia virti 
mažiausia 20 iki 25 minučių 
viršutinėj daly uždengto, dvigu
bo puodo (double boilėr).

SUpiaustytr grybai reikalau
ja 12 - 15 minučių paspirgini
mo ant sviesto.

Sekančiuose receptuose, ku
riuos gavau Lietuvoje, galima 
naudoti ir kitus grybus, vietoj 
baravykų..

Grybų sriuba
Šviežius grybus reikia stam

biai sumalti arba su peiliu smul 
kiai sukapoti. Dėl vieno * svaro

Kepti grybai
(Prikimšti)

8 dideli rusiški grybai
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
% puoduko pieno

puoduko salięrių, kapotų
y2 puoduko šviežios duonos 

trupinių. Druskos, pipirų ir su- 
tarkupto muskotinio riešuto.

Nuplauk grybus, atimk ko
tus ir sukapok, palikdama’ čie-

Policininkų 
Revolveriai 
Geresni

Vienas šposininkas
Chasteen, 32, vienos ligoninės 
virėjas, sumanė keleiviams 
šposą iškrėsti su žaisliniu re
volveriu'. Praeitą pirmadienį, 
prie Oakenvvald avenue ir 46- 
tos jis susistabdė automobilį, 
kuriame važiavo Eugene Jonės 
su žmona, nuo 3846 Ellis avė. 
Kai jis parodė jiems “revolve
rį”, jie nusigando ir apleido sa
vo automobilį. Tada paėmė jį 
važiuoti tas šposininkas. Bet 
neilgam, kai jis privažiavo prie 
47-tos ir Cottage Grove, jį pa
sitiko skvadas su geresniais 
revolveriais ir šposai, reikia 
manyti, pavirs rimtu dalyku, 
nes. jo namuose, prie 4460 
Oakenwald, rado dar ir kitą 
revolverį.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO , 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančią 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.
—A——— . ............ I ! -■

M A DOS

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 1.............. -.......  $7.65
Illinois Nut ........................... - $5.60
Rex Egg . ............................  $7.50
Blaek Band Lump .................. $8.75
Millers Creek Lump ......   $9.00
Chestnut Hard Coal .—........ $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .........................

PALAGUl PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

>12
$50
>20

ZZ >1
HOSPITAL

*

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

™T LUMBERĮ

Didžiausias ii* pilniausias naujo 
ir vartoto statybai materiolo 

stakas pasaulyje
Naujos 2x4, 8*10 ped., 1111. pČiltt 7^
Naujos sheathiiig boards, 1,000— 

pėdu ■ ......... ........................ **
Rockwool batts, 24 kvad. pėdų $ 1.12 

kartonui ..... ..............  ,
Naujos pldsterboard kvad. pėda 20
Insulatllig board kvad. pėda ----- 20
Naujos wallboard visų mlerų 

arkuSų kvad. pėda ------- -— r
7 pėdų, tiesus cedar posts, lOft

kfekvlenas .....       * r
Clcar 6° bevel. sidlng, 100 lin. 

‘ pėdų —      —...—-
11 1-3 hex. Hhingles, geriausi, .SA 

kvad. _____ _ ____ , "»■*•**
$2.60 maliavos, visų spalvų, *1.25 

galionas ..... .   —........... \ *
55-8V. roofing In 2nds, rollul $ 1.19
4x4 tlmber, 1,000 pėdų ----- ,— >20
1x4 tongue and groved fĮoorlng >20 

“M” pčd. ..... .......... .............

o 
u
S

MEITUS LUMBER C0. 
3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101 

339.1 Archer Avė. I.AF 0086 
8050 S. Chicai’o Avė. REG. 0075 
945 Broa<lw.»y—Gary, Indiana

No. 4452—Naujos rudeninės mados suknelė. Parinkit kokį 
gražų margą rudeninį materiolą šiai suknelei ir pamatysit, 

i kad turėsit šaunią suknelę. Sukirptos mieros 12, 14, .16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, ir 40 colių per krutinę.

(BĮpSĮBA JĮ sbjsoįj^)

I (SBSDJpy)

(opjUABd jtj'svpjt?A)

3injru:ą jod ....................... sojoij^
1

. ........   on fpzAApd umu ijsfnsju 

nugujd jį tųuoo npopf urj 

III *oSuoĮų3 gjs P^Jsįbh 6SZJ
•jdaa uj9u«d soNairavN

•[II ‘ogeoiųo -iš P9JS[bh '°S 
6GZ.I ‘‘M^d souojCnn^
:pOUS9jpB BĮ5ĮĮ9J SUJĮgĮB^ enui 
-XiĮBszn ns ni.iuq sįbįįoį^uoz oi 
-§ud bujb suSiuid psfusud oj 
-ĮĮB0 ’h)U99 gj BUĮB3Į OJZPZ^A 
-Bd OU9ĮA5Į9I}J ’feS9JpU JĮ SpjBA 
-Bd fepjBA 0ABS Į;£§BJBd ĮBĮ5f 
-§ĮB JĮ fej9ĮLU Į|9luXzBd fj9lUUU 
OĮZpzXABd ĮĮOUpĮjd Bq.IB 3|U>f 
-UBĮq ČĮOnpBd ĮjdjI5Į§Į 9UI0§Bjd 
tlĮ?pzXABd ių^pOJUU §IĮA UBĮ# 
-nnp jb feu9ĮA įįubS juįio^

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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.

JONAS GRICIUS
TAILOR

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

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parįnkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite bizni su mumis 
ir gaukite- tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

MM
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Vaikai buvo M^trpške nPo garų

For Rent
T 4

Sugriuvo Namas

MERGINA; lengvas namų darbas; 
padėti kūdikį prižiūrėti; nėra viri'-1 
mo; nėra sunkaus skalbimo; būti;. 
Sputh Shore 6402.

ANT RENDOS, 6 kambarių fla- 
tas ant 2 aukšto, karštas vanduo, 
pečium apšildomas, $85.00 rendos.

4523 So. Talman Av6. Tel. 
Lafayette 1855 ’ MERGINA; jauna, padėti namų 

darbe, įr prižiųrėti 2 metų vaiką; 
6910 Oglesby Avė., 1-mas apart- 
mentas, Fairfax 6287.

MERGINA; bendras namų dar
bas; virimas; kiti darbininkai lai
komi; savas kambarys, maudynė;

Rittersweet 4537.

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo. Geri namai, nėra virimo, 
$8.00 savaitei. Weišs, 6650 Glenwood 
Avė, Tel. Briargąte 6669.

MOTERIS; BENDRAS namų dar
bas, nėra skalbimo, nėra virimo; 
nėra sekmadienio darbo; maža šei
myna; malonus namai; $7; Briarga- 
te 8481.

Furnished Rooms
ANT RENDQS moderniškas ap

šildomas kambarys, pusė bloko iki 
gatvekarių linijos.

7136 So. Rockwell.

■

Vos Atgavo Vaikų 
■ Gyvybę

Pranešimas Menk 
ninkams

1

Krtii a imi ■

| . I l|ll|MWR

Antradienį atsitiko retai pa
sitaikanti nelaimė Editos ir 
Adolfo Mogįl namuose, prie 
1141 S. FranCisco avė. Jei tėvąi 
but^ dar kelias minutes pavė
lavę, tai butų išmirę visi penki 
jų kūdikiai. Jie, greit sumetę 
kas daryti, nuvežė kūdikius j 
artimiausią gaisrininkų stoti, 
kur jų gyvybė buvo atgauta 
inhalatoriaus pagelba.

Nelaimės priežastis šiaip ap
sakoma. Vyriausioji mergaitė, 
Rosalinda, 13 metų amžiaus, 
nupraususi savo tris sesutes ir 
broliuką paguldė. Jiems užmi
gus. ir pati užmigo, o karšto 
vandens šildytuvas buvęs įkai
tęs ir vanduo neužsuktas bėgo 
į vaną. Iš to pasidarę garai tiek 
perpildė kambarius, kad duki- 
kiai pritroško iki besąmonės.

Didžiausias Sandėlis 
Vartotą Automobilių 
Prie Michigan Avė.

> ’l

Turime 350 Atnaujintų ir 
G.araptuotų Autoąiobilių 

Gatavų Pristatymui.
PACKARD Sedan, OC.00 
mounts ...................v v
CHRYSLER 6 . 14 C.OO 
kaip naujas .... ■
PONTIAC Sedan, QE.OO 
r ______________ VU

1930 
side
1931
cyl.,
1930
fordor .................... ......
1936 OLDSMOBILE Touring 
Sedan, 6 cylinderių—00 
kaip naujas .............. . Www
1936 PLYMOUTH 4 A A E.OO 
Door Sedan, rądio, 
heater > » ■ i
1935 PLYMOUTH Touring Sedan, 
radio, heater

Rinks eksponatus.

Praeitą sekmadienį, p-. Mos- 
gerio namuose įvyko Lietuvių 
Menininkų Kliubo susirinki
mas. Buvo nutarta, kad prieš 
parodą susirinkimų neįvyks. 
Deliąi to noriu pranerti reika
lingus žinias menininkams, ku
rie neatvyko susirinkiman.

Ateinantį šeštadienį, rugsė
jo 25 d., nuo antros iki šeštos 
po piet, visi menininkai bus 
aplankyti parodos komisijos ir 
jų darbai bus peržiūrėti, kad 
žinojus ar bus galima statyti 
juos parodom Išrinktus paveik
slus, reikės pristatyti arba Vy
tautui Beliajui į namus ket
virtadienį, rugsėjo 30 d., arba 
į Mandel Brothers krautuvę 
penktadienį, spalio 1 d. iki 6 
vai. po piet,, ne* vėliau.

Paroda atsidarys su progra
mų ir tam tikrom apeigom 
spalio 2 d., 2:30 vai. popiet. 
Lietuvos konsulas, p. Petras 
Daužvaręlis, atidarys programą 
šu prakalba.

Kritikas, kuris kartu4 su p., 1
Beliajum važinės išrinkti, ir 
atskirti tinkamus paveikslus, 
yra žymus meno kritikas p. 
Mark Tųrbyfill. Jis jau spėjo 
pasižymėti ne tik Amerikoje, 
bet ir Prancūzijoje. Savo au
tomobilį ir laiką pašvenčia p. 
Antanas Gedroic.

Ima Pašalpą
-v-?-—-

Komisija, susidedanti iš vie
nuolikos industrijos ir labdary
bės įstaigų atstovų, kuriai bų- 
vtT pavesta surasti kokią nors 
išeitį iš dabar susidariusio pa
šaipos krizio, paskelbė sekan- 
čiu$ davinius. Ji teigia, kad 
esą labai didelis skaičius pašal
pas imančių ir prie WPĄ dir
bančių tarpe, kurie turi dar ir 
kitokias pragyvenimo pajamas, 
t. y. dirba kokiųj ųprs kitoj įs
taigoj ą'r įmopčje, Ęę to, patys 
pąšąjpbs tiekimo įstaigų tarnau
tojai, tikriau, keisvokeriąi žmo
nes įtikinėju, įad pašąįpos da- j 
virpąs yra nųojatipis apsireiški- 
jnąs, o industrijos .'atba privati- ; 
nis darbas laikinas, j

Norėdamas kalėjimus paliuo- 
suoti iš poįįtįkps ’yąržtų, kalė
jimų superintendentas Jdseph 
Ė. Ragen antradienį paskelbė 
pavedęs visų bausmės įstaigų 
tarnautojus po civile tarnyba.

. • ■

Šis jo nusistatymas - paliečia 
Joliet, StatosviUe, Chęster ir 
Menard kalėjimus, Pontiac pa
taisos namus, moterų kalėjimų, 
DwigUt’e ir Vąndalia kalėjimų 
ūkį, ■ ?

NORTH SIDE.— Prie Adams 
ir Hermitagę avė. lenkų apy- I 
linkėję yra labai daug apgriu- I 
vųsių namų. Jie daugumoje | 
Lenkų Susivienijimo paimti už 
paskolas. 

* ’l
Vienas iš tokių dviejų aukš- 1 

tų namas jau. seniai buvo kai
mynų ardomas kurui. Arde iš 
apačios ir (todėl reikėjo laukti, 
kad čia atsitiks kas nors. Taip 
ir buvo. Pirmadienio rytą, apie 
vienuoliktą namas nuvirto, o 
triukšmas buvo toks, kad net 
visa apylinkė pajuto. Tačiau ne
laimingų įvykių neatsitiko. |

Miscellaneous
y a Įvairus

Help Wanted—Female
______ Darbininkių Reikia

395-oo
Touring Sedan,

545-0°
1936 CHRYSLER 
radio, heater, 
overdrive ............
20% įmokėti arba Jūsų Senas Au- 

t.omobilis’Mąįnams. .
fKIER<Vfi^<š kuTOMtfBfLW W 
^0 DiENŲ RAŠYT A GARANTIJĄ

EOIOIN MOTOR
SALES
s- mctiran ap jo
Ątdara kas^ienP*w“w

iki 10-tos Vakaro.
“Taupykite Pinigus Pirkite čja”

Parodos atidarymo ceremo-
- nijos.

Lietuvių plastikinio meno 
parodos atidarymo apeigos bus 
įspūdingos. Jos bu‘vo labai 
’spudingęs ir praeitais metais 
atidarant meno parodą. Tai 
bus antra iš eilės- oficialė Ame
rikos lietuvių K meno 
Atidaryme įalyvąus

p-lė EU-n^ ;

paroda.
Lietuvos 

^Pąužvąr^UiL 
Čįjt.ė^

Mąlęlą,. - Bejiająnš šolęėjų ^ru- 
pė ii- daugelis kitų, šiemet ji 
bus įvairesnė, nęš PHe jos pri
sidėjo d^ųg naujų mepįninjkų.

Publika: yra Jęviečjama ątsį- 
lankyti. įžangos nebus,, (galeri
ja 9-am suksite. Bus atdarą 
puo 9 vai, ryto iki 6 popiet.

• j Zereni.

I.' ĮIIUJl'JĮL.

SUSIRINKIMAI

4VM

JULIJONAS VIRBICKIS
Persiskyrė šii šiuo pasauliu 

Tugsėjo 22 dieną, 3:15 vai. po 
pietų 1937 m., sulaukęs pusės 

apskrity, 
Laukaičių

AJA 
PADEKAVONĖ 

JONAS KAZLAUSKAS
kuris mįre rugsėjo 16 , dieną ir I 
palaidotas tapo 21 d. rugsėjo I 
1987, o dabar -ilsis Liet. Tau- 1 
tjškose kapinėse, amžįnai nu- 1 
tilęs ir negalėdamas atsįdeką1- I 
v.ot tiems; ^urįė suteikė jam I 
paskutinį s patarnavimą ir pa- I 
lydėjo jį į .tą neišvengiamą 
amžinybės vietą. / I

Męš atrnindami ir apgąilė- I 
darni io prašišalinimą iš mų- I 
sų tarpo, reiškiame giliausią 1 
padėką dalyvavusiems laidotu-- 1 
vėse žiųonėjns ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja
me dainininkams Rimkui ir 
Taručiui. Dėkavojame grabo- I 
riui Jonui Eųdeikiui, kuris sa- I 
vu geru ,ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį Į 
ąmžinasti, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius. dėkąvojamę kalbėtojanig 
V. Ambrdsųį įr ^ąltimįerui ųž 
jų pasakytas gražias prakal
bas h:, pagalios, dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas sūneli sakome: ilsėkis 
šaltoj - žemėje.

Nuliūdę tėvai: Hęlen ir Ka
zimieras Kazlauskai, Moteris

Oną Kazlauskiene ir Sūnus 
Kazimieras.

, UJ....... • ...... ' .——-H-.

■*
Boseįąudo Rietuvių Scęnos Mylėtojų Ratelio svarbus susirinkį- 

rųas įvykstą peųktądienį rugsėjų 24 d., 7:30 vai. vąkare, 
J. PučkpriRus name, J0049 So. Perry avė. Visi narjąi ir 
rėmėjai prašomi ląįku susirinkti; nes yrą svarbių reikalų 
apsvarstyti. Teks aktorius pąrink'tį, ratelio tolimesnę dar
buotę aptarti, Yrą ir dąįigjąų reikalų.

A. Jocius, Ratgių sekrctpriųs, z

GARANTUOTI
—----- VARTOTI BOILERIAI
Radįatęnąj, paipos ir f Ringai, di-. 
džiausiąs stakas—mažiausia Rainą 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

(X MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LARR STREET MONROE $387-88

ant mat.eri.olo. pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
MAS.

ŠToGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšįes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvus išlygos, jei pagei
daujama. į

BRIDGĘPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

1 • V , * '

RĘNDAI KRAUTUVĖS, naujos 
Marcįuette Parke, 2604 W. 69th St., 
tinka bekcrnei, beauty shop, kviet- 
kinihkųi, dry goods arba tavernai. 
Tuoj prie National Tea Co.

BĘN H. SILVĘRMAN, 
2345 Eąst 71st St., Dorchester 0700.

JAUNA MERGINA; padėti naujų 
darbe; 2 vaikai; geras namas; Aus- 
tip 5819.

Sitųation Wanted
Darbo Ieško

PAGYRUSI MERGINA; namų 
darbas; savas kambarys; maudynė; 

‘nereikia skalbti; 2 vaikai, 10, 13;
Kenwood 0796.

Business Chances 
Rąrdavimųi Bizniai

MODERNIŠKA MURO KRAUTU- 
YĖ; fIatas viršuj; karšto vandens 
apšildymas; 2 karam garn^ąs; už
imta tavernos. Savininkas, 6515 So. 
Ashland Aveniu

Real Estate For Sale 
NąmaLžemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and £OM?ĄNY 
Reąl Estate, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir maiųom na

mus, lotus, biznius ir farmąs; Mu
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
aamų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas, Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

NAMAI PARDAVIMUI 
SOUTH SIDĖJ

3635 Emerąld Ąve. — 6 kamba
rių muro rezidencija, karšto vandens 
apšildymas; 2 karų garažas. $2,750. 
Galima tuojau užimti.

GORDON RĘALTY COMPANY, 
809 West 35th St., Yards 4329

NORIME PIRKTI 4 fletų namą 
po 8—4 kambarius Marąuette priei
nama kainą. Rašykite 1739 South

PAIEšKAU DARBO ant fanuos. 
Esu ir dirbu 6 metus ant farmos 
visus darbus, tik nemelžiu karvių. 
Kam reikia, tai rašykite laišką:

Tony Gerulis, R. 4, Rox 42, 
Ithaca, Mich.

PATYRUSI , MERGINA; namų 
darbas; būti; nereikia skalbti; gerą 
alga; Briargate 3655. ~

Halsted St., Box 710

Help Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

DIRBTUVĖM MERGINOS, patyri
mas nereikalingas, dienos ar nak
ties valandos, $10.00.

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

LINGERIE OPERATORS, zig-zag 
pinking or sipgle rieedle power ma- 
chine. Pastovus darbas, geras mo
kestis. B. and Z. Mfg., 2.30 South 
Franklin.

MERGINA; namų darbas; nerei
kia skalbti, nereikia virti; užaugę; 
būti ar išeiti; referencas; Morris, 
3247. Doųglas Boųleyard.

MERGINĄ; namų darbas; nerei
kia skalbti; savas kambarys; pa
gelbėti vaikui; gera alga; Plaza 2520

REIKALINGA MERGINA i ta
verną. Pravvvenimas ant vietos ir 
mokestis. 1401 So. 51st Ct., Cicero.

. PAAUKOSIU MODERNIŠKA 6 
kambarių muro bungalovv, karšto 
vandens apšildymas, 2 karam gara
žas. 9018 So. Racine Avė.

___t —- - - - ....................— - ------------. 'i."įl .....- -ir-.................... ■ - - .. - -I - - - - .... -... -..........................

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 8-jų automobilių gara
žas patsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, (nešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šįaip 
kitų bąrgenų.

Z. S. M1CKEVICE AND CO.
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

amž.,. gimęs Šiaulių 
Skaisgirio pąrap., 
kaime.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

motelį Emįliją, po tėvais Pam- 
parąitę, iL.dųĮkterįs Juliją ir 

^^m^7s'^W|^i0žapą, 2 įuS- 
į broliusJųozApą ir Kazimierą 

Virbickius, 2/brolienes ir švo- 
geri /Domininką Jjukšą ir jų 
šeimynas ir daug kitų girnių 
nių, O Lietuvoj 2 seseris ir 2 
brolius. į

Kūnas pašarvotas 502 West 
16th St. Laidotuvės i vyks pir- 
ųjądiepį, rugsėjo '27 dieną, 8:30’ 
vąl. ryto iš narnų į St. Gabriel 
bažnyčią, 45th įr S. Wallace 

. SŲ, kpHoj ątsjbus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o , 
iš ten! bus nulydėtas i šv. Ka- ‘ 
zimięro kapines.

Visi a. a. Julijonų Virbickio 
giminės, (įrąugąi ir pažįstami 
.esąt nuoširdžiai' kviečiami da- I 
lygauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsisveikinimą.Nuliųdę liekame

Sūnūs ir

27 metus 
nuliudime

poteris, Dukterys, 
Gimines.

< ' . ’ ’ * ■' a*, f . " ■’
Patarnauja ląid.' dir. 
deikis, Tel. YARDS

J. F. Eu- 
1741.

MARIJONA > LATVIENĖ, 
po tėvais Wabalikė

Persiskyrė?ilsu šiuo pasaulių 
rugsėjo 20 d. 10;15 vai. vaka-• 
ro, 1937 m'.’,” sulaukus pusės 
amži, gimus, i Raseinių apskr., 
Jurbarko • pą«ąp.., . .Jokūbaičių»

.. kaįme.7- ., ; (.l, ( l- > '
Amerikoj išgyveno 89 metus 
Paliko didęljąme ndliudime

M.uft * b^litnę 
' Kazimierą * ir Domicėlę Waba- 
lųs, jų šeimyną ir kitus gimi- 
IjeSt 7' :/j '■ i

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1410 So. 49th Ct., Cicero. <

;5<. Laidotuvės; įvyks penktadįe- į 
nį, rūgs. 24 dieną, 8:00 vai.

; ryto iš namų į šv; Antano 
, pąrąp. bažnyčią, kurioje atsi

bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. x

'Visi ą. a. Marijonos Latvie
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei- 

, kti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsjsveikiųįipą,

Nuliūdę liekame,
Vyras, Brolis Brolienė ir 

Gįmįnės.
Patarnaują laįij. dir. S. P. Ma-

Į ž.eika, Tel. YARDS 1138.
Laidotuvėmis rūpinasi Ago

ta Kasparienė, įL608 So. 50th 
Avė., Cicero,* III. Tel. CICERO 
2683; L • ,

REIKALINGA MERGINA ar na
šlė prie namų darbo. Nėra skalbimo, 
darbas lengvas, ,sii mokesčiu sutik
sime. Atsišaukite,
2458 So. Kedzie Avė., į taverną..

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; būti; padėti virti; 
vaikąs;,* $8—r$10; 2828 Pinegrove, 
Apartment 602. .

■ ,4,..;.! . al'llJb, > >__ _

TARNAITĖ; patyrusi; bendras 
narnų darbas; būti; padėti vaikus 
prižiūrėti; lengvas skalbimas; $8— 
$10; Rąchlin, 5636 North Chęistiana, 
Keystone 0294.

MERGINA; bendras namų dar
bas; 8 kambarių apartmentas; 1 
vaikas; būti, $7; Rogers Park 5879,

COAL
Anglys

WILMINGTON
' ANGLYS

Lump ......   $6.00
Mine Run.............. * 5.75
Ęgg ...................  6.00
Nuį .....................  6.00
Screenings 4.75

’ PIRKIT DABAR’!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

10 VAIKINŲ dirbtuvei, patyrimas 
nereikalingas, vyresni nei 18 metų, 
$12.50. '

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

PARDAVIMUI DIDELIS BIZNIS, 
piknikam daržas, svetainė Šokiams, 
taverna ir lunchruimis. Gražiausia
me Wisconsjno 
frontas ir 300 pėdų ilgio. Prie tavernų i - - - -
imsiu nedfdelj namą į maipųs <phica- 
goje.

mieste, 320 pėdų

yra 15 didelių kambarių. Pri-

Automobiles
1929 CHEVROLET Sedan, side 

mounts, trunkas; $5 įmokėti; tik 
$59; Nevvberry Bargains.

1025 North Clark.

1632 Calumet Drive, 
Sheboygan, Wis.

J. Baikauskas, savininkas bus Chi- 
cagoj iki šeštadienio, 4419 South 
Sąwyer Avė. šaukite Mr. Bęllon, tel. 
Lafayette 2352.

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

Chicagos Lietuvį^ Drfeugijai. Ši Draugiją yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizaciją. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtine $2Q0, taipgi grabnesiai, vežimas, kyiėtkąi. Dabar nauji nariai 
priimami nup 15 įki 4$ m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktaį iki 40 m. ir įstojimas pus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $L25 — pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon i&i gruodžio (Deoember) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tes $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
Į1 d. Amalgąmated Hali, $33 So. Ashland Blvd. Įsirašyti Draugijon 
galimą per musų konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise.

7 T; Js7/7 'T "• - 7 7.7 -T 7t-< ‘
Draugijos ofisas atidarąs: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 

panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedeldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GI JON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

KASTANCIJA LUBERT AITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu r 

rugsėjo 21 dieną, 12:30 valandą 
nakties, 1987 m., sulaukus 13 
metų 6 mčn. amž., gimus Ghi- 
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą motinėlę Marijoną Lu- 
bert; broli Edwardą, Jo šeimy
ną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas koįjyčioj, 
pę antrašu 1729 So. Halsted 
sįy Chicago, III. Ųaidotuves 
įvyks nenktądienį, rugsėjo 24 
d., 1:30 vąl. po pietų/ iš kop- . 

’lyčį.os į Lithuanian Evangeli- 
cal bažnyčią ant 22nd ir South 
Bell Avė. Iš ten bus nulydėta 
į Concordian kapines.

Visi a. a. Kastąncijos Luber- 
taitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai pąskutinį} pątar- 
navimn ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ' '
Motina, Brolis ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

BRUNb SHUKIS
Generalis Kontrak- 
\ torius.

Statom naujus ir taisom ' senus 
namus. Apšalam ašbestoniįs. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 Sę. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

IŠDIRBĖ.IAI
YANKEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETZELS
Pristatom į Tavernas ir Resjtau- 

rąnus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

KNITTING MILLS
F. SELEMONAVICH 

SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
Iin/NA — IR VAKA
RAIS IR .SEKMA- 
'^L7UiENIAIS’^|l7;

Telefonas 
VICTORY 3486

504 WEST 88-rd STREET
- ....   11 " l .' .........

Musical Instruments

GOLDSTEIN’S MUSfC SHOP 
914 West Maxwe)l Sf.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap driim irpngįmąs $2?.5O 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................,z $75.00
$99 Trombonas sų keisų........ $85.00 
$18. Smuikas SU Reisu, šmicąs $6.50 
$8.50 Nąųjąs Rįtarąs už ....... $3*50

1000 instrumentu pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainys.

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

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

NAMON FINANCE OORP. 
6757 So. Western Avejaųe 

CHICAGO.
Biznis įsteigiąs 14U9 ųųjtąįą.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Miscellaneous For Sale
, įvairus pardavimai

NAŠLEI REIKIA PINIGŲ; pa
aukos grasų kaurą (div.oną), impor
tuoto orientalįo rašto; $20; 3930 
Jacksoų, Ist floor, Van Bųrep 1078.;

PARDUOSIU 80 AKERIV FAR- 
MĄ su gerom tripbom, visą 4i«W- 
ma žeme, labai gera, mažai reikia 
cash, lengvais išmokeįiiųais. 
gerą bargeną ,nes turiu pąrdįjpti 
greitai.

P. POWĮATT, 
Westville, Ui, -

PARSIDUODA GARBAGE BUR- 
NER pečius, tinkamas virimui, be
veik naujas, pigiai. Taipgi ir dulkių 
valymo masina. Atsišaukit 18-th ir 
State Street, News Stand.

Financial
Finansai Paskolos

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

Reguliariai $11.00 vęrtės.
Geriausios

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

Kokybė ir svoris garantuotą.
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.

SUPER COAL COMPANY,
; 10 S. L.ą Sąlle Street

Dearborn 0264-0258.

Furnityre į& Fixtures
Rakan dai-{taisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksį- 
te kitur.

jS. Ė. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. .

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

. We Get Repeaf Orders For Our 
High Gradc

ILLINOIS COAL
LUMP ..............   $6.00
MINE RŲN .............................  $5.75
EGG OR NUT .......................... $6.00
SCREENINGS .........................   $4-75

Our trucks cover the city»and

CalI Day or fJight ARDMORE 6975

I 
-

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ąjnerikoniški

Kaurai ...—.......... $15—$20—$25'
$150 Amer. Orient kaurai $80—$35 
$185 gražų§, nauji parlor

setai       $39—$49 
$375 vertės 8 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. jrengiųiąs

de luxe .................................

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą‘ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apakaįtiiavi- 
mų. 25 metai patyrimo, Blėkorjus ir 

stogų dengcjas.
Leonas Rooring Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. ĘOULEVĄRD 9260.
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestųvęins, Bangietams 

ir Pa grabu m s
3316 So. Halsted Street

Tel. BOUUiJVARD 7«Į4

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—^Bankietams—Laidotuvėms— I

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

_ ,________ $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURĘ 
5746 So. Ashland Avė,

i

»

fagarsinkit
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
t

PARSIDUODA 8 kambarių ra
kandai, visai nebrangiai; L. Rubin, 
82J1 Dougląs Blvd., Rockweli 9665.

■i.'..1-.................. — ■ ' ■ ‘‘r

PARDUOSIU 7 šmotų D1NING 
RU1MIO SETĄ vertas $165.00 už 
$45.00. Taipgi kelis tibery stalus, 
krėslus ir divonųs.

1358 East 6Ist Street

eI
į 
s i i I

Business Chances
Pardavimui Bi^pįaį

. PĄRDAVIMUI nebrangiai bhčer 
nes ir grosernės krautuvė, 4 kam 
bariai užpakaly, renda $28. Rašykit 
Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 709.
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SKAITYKIT

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit rius tuojau
CANAL 8500 I

Apgarsinįmų kąiųos pri 
einamos. Ūž pakartoji- 
mus gąusit nuolaidą.

■ S 
ž 
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SIS TAS IŠ INTERNATIONAL HARVESTER 
B-VĖS DIRBTUVIŲ

- ■ ■ ■ ■ -  , ------ •

Darbininkai susirašė į C.I.O. uniją; prade
da atslūgti ūpas, unijai nieko neveikiant

jau patyriau, apie 80% visų In
ternational v Harvester bendro
vės darbininkų jam priklauso 
prie kompaničnos unijos.

Tai grynas faktas, ką paliu
dija ir praeito mėnesio 
įvykęs masinis mitingas,
tingas įvyko Coliseum svetainė
je. Į susirinkimą buvo pakvies-

29 d.
Mi-

liui su kompanijos unija. Nie-. 
ko iš jos nepelnys, bereikalo 
dar ir tie mokesčiai po 25c bus 
sumokėti. Iš to naudą turės 
vien tik kompanijos šnipai, tai 
ir viskas. Reikia turėti daugiau 
kantrybes) ir solidarumo;— ne
pasiduoti kompanijos šnipų vy
liams, jų gązdinimams, kad už 
nesirašymą busit iš darbo pa
šalinti. Nes pagal Wagnęrio 
aktą ji yra nelegali, ji jokioj 
dirbtuvėje neturi teisės darbi
ninkų vardu veikti. Jei jau ne
norite rašytis į C. I. O., tai ge
riau rašykitės į)A. F. of L., o

Mutual Uniją.
šapos Vergas.

ne i

Jus Galite Laimėti 
$100,000 Prizą Nau

jame 01d Gold 
Konteste

worth avė., Don Colon, 30, mo- 
tormonas ir’ William Bugh, 40, 
konduktorius.

GRAŽUOLIU KONTESTANČIU DĖMESIUI

Jau praėjo virš penki mėne
siai kai International Harvester 
bendrovės kompaničnos unijos 
vice-pirmin.nkas p-as Gerald 
Fielde pradėjo organizuoti F. 
E. W. A. uniją po C. L O. glo
ba. Kadangi pradžioje darbinin
kai buvo sužavėti C. I. O. uni
ja, tai su dideliu entuziazmu
rašėsi į uniją ir traektors works ti visų kompanijos šapų darbi- 
departamentas. Veik 90% visų ninkai, kuriose dirba virš 17,- 
darbininkų prisirašė.

Šiek tiek priešinosi McUor- apie 5—6 tūkstančiai. Ir tai pu- 
mick Works darbininkai, jie ra
šėsi nenorėdami dėjto, kad ne
pasitikėjo organizatorium, ku
ris buvo kompaničnos unijos 
vice-prezidentas ir draugavo su 
šapų bosais ir superintendentu. 
Bet, atsiradus viduje karštų 
darbuotojų ir pritarėjų C. L O. 
unijai, McCormick Works di
desnė dalis susirašė. Pritarimas 
buvo toks didelis, kad būdavo 
mitinguose susirinkdavo net po 
4—5 tūkstančius darbininkų.
Unijos vadovybė neveikia; vėl 
rasosi prie kompaničnos unijos 

- Bet pastaruoju laiku paste- 
biama darbininkų nusivylimas 
C. T. O. unija, neš unijos vado
vybė nieko neveikia, nors buvo 
atvejų atvejais reikalauta. Ir 
kadangi organizatorius p. Van 
Bitneris jokių darbo rezultatų 
neparodo, tai tūli lokalų virši
ninkai ir eiliniai nariai pradeda 
įtarti išdavyste esant. Padariny 
pradeda šimtais atsimesti nuo 
C. L O. unijos ir vėl
prie kompaničnos unijos. Ir kiek

000, bet į susirinkimų atėjo

sė. išėjo iš svetainės, kai pra
dėjo nenuosekliai kalbėti gene- 
ralis C. I. O. organizatorius p. 
Fontecchio.

, Negaliu ir įsivaizduoti kodėl 
G. I. O. organizatoriai su p. 
Von Bitneriu miega letargijos 
miegu. Juk prarasti 17,000 dar
bininkų tai didelis smūgis C. I. 
O. unijai, taipgi ir darbinin
kams. Nes sykį darbininkai s.u- 
vilti nebesiduos kitą sykį su- 
vilti.

Darbininkai negerai daro
Negerai daro ir darbininkai, 

kad taip urmu rašosi į kompa- 
ničną uniją. Juk iš jos jie jo
kios naudos negales susilaukti. 
Kompanijos unija tose dirbtu
vėse gyvuoja' jau per 20 metų, 
ką iš to darbininkai pelnė? Ogi 
nieko. Kai pradėjo organizuotis 
C. L O. unija, tai ir kompani
ja, pakėlė darbininkams mokes
tį. Kodėl ji nepakėlė mokesčio
pirmiau, kol, dar nebuvo C. Išgąsčio turėjo ir kostumeriai 

rašosi O.? b-ėgo į visas puses “ugnis’
Taigi darbininkams nepa'ke- šaukdami.

Lūžo Kranas 
Du Užmušti

Prie 107-tos ir S. Hamlin av. 
antradienį užmuštas vienas 
WPA darbininkas Joseph Bald- 
win, 30, nuo 1721 —mos gat
vės ir miesto vandens vamz
džių inspektorius Evan John
son, nuo 8128 Langley avė. Ne
laimė atsitiko leidžiant į žemę 
kanalizacijos vamzdį,' kai krano 
bumas nulūžęs užkrito, mirtinai 
juos sužeisdamas.

Gaisras
Valdžios Namuose

Antradienį gaisras buvo išti
kęs apskričio valdžios 
Ugnis kilo iš cigarete 
gulio, trečio beismento 
Dūmai buvo išsiveržę 
septinto aukšto, 
gavo bėgti, kad išsigelbėti huo 
jų nemalonumo. Nemažai nuo-

namus.
nuode-
tunely.
net iki

Tarnautojai

A
Nusitarki t Dabar Tuojau Įstot 
J šį Naują! Kontęstą Ir Laimėt 

. frijęą
OLD GOLD CIGARETAI tei

kia jum kitą progą visam gy
venimui laimėti turtą. Šis kon- 
testas yra didesnis ir geresnis, 
negu buvęs pirmiau, šis kon- 
testas susidaj*0 į iš pridėjimo 
trūkstamo pasikalbėjimo tuš
čiame paveikslo balinu e. Atsi- 
lankykit pas savo cigaretų dy- 
lerį ir paprašykit-jį duoti jum 
O1<1 Gold Cart^oh Bulletin. Jis 
duodama DYKAI; kartu su pil- 
nomis taisyklomis ir patvarky
mais, kurie liečia, kontestą. Yra' 
1,000 cash prizįį . viso . suma 
$250,000. Nėra‘ prigavimų, nė 
triksų. Kontestas ką tik prasi
deda. Dvigubai-Švelnųs Old 
Gold vėl teikia jum progą tapti 
turtingu visam gyvenimui. Lai
kykitės. instrukcijų atsargiai. 
Skaitykit šį dienraštį dėl busi
mų pranešimų. '

Gatvekario 
Nelaime J

Antradienį, ^atvekariui iš
šokus iš bėgių, buvo sužeisti ke- 
turi keleiviai ir penkiasdešimts 
gavo savo kailiu patirti,' kas 
yra nuogąstis. Nelaime atsitiko 
prie 6336 Wentworth avėnuę, 
kur gatvekaris, greit eidamas, 
išėjo iš kelio ir smogė į pajėgos 
namą. ■ ’<

Sužeisti yra Walter J. Tracy, 
45, nuo Kingston avė., J. J. 
Brosius, 41, nuo 6911 Went-

Jonukas Ėjo Atnešti, 
Bet Neatnešė

Mažas, kokių 5-6 metų am
žiaus, Jonukas ėjo tuščia bon- 
ka laikydamas rankutėse, ką 
tai iš namų atnešti pasiliku- 
siems Humboldt parkėse savo 
draugams.

Automobiliai bėgo vienas 
paskui kitą, iš vienps ir kitos 
pusės, be pertraukos. Sacre- 
mento boulevardu skersai ku
rį Jonukui irgi reikėjo perei
ti. Jonukas leido vieną po ki
tam automobiliui prabėgti pro 
šalį, sekė akutėmis, suko gal
vutę, kaip Čia surasti tarpą ir 
pereiti skersai gatvę.

Pagalios pritruko kantrybės. 
Nužiūrėjo kiek didesnį tarpą 
ir jau pradėjo tarsi žingsnius 
skaitydamas eiti. Tarpas buvo 
permažas, nes vos 3-4 žings
nius spėjo nužengti, kaip, štai, 
automobilis užkliudė bumbe- 
rių Jonuką, tarsi kiaulė su 
snukiu dunkstelėjo tiek smar- 
kiai, kad berniukas nusikoČio- 
jo apie 20 pėdą.

Bonka, kurią turėjo ranku
tėse, sudužo, Per tuos stik
lus kočiodamasis, veidą sukru
vino ir sutrenkė tiek daug, 
kad nespėjo nei ištarti žodį 
“mama”.

Ar liko gyvybės, niekas ne
galvojo. Autom obiliaus vai
ruotojas toj pačioj minutėj į-1 
simetė berniuką kai kokį klec- 
ką į automobilį, ir nuvežė į Ii-! 
gonbutįr .

Jonuko draugai : laukė kada1 
Jonukas sugrįš su pilna bon
ka, bet Jonukas jau nesugrįžo.

Kiekvieną dieną “Naujieno
se” yra spausdinamas Gražuo
lių Jcontesto įstojimo kuponas. 
Lietuvąitės,' kurios nori tame 
konteste dalyvauti, yra prašo
mos prisiųsti savo fotografi
jas. ",

Per paskutines kelias die
nas gauta nemažai kuponų su 
kandidačių paveiksliukais. Ta
čiau gaila, kad tie paveiksliu
kai (dažniausiai “snap shots”)'
netinka: klišėms (“cuts”) pa- sias, kokias turite.
-------- Į—T—i   i— . ’y .■■..■į.,,          #1—

daryti. Dėlei to teko rašyti 
aplikantems laiškus, kad jos 
prisiųstų regidiariškus paveik
slus (fotografijas). • ■

Kad butų* galima to ateity
je išvengti, tai prašome visų 
lietuvaičių, kurios yra pasiren
gusios konteste dalyvauti, iš
pildyti kitoje vietoje spausdi
namą kuponą ir drauge su sa
vo fotografija prisiųsti “Nau
jienoms”. Fotografijos bus su
grąžintos: tad siųskite geriau-

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS -

Vardas-pavardė

Adresas

Telefonas

Amžius Svoris

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

“GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiušiuomi įstoju į
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų. - ■

Parašas

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

GARSINKI® “NAUJIENOSE”PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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GARSIOJI MŪVIU aktore Katherine Hepburn (kai

rėj) vaidinimo pertraukoj draugiškame pašnekesy su

tiek pat garsia mūviu aktorė Ginger Rogcrs.
Pasaulinėje parodoje Paryžiuje buvo įtaisytas augš- 

tas bokštas, iš kurio šokdavo parašiutais. Bet keliems 
žmonėms susižeidus ši pramoga liko uždaryta.

BITĖS APNYKO — Mrs. Frank Anderson namą 7411 So. Peoria S t, apnyko bi
tės,* kuriom skaudžiai sugylė ir jos šunį. Bet jai pagelbon atėjo jos kaimynas\Wil- 
liard B. Travis, kuris ramiai bites suėmė į dėžę. ■ \

PRAĖJO TOS DlėNOS — Kai kurie drąsuoliai dar 
bando eiti maudytis Michi^an ežere, bet “Lyčiai”- jau 
tušti ir gyventojai sėdi namie ir kūrena krosnis, štai, 
dvi drąsuolės išėjusios maudytis, sulindo į dėžę...pasi
slėpti nuo šalto vėjo* .

NAUJOS AMERIKOS KAREIVIŲ KEPURĖS —Nau
jos tropiškos kepurės, kurios pasirodė flaug praktiškes
nės už senąsias ir kurias dabar dėvės visi Jungt. Valsti
jų kareiviai šiltesniuose kraštuose.

LAUKIA PATIKRINIMO — Chicagoje įvedus reikalavimą' patikrinti automobi-, 
liūs, tikrinimo stotyse nuolatos stovi ilgos gurguolės automobilių. Kada tos gurguolės 
ima mažėti, policija pradeda persekioti dar nepatikrintus automobilius ir vėl auto
mobilių gurguoles padidėja.
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