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Reikalauja Italų pasta
kimo iš Ispanijos 

v 
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Anglija reikalaus I-. Priešinasi ginklų 
talijos pasitraukimo teikimui lojalistų

iš Ispanijos Ispanijai
GENEVA, nigs. 29.—Angli

ja ir Francuzija tautų sąjtfn- 
ros atostogų Anglijos kabinę- gos komitetų posėdžiuose Vi
tas, kaip sprendžiama, nutarė saip priešinasi atidarymui lo^ 
prisidėti prie Francuzijos rei- jalistų Ispanijos sienų ir leidi- 
kalavimo Italijos pasitraukimo mui Ispanijos vyriausybei pirk- 
iš Ispanijos.

Bendra nota, kuri abiejų

LONDONAS, rūgs. 29.—Pir
mą kart^**^usirinkęs po vasa-

tis ginklus užsieny.
Betgi tuo pačiu laiku abi

valstybių bus paduota Musso- valstybės pripazysta, kad Ita- 
lini galbūt penktadieny, nebus Uja. Vokietija ne tik gink-
ultimatumas, bet jos prasmė j 
bus aiški.

Mussolini 
pasitarti su 
euzija apie 
ei jos Ispanijoje. Derybos ga
lės įvykti ir Ryme, jei Musso
lini to norės.

Jeigu gi ta konferencija ne
pasiektų ir Italija nesutiktų 
ištraukti savo kariuomenę iš 
Ispanijos, tai Francuzija tada 
atidarys Ispanijos sieną ir leis 
pristatyti ginklus lojalistams.

busiąs pakviestas 
Anglija ir Fran- 
baigimą interven-

luoja sukilėlius, bet dar siunčia 
savo kariuomenes sukilėliams 
kovoti lojalistus.

Francuzija, bandydama iš
sisukti nuo Ispanijos reikala
vimo atidaryti sieną, siūlo dery
bas su Italija apie ištraukimą 
iš Ispanijos Italijos kareivių, 
bet tai yra diplomatinis manev7 
ras, kurį karštai remia fašistų 
rėmėjai, kaip Austrija, Vengri
ja ir Lenkija bet griežtai pa
sipriešino Rusija ir Meksika. 
Priešinasi ir Ispanijos delega
cija.
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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS YELLOWSTONE PARKE. — Prezidentas 
Roseveltas, kuris dabar yra kelyje į Šeattle, Wash., buvo apsilankęs gražiajame 
nacionaliame Yellovvstone parke, kuriame besigrožėdamas nepaprastais gamtos 
reginiais praleido dvi dienas. Paveiksle—prezidentas prie gražaus Yellowstone 
Grand Canyon.

f *

__ L

Teisėjas Black su- 
i gryžo; prižada vė

liau pasiaiškinti

Prezidentas Roose 
veltas aplankysiąs 
vakarinę Kanadą

NORFOLK, Va.-, rūgs. 29.
Naujausis augščiausiojo 
mo teisėjas Hugo L.

teis- 
Black 

šiandie sugryžo iš atostogų Eu
ropoj. Bet ir šį kartą jis atsi
sakė padarytis bet kokį parei
škimą dėl savo priklausymo 
Ku Klux Klanui. Tečiaus jis 
prižadėjo padaryti pareiškimą 
vėliau ir tai tokioje formoje, 
kad jį galėtų užgirsti visa ša
lis ir kad jį negalima x butų 
klaidingai pacituoti. Iš to 
sprendžiama, kad jis padarys 
pranešimą per radio.

• Be to kaip galima buvo su
prasti iš jo išsitarimų, jis rim
tai ruošiasi užimti savo vietą 
augščiausiame teisme. Jo žmo
na irgi išsitarė, kad pirmas jos 
rupesnis bus susirasti tinkamą 
butą Washingtone.

SEATTLE, Wash., rūgs. 29. 
—Prezidentas Rooseveltas, ku
ris atvyko čia aplankyti savo 
anukus, mano aplankyti taip
jau ir vakarinę Kanadą. Jis 
nuplauks laivu į Victoria, Bri- 
tish Columbia provincijos sos
tinę, prie Pacifiko vandenyno. 
Taipjau jis aplankys ir dauge
lį Washingtono valstijos mies
tų.

Siekiasi CIO. paša 
linti iš Darbo

Federacijos

Mussolini gryšta 
Italiją

Anglijos kompanijos 
nebepriima karo 

apdraudos anukus.

Japonai pradėjo didį 
jį ofensyvą prie 

Shanghai

Streikuoja pedlioriai

Japonai daro pakartotinas ata
kas, bet chiniečiai juos atmu
ša su dideliai^ japonams nuo- 

' stoliais

CHICAGO.—5,000 džionko 
ipedliorių,' kurie1 supirkinėja 
skudurus, geležį ir seną popie- 
rą, paskelbė ’ streiką prieš 200 
džionko supirkinėtojų, reika
laudami vienodų kainų už 
džionką. visame . mieste1. Kova 
yra aštri, pedlioriai pikietuoja

Dentistas vieną ban 
ko plėšiką nušovė, 

kitą peršovė
Pašautasis banko plėšikas esąs 

Detroito lietuvis, Antanas 
čebatorius

LONDONAS, rūgs. 29.—An
glijos apdraudos kompanijos 
nutarė nebepriimti karo rizi
kos apdraudos, nes dar negali
ma apskaičiuoti kokių nuosto
lių padaro lėktuvų bombarda
vimai.

Prie to susitarimo prisidėjo 
ir 300 kitų valstybių 
dos kompanijų.

Nuosprendis taipjau 
revoliucijas, sukilimus, 
kius sumišimus.

—Prezidentas Rooseveltas bai
gė savo kelionę į tolimus šiaur
vakarius, atvykdamas pas sa
vo dukterį Mrs. Boettiger ir 
jos vaikus, savo anukitfs, “Sis- 
tie” ir “Buzzie” Dali, kurių jis 
buvo nematęs jau veik metūs 
laiko.

apdrau-

apima 
ir kito-

Popiežiaus encyklika 
smerkia komunizmą 

ir nacizmą
RYMAS, rūgs. * 29.-—Rymui 

ruošianties iškilmingai pasitikti 
gryštantį iš Vokietijos savo 
diktatorių Mussolini, popiežius 
Pius išleido encykliką, kurioj 
jis pasmerkė komunizmą ir 
“valstybės kultą“, kurį gali
ma pritaikinti kaip naciams, 
taip ir patiems fašistams, 
kaip naciai,' taip ir fašistai 
pavergę žmones valstybės 
bui”. .

nes 
yra 
“ta

Amerika prisidėjo 
prie protesto prieš 

Japoniją

Pakeliui jis pasakė eilę trum
pų prakalbų ' iš traukinio, taip
jau aplankė kelis viešų darbų 
projektus, dyi, dienas lankėsi 
Yellowstone nacionaliame par
ke ir Oregono valstijoj atidarė 
didelį tvenkinį.

Savo ' kalbose prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad jis 
ir toliau tęs jo administraci
jos pradėtąjį darbą, rūpinsis 
šalies elektrifikavimu, stabili
zavimu ūkio produktų kainų, 
vienodesnių* paskaidymu gyven
tojų visoje šalyje, įvedimu di- 
desnės^ontrolės industrijoje ir 
lygesniu padalinimu turto.

Prezidentas taipjau prižadė
jo dėti visas pastangas neleisti 
šiai šaliai įsivelti į karą. Tas 
jo pareiškimas visur rado vi
suotiną gyventojų J pritarimą.

Gryšdamas prezidentas Roose 
veltas sustos ir Chicagoje, kur 
dalyvaus didelio Chicagos upės 
tilto prie ežero (oųter drive) 
atidaryme. Chicagoje jis bus 
spalių 5 d.

GENEVA, rūgs. 29.—Jtfngt. 
Valstijos prisidėjo prie tautų 
sąjungos protesto prieš Japo- Italija prisideda prie
nijos lėktuvų bombardavimų I kovos su piratais
Chinijos civilių gyventojų.

ORAS.,
Chicagai ir apielinkėi fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Nepastovus, biskį šilčiau.
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 69°
Saulė teka 5:45, leidžiasi

PARYŽIUS, rūgs. 29.—Itali- 
jai sutikus prisidėti prie ko
vos su jurų piratais Vidurže
mio juroje, dabar Anglijos, 
Francuzijos ir Italijos laivynų 
viršininkai ruošia planus ben
dram visų trijų šalių karo lai
vų patruliavimui Viduržemio 
juros.

nėčisii /sako 
pradėjo savo ilgai skelbiamą 
“didįjį ofensyvą” prie Shang
hai.

Ofensyvas eina visu 25 mylių 
frontu* ir japonai daro atakas 
vieną paskui kitos. Bet chinie
čiai, tankiai sustatę kulkosvai
džius, ikišiol visas japonų a-r 
;akas atmušė; su milžininškais 
japonams nuostoliais.

Atmušti japonai greitai per
tvarko savo liniją ir daro nau
ją ataką. Bet kaip tik jie spė
ja prislinkti arčiau chiniečių 
įnijų, chiniečių kulkosvaidžiai 
greitai pradeda retinti japonų 
eiles ir jie vėl būna priversti 
trauktis.

Chiniečeių nuostoliai irgi la
bai dideli, nes chiniečių pozici
jas nuolatos-bombarduoja lėk
tuvai ir kanuolės, bef vistiek 
chiniečiai neatsitraukę nė .vie
ną pėdą. f < - '

Japonai gi sako, kad japo
nų tankų ataka palei Liuhong- 
Lotien kelią atstūmė chiniečius 
800 mąstų- (jardų) ir japonai 
įstengę užimti šiaurinę LiuhVmg 
miestelio dalį. Lotien sektore 
japonai paėję į priekį 300 mą
stų ir užėmė Jtęliš mažus kai
melius.

Patį Shanghai miestą veik 
be paliovos bombardavo 30 ja
ponų lėktuvų.

Kaip matyt, japonai yra hu- 
sisprendę bet kokia kaina iš? 
stumti chiniečius iš šio sekto- 
ro, kuri chiniečiai laiko, nuo 
rugp. 13 d., nežiūrint labai 
smarkių japonų atakų.

Japonai išžudė jau 
/ 50,000 civilių 

chiniečių
NANKING, rūgs. 29.—Chi- 

nijos diktatorius ChiąpgKai- 
shek' žmona ėjusi Amerikoje 
mokslus chinietė, pasikalbėjime 
su laikratininkais, pareiškė, 
kąd japonai dabartiniame ne
paskelbtame kare išžudė jau 
50,000 Chinijos civilių gyvento
jų—vyrų, moterų ir vaikų.

Ji griežtai nuginčijo japonų 
tvirtinimus, kad Chinijai pa
dedanti1 Rusija. Ji liūdnai pri
dūrė: “Deja, niekas nepadeda 
Chinijai,“ ■' kuomet ją terioja 
jaunai ir žudo jos gyventojus.

Ji mano, kad Rusijai ilgai
niui teks susiremti su Japoni
ja. Bet ką Rusija mano dang
ti ji nežinanti, nes tai yra Ru
sijos dalykaš;

Ji betgi turi vilti, kad chinie
čiai ilgainiui nugalės japonus, 
nors tas karas kaip Chinijai, 
taip ir Japonijai labai daug 
kainuos ir pasiims labai, daug 
gyvasčių.

MIDLAND, Mich., rūgs. 29.— 
Dehtistas.;,įš say.0 kabineto lan- 
go vieną plėšiką nušovė, o kitą 
peršovė, kad tieji bandė api
plėšti vietos Chemical State 
Savings Bank. /

Pas nušautąjį plėšiką rastas 
automobiliaus operatoriaus lai- 
snis, išduotas Jack Gracey iš 
Hamtramck, Mieli. (Detroito 
priemiestis). 

A- X. >•*.’' . •• * J k. .4 I f • ■

' Pas sužeistąjį plėšiką rastas 
operatoriaus laisnis Tony Che- 
batorius, 37 m., iš Detroit. Če- 
batorius yra sužeistas lengvai, 
į ranką.

Abu plėšikai kulkosvaidžiu 
peršovė banko prezidentą 
Macomber ir kasierių Bywater. 
Bėgdami jie peršovė ir prava
žiuojantį troko draiverį iš 
Bay City.

šuvius užgirdo dentistas Dr. 
F. L. 'Hardy, kuris pasitvėrė 
automatinį šautuvą ir pradėjo 
šaudyti per langą į plėšikus. 
Vienas plėšikų krito vietoj ne
gyvas, o kitas, čebatorius, li
ko suimtas už 4 blokų nuo 
banko.

/ ... .................. — ■ 1ll.ll. >1

Anglija boikotuos 
Japonijos prekes

BERLYNAS, rūgs. 29.—Ita
lijos diktatorius Mussolini, ku
ris per penkias dienas svečia
vosi pas Vokietijos diktatorių 
Hitlerį, šiandie po piet specia- 
šarvuotu traukiniu išvažiavo 
atgal į Italiją.

Apie ką du diktatoriai tarė
si ir kokių susitarimų pasiekė, 
žinoma, jie neskelbia.

LONDONAS, rūgs. 29.—An
glijoje prasidėjo didelis judė
jimas už > boikotayimą Japoni-

Atidarė ; pradines • • 1 4- • • T •• i ; * inacinilrrinimn lannmma hrim-

mokyklas ir maziė- 
siems vaikams

Lenkija kovoja 
“komunistus”

ELGIN, Iii., rūgs. 29.—El- 
gin National Watch Co. pake
le savo 3,500 darbininkų algas 
nuo 3 iki 5c į valandą.

VARŠAVA, rūgs. 29.—Len
kijos vyriausybė pradėjo kov^ 
su “komunistais” ir pirmiau
sia pasiuntė keturias moteris 
kalėj iman neva už komunisti
nį veikimą. Ttys iš jų yra 
žydės ir jos gavo po 1Q, 8 ir 
6 metus kalėjimo. -Lenkė gi 
gavo 3 metus. .

CHICAGO.-—Sveikatos kpmi- 
sionierius leido atidaryti pra
dines ir( nua^iesiems vaikams, 
kurie lanko pirmąją klesą 
(greidą). Pirmoji klesa bufc 
atidaryta šiandie, o nuo pir
madienio atsidarys ir vaikų 
darželiai (kindergarten).

Pradinės mokyklos atsidarė 
pereitą pirmadienį, bet 

^tik 2 iki 8 klesą. Dabar 'atsida
ro ir mažųjų vaikų klesos, nes 
vaikų paraližiaus siautimas yra 
veik visai aąpsįstojęs.

pasipiktinimo Japonijos bom
bardavimais Chinijos miestų ir 
žudymais civilių gyventojų. '

Vieiias Londono laikraštis 
šaukia spalių 5 d. masinį su
sirinkimą dar labiau praplėsti 
boikotą. Susirinkime pirminin
kausiąs Anglijos bažnyčios pri- 

, matąs, Ca.ntenbury arkivysku
pas. \f

Bažnyčia be to svarsto pa
skelbimą j “protesto sekmadie
nio“, jeuris butų paminėtas vi
sose bažnyčiose. .

ANUERSON, Ind.,—Mrs.
Gift, 77 m., 50 metų prarijo 
adatą. Tik dabar ta adata iš
lindo per dešiniąją koją.

f “C0TULA, *i:T^x., rru^gs? -28.— 
Charles T. Blakehey, kuris bu- 

pagrobęs ūkininką, jo žmo- 
ir jų. vaiką, liko nuteistas 
metams kalėjiman.

vo 
ną
99

STONINGTON, III., rūgs.
— Hubert Gebhart, 13 m., 

užmuštas ir kkęturi high 
school vaikai liko sužeisti su
sidūrus automobiliams, kuriuos 
vairavo vaikai.

IŠ LIETUVOS

28

Pavyzdingas Laisva 
manių E. K. draugi 

jos skyrius
KRAŽIAI, Raseinių apskr.— 

Čia įsisteigęs Laisvamanių E. 
K. d-jos skyrius, nežiūrint kle
rikalų trukdymų, puikiai vei
kia: įsteigė laisvas kapines, bi
blioteką, • sutvarkė 
“Medžiokalnio” 
miesto sodą.

š. m. VIII. 22 
rengti paskaitą

istorišką 
piliakalnį —

DENVER, Colo., rūgs. 29 — 
Am. Darbo Federacijoje einan
ti kampanija už pašalinimą CI 
O. industrinių tfnijų iš Darbo 
Federacijos žymiai padidėjo 
prie tos kampanijos prisidėjus 
Hutcheson, prezidentui stip
rios ir įtakingos dailydžių (kar 
penterių) unijos.

Ateinantį gi pirmadienį čia 
prasidės metinė Amerikos Dar
bo Federacijos konvencija, 
kuri turės svarstyti pašalinimą 
iš Federacijos CIO unijų, ku
rios dabar yra tik suspenduo
tos.

Rusijos bolševikai 
vėl sušaudė 10 

žmonių
MASKVA, rūgs. 29.—Ofici- 

alis komunistų laikraštis ’Prav- 
da praneša apie sušaudymą Le
ningrade dešimties žmonių už 
sutrukdymą elektros tiekimo. 
Be to jie buvo kaltinami ir i.*ž 
šnipinėjimą.

Visi sušaudytieji buvo Le
ningrado elektros stoties dar
bininkai.

Surado priežastį il
go miegojimo

CHICAGO.—Mirus nuo plau
čių uždegimo Patričia Ma- 
guire, 32 m., kuri miegojo be 
jokios paliovos 5 metus ir 7 
mėn., gydytojai padarė skro
dimą ir nustatė, kad jos mie
go liga paėjo nuo atrofavimos 
priekinės dalies smegenų, dė
lei ko smegenys susitraukė ir 
kiauše pasidarė tuštuma. Pir
miau nebuvo žinota, kad mie
go liga iššauktų tokį reiškinį. 
Gal būt tai pasidarė nuo per
daug ilgos ligos.

d. norėjo su- 
ir gegužinę, sausio mėn 

bet vietos klerikalai sutrukdė pradėjo jaustis 
ir patys surengė turgavietėje Į mieguista, 
mitingą o bažnyčioje koncertą 
su bilietais bet kol kas be šo
kių. Bet š. m. VIII. 29 d. lais
vamaniams pavyko surengti 
D-jos Centro Valdybos atstovo 
K. Valašino paskaitą ir gegu
žinę , su vaidinimais “Medžio
kalny”. Paskaitoj dalyvavo a- 
pie 300 o gegužinėje apie 600 
žmonių. Paskaitoje ir geguži
nėje buvo kuo geriausia tvarka.

Pirmą kartą liga pasireiškė 
1932 m., kad ji 

sutingusį ir 
Mieguistumas vis

labiau didėjo, ir ji kreipėsi 
prię gydytoju, bet ir tie ne
galėjo atspėti priežasties to 
reiškinio, nes manė, kad galbūt 
tai yra pasėka influenzos, ku
ria ji nesenai buvo persirgusi. 
Vas. 15 d. ji užmigo 9 die
noms, bet atsikeldavo pietums. 
O vasario 24 d., 1932 m. ji ga
lutinai užmigo. Paskutiniai jos 
žodžiai buvo: “Mama, pabu
čiuok mane.” Nuo to laiko ji

Už ORDINUS IR MEDALIUS1 niekad nebepabudo ir nebuvo 
Žymių, kad ji -jaučia kas dedasi 
aplinkui. Ją dieną ir naktį pri
žiūrėjo savo namuose motina 
ir sesuo.

Pastaruoju laiku viduriuose 
pradėjo augti pavojingas tu
moras ir ją išgabentą, ligoninėn 
operacijai. Bet pirm negu spė
jo padaryti operaciją, ji susir
go plaučių uždegimu ir užper- 
eitą naktį mirė. .

NEREIKĖS MOKĖTI

Ordinų, medaliųKAUNAS 
ir kt. pasižymėjimo ženklų į- 
statymas pakeistas ta prasmė, 
kad Lietuvos ir svetimų val
stybių piliečiai garbės ženklus 
gauna nemokamai, tik pame
tus ar pražudžius garbės ženk
lą kitas ženklas gali būti išduo
tas tik už nustatytą mokestį.
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Užsienio prekyba kiekvienai drąudimąjį ąukštir mųijbąi, licen- 

kulturingai tautai: yrą nei£r flijps* tadįšentai, . valiutų su- 
vengiama butenybe, . kurįąį, varžymai ir t.t. Tokios sąlygos, 
skiriama daug domėsią ta ekor M abejonės, neleidžia nprmaliai 
nomistų. pastangų. UžsiąniD prekybai; pjestiąi taup atskirų 
prekybos priemonėmis dažnai valstybių. Dar sunkiau plėsti 
net siekiama, o kai kada ir pa-|ekspoiįą yra mažoms vafsty- 
siekiama, didelių politinių, tik-;berne. -Todėb Lietuvos- .pasiektą. 
slųr Ęąstaraiąiąją. laikais yiąos. ęj^por-ta, pa£IMfį 
valstybės susirūpinusios gaufi Įstate tęnkį labai’ aukštai1 ver- 
kuo daugiausia auf<;so ta svei-'įjn^.
tjn).oa valiutos, Q taną. įsigiji
mui yra daug, būdų; žymiaiĮ-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ta pačia proga id<>!PMi pažiu-
sias ir svarbiausias būdas yra reti, kokius yra. Lietuvos eks- 
parduoti užsieniui kuodau-hpdrto. perspektyvos W7’ me- 
giausia savo krašto gaminių, itiains. Kalbant ąj^šiyi metų; ek- 
Lietuvai šiuo laiku tas būdhs-športą, tenka, pąstebęti;: kad Lie- 
yra pats tinkamiausias. Toidęl tuvą. šiemet) negalėją1 eksPOrtUP* 
Lietuvos ekonomistai iu vy- 'tii daug grųdil dėlj jų. mažo der- 
riausybė deda visas pastangas, liaus. Oi kaip, tik javų, eksportas 
kad: kuo mąžiausiai įvežant pernai davė gąm gwią| sumą 
prekių, iš užsienio, kuo daų- pająmą. Šiemet per penkis mėr 
giausiai į užsienį išvežti savo, nesiūs ią jąyų. ąkąporją. gąųtą 
krašto gaminių ir produktų. ,$k ąpįe 1] mihoną, litų. Tačiau

Įdomu žinoti, ar daug pre-hežjųpint, šįtps ekspor.to pozici- 
kių Lietuva išveža. Jeigu imsi- jps sjimąžejįmp, šiemeti per pįr- 
me tris pąstarupsius. metus muosius penkismėnes.iųs Lietur 
(1934, 1935 ir 1936 m.), o taip, va eksportavo; už 7,8- mPiopąs 
pat ir šių melų pradžią* tai i litų. Vadįnąąi 5 su pusę milio- 
matysįme, kad, pęr. męnesį Lię-Įno litų daugiau, negu pereitais 
tuva parduoda užsienio vals- ' ’ 1 2’ ’ M 1
tybems prekių, už 1(>—2Q, milĮ“ 
j opų litų. Per sakytą Taiką ne
buvo nei vieno mėnesio, kad- 
butų eksportuota mažiau kaip 
už 10 milijonų litų. Eksportas 
daugiausia sukasi apie 11-14 
milijonų litų per mėnesį, o 
16-19 milijonų litų pasitaiko 
kiek rečiau.

Kokias prekes Lietuva dau
giausia parduoda užsienio 
valstybėms? Prekių pavadina
mų skaičius yra gan didelis 
ir įvairus. 1936 metais svarbe
snes eksporto prekes buvo ši
tos: arkliai, galvijai^ veršiai, 
kiaulės, mėsa, pienas ir .grie
tine, sviestas, suris, kiaušiniai, 
javai, neapdirbtos odos, sėme
nys, dobilų sėklos, popiermed
žiai, rąstai, lentos ir blanko?, 
faniera, celulįąza, linai, linų 
pakulos ir nuobrukos, skarmą- 
lai ir. daug kitų smulkių pre
kių. Iš išvardintųjų svarbes
niųjų eksporto prekių matyti, 
kad Lietuvos užsienių parduo
damos prekės yra kilę arba iš 
žemės ūkio arba iš miškų. Tai 
yra Lietuvos ekonominio gy
venimo pagrindas. " •.

Įdomu pąžiurėti, kaip plėtė
si Lietuvos prekių eksportas 
per didesnę metų eilę. Pradė
sime nuo 1924 metų. Koks 
čia vaizdas^ Reikia pasakyti, 
kad per lh24-1936 metų lai
kotarpį Lietuvos eksporto beą- 
dra vertė tik du kartu (1929 
ir 1930 metais) prašoko 300 
milijonų litų. 1929i metais eks
portuota už beveik 330 mjlijąr 
nus litų, o 1930^ metais — už 
334 milijonus litų. Iki 1933Lį m. 
eksporto vertė sukdavosi maž
daug apie 250 milijonu lįtų. 
Mažiausią eksporto vertė- bUvo 
1925 metais. — 242 ziąjlįjęnai 
litų ir. didžiausia (neskaitąnt 
rekordinių 1929 ir 1)930 metų) 
1924 metais — 267 mijįjąpai 
litų. To eksporto atžvilgių ge
rųjų 1929 ir 1930 metų eks
porto vertė pradėjo kristi. To 
kritimo priežastys visiems ži
nomos: labai sumetėjusios 
eksporto prekių kainos ir kie
kiai.

Žemiausiai eksporto 
krito 1934 metais. Tais 
ji nusileido net iki 147 milijo
nų litų. Tai buvo patys blo
ginusieji, eksporto atžvilgiu^ ■ 
krizės metai. 1935 metais pa
dėtis pasitaisė. 0 1936 metais 
jau eksportuota už 190 milijo
nų litų. Tad matome, kad ir 
praėjusiais metais, kacĮa visa
me pasaulyje ir Lietuvoje pa
dėtis gerokai atkuto, eksporto 
vertė vis dėlto nepasiekė 
prieškarinių laikų sumos. Ko
dėl taip yra? Tai yra bendras 
viso pasaulio ųkio. padėties 
reiškinys. Ūkio padėtis visur 
gerėja, gamyba didėja, o užsie
nio prekybos apyvarta didėja, 
tik labai lėtu tempu. Šito reiš
kinio priežastys yra tos, kad 
visos tos priemones, kurios šie- \ 
kė trukdyti užsienio prekybą 
krizės metu ir šiandien nėra 
pašalintos. Tebeveikia importo'

metais per tą patį laiką.; Tad 
matome, kad jeigu butų javų 
•eksportas toks pat,' kaip pernai, 
'tai Šiemet Lietuvos eksporto 
padidėjimas siektų 16 milionų 
litų. Tačiau džiugu, kad1 ir be 
to, eksportas ne tik nesumažė
jo, bęt, nors ir nelabai daug, 
vis. dęlto padidėjo.

Kalbant, apie prekių eksportą 
įdomu pažvelgti kokioje padėty
je yrą jų importas, arba įveži
mas. • Ųž kiek Lietuvą perką, 
.prekių iš. užsienį per vieną mč- 
mesj. Jeigu, žiųrętį. tą patį ląjkę- 
tarpį, t, y. 1934rlJ)36 metus ir 
šių. rųętų Pradžią, tai matysime, 

ta v y y • ' « •' Jkad aukščiausia impęrto suma. ‘ 
kiiizn 17 milinnn< litu vpmitiii- I

verte 
metais

Jo žrųpną kaltina už mar
šinius. žudymus. — Philip 
Hahp. iš Clevelando sų sa
vo supami Oscąr, 12 mėtų, 
Jo žmona; ir vaiko motiną 
Mrs. Auna, Halui, buvusi 
mokytoją, Vokietijoje, yra 
kaltiąąma; nužudžiusi vipą 
eilę senų, bet pasitųrinčių; 
vokiečių, kuriųps ji “glpbo-1 
jo” ir jiems mirus pasisa- 
vindąyo jų turtą. įtariama, 
kad ji nužudė gal dešimtį 
žmoąių.

— -------- -—r—-—-
Visais kitais motais tas ba

lansas^ buvo aktyvus. Pastebėti
ną, kad aktyvus prekybos ba7 
ląąsas. buvo; irAŠįipkiąusjąis Rrir 
zčs metais, išskiriant 1931 me- 
tujs. Tatąi. roęlo, Rafl- buvo dide? 
lės pastangos užsienio prekybai1 
tvarkyti, ir kad* jos davė tų vair 
šių, kurių buvo siekta. Tiesa, 
balanso ąktyvuąias nebuvę vie
nodas. 1924 metais aktyvas sie
kė net 60 milionų litų. Tai buvo 
rekoiidinis aktyvas. Krizes me- ' 
tų, W34j na. aktyvas buvo kri
tęs iki 8»5 inilionų lifcų, Bet 
1935 metais, jau prašoko iki 23 
milionų, o 1 $)P>6 metais net iki 
į34 milionų litų, šiais metais tas 
balansas, kaip matėme, , irgi yra 
aktyvus. :

! . '■ ' 1 J''

į Ateičiai; yra pagrindo, tikėtis, 
kad kaip; iki^ šio laiko, taip ir. 
toĮiąą, Lietuvos užsienio preky
bos. politiku atrieks tai, kas bū
tinai; reikalinga ir naudinga 
ikraštui. , —Tsb.

Ketvirtadienis, - rūgs. 30,*37

kraštui

Vorę/Įkastas, 10 Me
tų Berniukas 

Numirė
• 10, mptų berniukui, Anthpny 
Jeleząkuį bęžaįdžiant miške, 
prie 'Cary, III., Jani į koją 
įkando voras. Už dešimts die
nų berniukas mirė St/ Antho- 
ny iigoninęje.

'n - •> • •.

į BIZNIO REIKALU UŽEIKIT '
L - PAS’ -

Juozapas Ažukas 
j Bridgeporte išdegė, keletas namų, 
5 kur; žmonės neturęjo apdraudė® 
tnuo ugnies—ant savo rakandų. 
(Nelaukite pakol jus |$kia neląi- 
j mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
- jaus1 pas — ' "

atptovąųją ’
j Juozapas Ažukas 
IrRORERTY OWNERS ASSOCIA

TION OF BRĮDGEPORT 
3303 So. Lituanika Avenue

* Teh Boulevard; 3450
į (Atdara nuo 10, rvto iki 9 vak.) I 

K i............ ....................J

Victor Bagdonas.
2 Ofisai

■’' į ' j ' ■ . ’ ♦ A. k

Parkrausto|n forpičius, piąnps, ir 
visokius rakahdus bei itorus 

arti ; ar tolu
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.

3406 SOUTH
HALSTED ST.

Yąfds X4p8f * ’ HemjbckJ>040

Mrs. Anelia K. Jarusz i

? DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE*
> Ofiso valandos:
; npo 2r-r4 k nuo 6—8 vai. vakąrc 

i Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ

. Valandos—9—10 A. M. 
NedSIioj, pagal sutartį.

PhaynSniTwTePJi DR. 1. E. MAKARAS
Ąve..So2n7n0(J?'; 10758 S. Michigan Avė.
Hemluck 9252 

Patarnaują, prią 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
meųt ir magnę? 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patarsi
mai dovanai.

RO3ELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277 1

-------- Į, --------- - ■■■!■ .... jg? U— ...... ....

A. Montvid, M. 1)
West Town Stabe Bank Bldg. 

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

Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunpwidk 0597

porto vęrtsė ^ųyo nusileidusį net 
iki 128.5mikppų, litų>

Lietuvos, iippųrtoi svarbesnės 
prekėj yrtą šios.: silkes, ryžiąi, 
trąšos,, tabakas, geležis, žibalas, 
benzinąs, anglys, cęiąentas, skar 
da, skardąs dįrbįpi^b ketaus ir 
geležies, dįrįinįąą instrumentais 
aparatai,’ mašinos, automobiliai 
stiklas, popiąris. ir jo, dirbiniai; 
n e i šd'.ir b to s ii’ išdubtos 
odos ir kąįliąį; avalynė, 
gumos. dirbiniai, s teks
tiles. žaliava, verpalai, siūlai, 
audiniai, marginiai ir kt. Iš su
minėtų prekių matyti, kad į Lie
tuvą. įyežamos tokios prekes* 
kurių, vietoj ei pasigajpinti išga
lima ir tokios prekės, žaliavos 
ar mašinos, kurjos, tarnauja 
pramones ir amatų gamybai.

Kalbėdami, apie eksportą ir 
importą, jau. mątėme, kad Lie? 
tuva per menesį daugiau par- 
duodą prekių užsieniui, negu iŠ 

fjp perka, Todėl iiymetiniai už- 
jSiąijįo prefabps bąjai^ąi dąž; 
njausiai esti aktyvus. Nuo 1924 
metų iki šįo laiko tik keturiais 
metais užsienio, prekybos ba
lansas buvo pasyvus. Tai 1925,

—•ta-———!*■—ta"" I"......................  linui.—.............. .

PASKUTINĘ DIENĄ 
-ŠEVČENKOS

^-Nazai? Stodolyę”
Pradedant Rytoj;

Didžiausia^ Rųsų. Paveikslas 
nuo “Chapąyev?’ pasakos apie 

didį mokslininką
“Baltic Dęnuty”

Senatvės metai. Klemento 
Tipiiriazevo gyvenime.

ŠONOTONE
66 E. Van Buren

. Savaitės, dienomis 25c. iki 1 B.M. 
— 3ąc iki 6:3Qr P. M.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra. naudingos. ,

f. •' PATRUKĘ?
Rąištys visoms patrūkimo rųšims. 

J RODY BRACES, E L A S T I C 
tSTOCKI^G$.gatavai padaryti, ar- 
f ha padirbsi m tamprias pančiakas 
įjųsų mierąi. Mes esam specialistai 
ii planavime ir padirbime dirbtinų 
jaHu/ir v i sų; kitų mokslinių kunui 
jprjetaipų, Jeį; turit; bet kurią ydą, 
5 kreipkitės į mus—Specialistus mo- 
s ksliniuose priątaišuose per tris 
Į gentkartes. .
I- KAINOS PRIEINAMOS 
į Vyras ir’ rųoteris prižiūrėtojai. 
įCHIGAGfl; ORJMPEOIC 60. 
j 183 W. Lake St.

Arti prie W.ells Street.

St.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

Miesto
Kantb.
Namų
Valančios vakaraią nuo 6 iki 8:30

Telefonas Bouleyard 1310
Ketvirtadieniais ir' Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISK
, LIETUVIS ADVOKATAS

i Y. ' •

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

~T'.. .

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Lowe Avė. Tel. Yards3407 2510

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaį,: Nuo 2 iki 4 ir nuo (į iki 8 ; 
vak. Nedęlioj pagal susitarimą 
s Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

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

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj. pągal sutarti.

buvo 17 milionų litų ir žemiau
sia 8,700,000. litų. Vadinasi, švę
simu pirekiųi importuojama, ma
žiau, negu kitiems -sąvo.prekių 
parduodama. Aplamai imant, 
•imporfa^' 
•Didėja eksportas ir importas. Ir 
priešingai. Kadą; eksporto vertę 
•buvo, pašokusi 300 milionų litų, 
tai ir importas pakilo per 300 
milionų litų, ■ Krizės, metu im- 1<927, 1928- ir 1931, metais.

u<T^I>ą^*)l».ll Ulita I>iįtai> i II <l nr> ii J n«li pti ~ I M t H |> III ■■ U n ,  

- OAtVHET 69©^
UN1VĘBSAL RLŲMBING & HEATING

" . SŲPPLY ' COMPANY, Not mc. ' . 7'
J

10. West 18th Streęt
Ir musų, pątyręs iųžinįĄrjiijs 

į jūsų hajnus ir 
" suteiks DYKAI apskaičiavi

mą' dėl namų apšilciymb rei- 
kmrm), (ąian^i sąru' ąrba.,. 
karštu, vąhdemu. šddpĮW fl 
NEREIKIĄ PINIGU IMG* 
KŽifi — 36. mėnesiai iš

mokėjimui—žema 
PALŪKANŲ KAINĄ.

I. Atdara vakarais^flei 7 vai. | I 
|;Nedėlipmįs iki 1, v. dieną |

I VAKARUS NUO 
STATE STREĘT;

i
i
!
>
I

Baimė ima, kad; po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

nėra ko bijot

MUSĘ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. y. ir

’ » . ’♦ ■ , ’i'* . ■ ‘ ’

musų sekretorius, suteiks jums visas
- ' ■ . ■ . " ■ • ’ • < * *-

: informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAE HOME LOAN BANK)
"■■■ '............ ■■■■ ■' ................... p >' ■' ' ' ' "■■■

L LAIDOTUVIŲ DIRĘK'rORIU\S

Jąhn F. Eudeikis
SENIAUSIAIR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMSVLANM 
diena ir naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4417 "South Fąirfield Avenue

T '1 4 koplyčios visose
JL—*T Chięagos dalyse

Klausykite musij Lietuviui radio programų»Pirmadienio, vakarais, 
10:P0 vai. vakard iš. H« Ū. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. gALTIMIERAS.

Laidotuvių Diiek toriai
•». fv-'.f - : vii”1

NARIAI
Chicagos,

Cicero. t l
t .. ' ’? 7 *?. 1

Lietuviu { I
Laidotuvių '
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KORLYčIĄS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

f 3319
1 S. P. MAŽEIKA Yards 1139

Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS :
' ^8- So. CalilĮbrnia Avenue Phone Lafayette 3572

< ' E A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Ąveijue Phone Boulevard 4139

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

Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone BouL 5203
West 46th Street Phpnę Boulevard 5566

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

ta^,1 »■ r^iI i, ii . iw, ■■■■■ui,    ta.-.i r——— — -........................—,.,1—■■.ta,i>li.<riilil|.,i i • i.     ta tatatatataww tatawhwta»ta'*— ■■ tai ■ >ita. i, , •

LA CHA WICZ IR SŪNŪS
' 2314< West 23hd Place Phone Canal 2515

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman l«70—----- .------- ------------------- ------ ,---------- --------------------

4 ,

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
. 4704. So. Western Ave> Phone Virginia 0883

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų TeL—Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikes
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
/ Tel. Viginia 1116

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

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.
------------------  -tai.—A,XII------------- > .i .M.. -  ---------------------------- , . ,ta U

Tel.JBo'uleyąrd 5914. Dieną it Naktį G.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėĮ. nuo 10 iki; 12 a.m.

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų, praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
'svaigimo, akių apteiniino, nervuotu- 
mo, skaudama akių^ karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
,su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
:į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CH1CAGO, 1LL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DJR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

T,elt Yards 1829 
' Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijoa Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutarti

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredofnis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 zSo. California Avenue 

Telefonas Republic 7868♦ ii *

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 Wesf 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 49.10 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Res. Phone: Office Phone:
Laf> 7383 Bros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
! VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popit. 
išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

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.

i Ofisas ir Laįvpratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel, Canal. 3110 
Rezidencijosį 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, nąp 2 iki 4 
vai, po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaU 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄ^ 2880, 
ta-ta» •ta———  I iii-i riitai ■— ■. y «Ata,a I > II ■ « a, aB

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahą
4631 SOUTH ASHLAND‘AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedfit nuo’ 10 iki 12 
r Rez. Telpphope RLAZA 2400

Garsinkites “N-nose”
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-CLEVELANDO ŽINIOS
ATSAKYMAS TMD NARIUI IR P. KARPIUI. — OBE- 

LIENIS NUSIPIRKO MALŪNĄ. — PAJAMŲ MO
KESČIAI. — LAIKRAŠČIAI REMIA MAJORĄ. 
BURTONĄ. — APDRAUDOS KOMPANIJŲ BIZ
NIS ŽYMIAI PAGERĖJO. — DISKRIMINACIJA 
PRIEŠ NEGRUS. — UŽDARĖ MOKYKLAS. — 
SVAIGALŲ KONTROLĖ. — UŽSINUODIJO GRY
BAIS. — REIKALAUJA $30,000. • .

Dėl “košerno” pikniko ir p. 
Karpiaus prierašo

Prieš kiek laiko aš paraš'.au 
apie TMD narių išvažiavimą. 
Parašiau trumpai, padaryda
mas pastabą, kad tasai išvažia
vimas buvo šimto nuošimčių 
“košer”, nes pašalinės publikos 
nebuvo. Pažymėjau tai, kad kai 
kurie pažangieji tautininkai 
kvietė savo pažjstanjus daly
vauti, ' tačiau “karštieji” tam 
pasipriešino. Ir taip iš tiesų bu
vo. Dėl tos žinutės, mano ma
nymu, nebuvo mažiausio reika
lo A karščiuotis. Juo labiau, kad 
tas pranešimas su tiesa neapsi
lenkė.

Bet sakytos draugijos narys 
“Dirvos” Nr. 38 su didžiausiu 
įsikarščiavimu mane nieku iš
deda ir dagi nesidrovi šmeižti. 
Nors aš tą asmenį gerai pažįs
tu ir nelabai boju, ką. jis sako, 
vienok į kai kuriuos priekaištus 
vis dėlto tenka atsakyti.

Pirmiausia jis man prikiša, 
kad aš sapaliojąs ir neteisingas 
žinias spaudai pranešąs. Tas 
narys tikrai bando mane tuo 
tepti, kuo pats kvepia: jis tai 
tikrai su teisybe mažai tesi
skaito. Ir šiuo atveju jis daro 
man priekaištą, kad aš netei
singas žinias rašąs, o tuo tar
pu nepaduoda nė ,vieno pavyz
džio. 'Aš tikrai bučiau jam- dė^ 
kingas, jeigu jis nurodytų bent 
vieną mano paduotą žinutę, ku
ri buvo klaidinga.

Jei kokia klaida’ įvyktų, tai 
aš tikrai nesidrovėčiau ją ati
taisyti. Visai kitaip, matyti, 
galvoja sakytos organizacijos 
narys, kuriam jokių faktų ne
reikia’, kad galėtų kitą asmenį 
apšmeižti. Ir taip elgdamasis, 
jis jaučiasi didelį darbą’ dirbąs!

Neiškentė ir p. Karpius, kaip 
sakoma, savo trigrašio nepri- 
dėjęs. Prie nario rašto jis pri
dėjo ilgą prierašą, kuriame 
reiškia nepasitenkinimą mano 
raštais. Nepatenkintas jis ne 
tik mano raštais, bet ir mano

norite, bet tik ne p. Karpiui 
tapie lietuvių rašybą1 kalbeli. 
Tegul jis pirma pats pramoks
ta žmoniškai rašyti, o tik tada 
jau kitus moko.

Pagaliau, jeigu žmogus moka 
taisyklingai lietuvių kalbą ra
šyti, tai tas dar nereiškia, kad 
jis yra jau labai mokytas ir 
daug išmano. Pavyzdžiui, pats 
p. Karpius jokio mokslo nėra 
pasiekęs; iš viso jis, tur būt, tė
ra baigęs tą gimnaziją, kurią 
veda “Maikis su Tėvu”. Jo an
glų kalba yra gana silpna. 
Kartą, kai jis kalbėjo per ra- 
dio, tai kai kurie klausė, ko
kia kalba jis čia kalba! O jis 
stengėsi angliškai kalbėti...

' Bet juokingiausias priekaiš
tas, kokį jis man darb, tai yra 
tas, kad aš, girdi, žinias įmąs 
iš. “Dirvos”!

Aš nesuprantu, kaip galima 
iš “Dirvos” paimti tai, ko ten 
nėra, žinių atžvilgiu tas laik
raštis tai tikrai mizernas.

Baigdamas noriu . vieną da
lyką pabrėžti: jei p. Karpius 
neužčiaups savo piemeniškos 
burnos (o jis koliojasi, kaip 
tikras piemuo), tai aš privers
tas busiu* iškelti į aikštę apie 
jį tokius dalykus, apie kuriuos 
dėl šventos ramybes iki šiol 
nenorėjau kalbėti.

Įsigijo savo malūną.
Musų kolonijos pasižymėjęs 

biznierius Kazys Obelienis ir 
sūnus nusipirko netoli Akrono 
malūną, kur patys mals mil
tus, o paskui iš jų keps gardžią 
lietuvišką duoną.

Gero pasisekimo ponams O- 
belieniams. šia proga bus .pra
vartu priminti, kad jų su'nus 
adv. ’Frank O’Bell-Obelienis, 
yra nuo 21 ward’o kandidatas 
į miesto tarybos narius (kon- 
sulmanus). Lietuviai turėtų ■ jį 
paremti, nes jis yra jaunas ir 
energingas vyras.

Pasirengęs patarnauti
M. W. Kudžius, maliavoto-

82 St.), sako, jog žiemos motu 
paprastai darbai iš lauko su
mažėja. Tada’ yra geras laikas 
kambarius popieruoti. O p. 
Kudžius tatai gali, atlikti už 
gana prieinamą kainą.

Taigi, kas galvojate apie 
kambarių popieravimą, tai ne- 
užmirškite jo: darbą jis atlie
ka gerai ir sąžiningai.

Rengiasi apsivemti
r-. t . •.

Šiomis dienomis vedybų lei
dimą gavo Peter R. Akelis 
(6508 Superior Avė.) ir An- 
na* V. Prankas (6833 Baylis 
Avė.) Abu yra dvidešimt ketu
rių metų amžiaus.

Taip pat vedybų leidimą iš
siėmė VVilliam J. Grigas, 31 
metų amžiaus, su Blancbe D. 
Zuris, 25 metų amžiaus.

Perka namą
Teko patirti, kad ponai Ver- 

bela ir Cutale jau kaip ir nu
pirko namą netoli Euclid Beach. 
Tame name jie planuoja ati
daryti alaus biznų

Kogeriausio jiems pasiseki
mo.

•s.
Mokesčiai

Frank Gentsch, federalių 
mokesčių kolektorius, ,x šiomis 
dienomis paskelbė, jog per 
šiltos metus jau surinkta mo
kesčiais $61,463,535. .

Tai tikrai milžiniška suma. 
O tai juk tik iš vienos apylin
kės. Bet nors yra surenkamos 
ir tokios milžiniškos sumos, o 
pinigų valdžiai kaip trūksta, 
taip trūksta. Iš tiesų, tai kiau
ras maišas, kurio negalima pri
pildyti.

Vietos laikraščiai ir 
majoras Burton

Kadangi netrukus ; bus ren
kamas miesto majoras, tai da
bartiniu laiku vietos laikraš
čiai pasišovė su savo šiaudi
niais balsavimais. ’ Jie tvirtina, 
ka.d dabartinis majoras Bur
ton gaunąs daugiai? ’bMsų, ne
gu demokratas McWilliams. 
Bet iš tiesų tie šiaudiniai bal
savimai rodo, jog Burtonui bus 
gana sunku atsilaikyti, nors 
vietos laikraščiai jį ir remia.

Dalykas toks, kad visos uni- 
jons ir darbininkiškos -orga
nizacijos yra nusistačiusius 
prieš Burtoną. O tai todėl, kad 
streiko metu Burton • aiškiai 
rėmė darbdavius. Darbdaviams 
jis pažadėjo tokią apsfa/ugą, 
kokia -tik jiems4 reikalinga. Kai 
darbininkai, pasiuntė savo at
stovybę, tai jis atsisakė ją pri
imti. Gatvekariif kompanijoms, 
kurios išnaudoja darbininkus, 
jis irgi visai pritaria.

Kam Kentėti Nuo 
UŽKIETĖJIMO

Perskaitykite šį laišką nuo Wm. 
C. Billings, 1330 19th St., Denver, 
Colorado: “Kada aš pavalgydavaii 
pusryčius, aš jausdavaus sūgležusiu. 
Porai dienų praėjus, aš turėdavau 
gerti liuosuojanČių vaistų.

“Vieną rytą išvalgiau torelką 
ALL-BBAN. Tai sumuša visus liuo- 
subjančius vaistus, nes jis palaiko 
kasdien sveiku.” z .

Kiekvienam yra žinoma, kad ėmi
mas vaistų kiekvienu sykiu yra ne
sveikas paprotys. O kaip geriau pa
baigti paprastą užkietėjimą, varto
jant šį saugų, natūralų maistą! '

Kellogg’s ALL-BRAN pagydo pa
prastą užkietėjimą dėlto, kad jis 
suteikia kūnui reikalingą “rupumą”. 
Jis šugeria dvigubai savo svorio 
vandeny, švelniai mankŠto ir išva
lo vidurius kaip su kempine.

Pabandykite vieną savaitę. Jei ne
pasitenkinsi!;, Kellogg Bandrovė su
grąžins jums pinigus. Du kupini 
šaukštai kasdien paprastai būna ga
na, o užsisenėjusiais atvejais — su 
kiekvienu maistu. Valgykit su pienu 
arba vaišiais. Parsiduoda pas visus 
krautuvninkus. Gamina Kellogg in 
Battle Creek.

rių darbo žmonės, reikia ma
nyti, balsavimo dienoje napa- 
mirš. ’’ v

Geras biznis
Per rugpiučio mėnesį Cleve- 

lando mieste labai daug žmo
nių ‘ apsidraudė. Apdraudos 
kompanijos turėjusios biznio 
už $8,419,000.

Sako, kad tai buvęs tiesiog 
rekordinis mėnuo.

Diskriminacija
Vid|irmiestyje didžiųjų tro

besių savininkai rierenduoja o- 
fisų juodųkarhs. Tokiu* bųdu 
negrų rasės advokatai negali 
gąuti tinkamų ofisų..

Tai yra aiįjki diskriminacija, 
kuri jpriešingįa įstatymamis. 
Štai kodėl jau liko iškelta by
la. Bus tikrai įdomu, kaip ta 
byla pasibaigs.

Uždare mokyklas
Wilmingtbn,: Ohio.—šioje a- 

pylinkėje liko visos mokyklos 
uždarytos. Mat, dalykas toks, 
kįęl vaikų paralyžium susir
go viena mokytoja. Dėlei to 
miesto daktaras patvarkė, jog 
neribotam į laikui mokyklos tu
ri būti uždarytos, kad liga be
turėtų progos labiau prasiplėšti.

Saliunininkai reikalauja 
lengvatą

Dabartiniu laiku svaigalų 
p a r d a v i n ė j imą kontro
liuoja valstija, kuri turi įstei
gusi savo sandėlius. Tik iš tų 
sandėlių arba krautuvių gali
ma degtinę pirkti buteliais. Sa-

stikliukais pardavinėti.
Prieš * tokį patvarkymą dabar 

prasidėjo judėjimas. Reikalau
jama,. kad ir saliuninkams“bu
tų leidžiama m degtinę buteliais 
pardavinėti.

Atsargiau su grybais
Angelo lačobucci (15340 Yo- 

rick Rd.) gavo iš savo draugų 
grybų. Namie tuos grybus tin • 
karnai paruošė, ir visa šeirha 
tuTėjo gardžią grybų vakarie
nę. Bet netrukus,, visi, kurie 
tik tuos grybus valgė, susirgo. 
Teko juos vežti ligoninę. Dak
taras sako, jog jie apsinuodi
jo grybus bevalgydami.

Reikalauja $30,000
šiomis dienomis Paul J. East

man iškėlė bylą Republic Steel 
kompanijai ir reikalauja $30, 
000* atlyginimo. Jis kaltina kom 
panija tuo, kad jos mušeikos jį 
baisiai sumušė. Dėlei to su
mušimo jis netekęs sveikatos.

Panašių bylų, rodosi, jau* yra 
iškelta dvylika.

Dalins drabužius -
Per visą vasarą buvo renka

mi drabužiai beturčių vaikams, 
kad jie turėtų kuo apsirengti 
mokyklas lankydami.

Dabar jau tie surinkti dra
bužiai pradedami vaikučiams 
dalinti. —Jonas Jarus

JUOKAI
Priešingai

Teisėjas, griežtai žiūrėda
mas į kaltinamąjį,' sako: — 
Jau Tamsta gavai visą eilę 
bausmių! Du mėnesius už vo
gimą, tris mėnesius už apga
vimą, penkis mėnesius už vek
selių padirbinėjimą, 50 litų 
baudos už įžeidimą... i ■ •

čia kaltinamasis pertraukia 
teisėją: — Ne, šitų aš, pone 
teisėjau, negavau, o turėjau 
sumokėti! '

*

’ ii

' “Užsisakykim 
skelbimas sako:

“TAS

MALVAZ

TIKRAI

VEIKIA

MANE”
kartoną, šis

“ ‘Suardyti nervai ir nemigos 
naktys—praradimas svorio ir 
stoką apetito—yra 
giausia ir bendra kombinuo- 
tė nemalonios savijautos. O 
dažnai taip lengvai pašalinama.

MALVAZ yra diržingas, pa
stiprinantis ‘pepper-upper’—
turtingas, maitinantis maistas 
—gėrimas, padarytas iš parink- 
tiniausių sveikų grudų—pada
rytas moksliškai tiksliausiose 
temperatūrose, prisilaikant iš
bandytos, įrodytos formulos— 
ir pristatomas jum malonioj 
ekononjiškoj formoj.

“‘Jum, taipgi, turėtų patik- 
kad tuksan- 

pastarosios 
Užsisakykit 
ir išgerkit 

to, jei nebu-

nelaimia

ti MALVAZ, kaip 
čiai gerėjasi juo 
gentkartes laiku, 
kartoną šiandien 
keletą butelių. Po 
šit patenkinti visais atžvilgiais, 
patelefonuokit mum. Mes links
niai pasiimsim siuntinį ir su- 
grąžinsim visą, ką jus įmokč- 
jot!”.

“ ‘MALVAZ nėra gyduole vi- 
• sam-kam. Jei jus turit orga
nišką netvarką, tai būtinai ma- 
tykit savo daktarą.

Karonas 24 butelių—$2.75 
50c grąžinama, ųž tuščius 
Kartonas 1‘F butelių—$1.40 
25c grąžinama už tuščius

gramatika!

Irgi paguoda
Kiek kainuoja šokimas su 

parašiutu ?
— 15 litų.
— O jei parašiutas neišsi- 

: skleis?
Tada gausite pinigus at

gal./ /

Prieš ir po-
’’ ' ■ \ Z ■ ■ " ■

JIS: ■—. Takai mųsų miesto 
sode tikrai nepakenčiamai men
kai apšviesti! ; < :

JI:.— O kai nevedę buvom, 
tu vis sakydavai, kad perdaug 
šviesu!

v-

= -SS*.

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gų ub. 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:

• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE-

Binkio ir Tarulib 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

P-as Karpius sako, kad aš 
jam priduodavęs netaip sufor
muotus raštus, kaip jis norėda
vęs, o todėl jis turėdavęs juos 
perrašyti.

Tas tiesa, z kad p. Karpius 
nrčgsįta kitų žmonių mintis 
kraipyti. Ir tas mintis jis ban
do iškreipti taip, kaip jam pa
tinka. Ir jis labiausiai užsirūs
tino ant manęs už tai, kad aš 
užprotestavau prieš mano min
čių kraipymą. Iš viso su juo 
kiekvienas pažangesnis žmo
gus priverstas yra ryšius nu
traukti. čia bus pravartu pri
minti, jog jis mano vardu sa
votiškas straipsnius bandė ra
šyti. Vienas kitas tų straipsnių 
ir spaudoje pasirodė. Bet dėl 
tuose straipsniuose pareikštų 
minčių aš visai nebuvau atsa
kingas.

Maža to, jis norėjo, kad ma
no Vardu butų koliojami laiškai 
pasiųsti kai kuriems profesio
nalams ir biznieriams. Jei bus 
reikalas, tai aš ir tų asmenų 
vardus paskelbsiu.

Toliau jis man prikiša ra
šybos netaisyklingumą. Kad 
klaidų pasitaiko, tai tiesa. Bet 
ar daug yra tokių, kurie visai 
taisyklingai rašo? O pagaliau, 
kaip yra su p. Karpium? Juk 
jis, taip sakant, iš rašto duo
ną valgo, o taisyklingai rašyti 
vis dar neįstengia. Kaip sau

jas ir popierotojas (1186 E. Tai vis tokie dalykai, ku- liunai turi tejsę^ degtinę tik

Baisusis federalinis kalėjimas ant Alcatraz uolos, “Amerikos Velnio sala , vidury San urancisco įlankos, ku
riame prieš kelias dienas buvo kilusios kalinių, riaušes, kuriose liko sumuštas kalėjimo viršininkas Johnslon. šia
me kalėjime sėdi Amerikos garsiausi kriminalistai, jų tarpe ir buvęs Cbicagos butlegerių karalius Al Caponę.

NAUJIENOS
;1739 so. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

MALVAZ daro Monarch Beer 
Aludariai »

y.-*.
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t LIETUVĄ
v A T1UIA NEvV

r x t į SULAUKI^

EUROPA- •
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Lapk^S10 
Gruodžio 
Gruodžio 9Viruv'*--- 

* Gruod®10 1
* ” . f v R o r ■'l ■.

ū prie larvO j kelionę 1

yieUllt ®

I^nor?wRS^RICAN
LLOTD®------ 130 W- Raudolph St., Chica^ j"

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

LIETUVON
Siunčiame Pinigus PaStu 
ir Telegrama. Patarnau-

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai. <>

t

Parduodame Laivakortes 
' ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

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

Jūsų Vardas ir
Adresas

Gražiai atspausdintas ant
JO0 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio 11x8% eolių fr

100 KONVERTV
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekį.

naujienos
1739cw%«HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

iGarsinkitės “N-nose”
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BET KAS NOMINUOS 
KANDIDATUS?

Subscrjption Ra tęs:
$8.00 per year in Ganada
$5.00 per. year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

_ - -r~

Enterėd as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams .............._________ _
Pusei metų ___ _______ u*
Trims mėnesiams ;__ ____
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija: . .... ...... ...... .................‘8c
Savaitei ----------------   !18c
Mėnesiui _ __________________ ;75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicągoj; 
paštu: <

Metams ......... . I ••••••»••••••••••<•♦••••< $5.0Q
Pusei metų ---------   2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui __________  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) i

Metams _     ?$8.00
Pusei metų .— --------- ...—..— 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia įsiusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vaistas nuo nerimo
Sako, kad Mussolini sumanė užkariauti Etiopiją ir 

tuo budu įsteigti Italijos “imperiją”, norėdamas numal
šinti gyventojus Italijoje, kurie tolyn vis labiau nerimo, 
blogėjant ekonominei krašto padėčiai. Manoma, kad tais 
pačiais sumetimais dabar Japonija laužiasi į kinų žemę.

Diktatoriams ir kitoms despotiškoms valdžioms ka
ras dažnai patarnauja, kaip vaistas nuo žmonių nerimo.. 
Karas atitraukia žmonių mintis nuo kasdieninių gyve
nimo bėdų ir nukreipia kiton pusėn. Karo >metu valdžiai 
yra lengva sukurstyti patriotišką nuotaiką, miniose ? ir, 
po priedanga pavojaus kraštui, nuslopinti nepalankią 
sau kritiką.

Jeigu karas pasibaigia laimėjimu, tai valdžios pozi
cija pasidaro stipri. Etiopijos karas fašistams atnešė 
pergalę. Japonijos žygis Mandžurijoje jai irgi buvo sėk
mingas.

Bet ne visuomet kare būna laimingas tas, kuris jį 
pradeda. Mussolinio avantiūra Ispanijoje jau,neina taip 
sklandžiai, kaip jo žygis Afrikoje. Japonijos nauja ata
ka Kinijoje sutiko netikėtai smarkų kiniečių pasipriešU 
nimą. . ; . ’ , ;

Karo pralaimėjimas despotiškai valdžiai reiškia 
pražūtį, štai dėlko ne visi diktatoriai drįsta pradėti ka
rą, nors jų valdiniai ir nerimsta. J

šito 
aiškina, 
punkte 
“Stalino

Advokatų profesija nepelninga
Milioninių korporacijų advokatai uždirba daug pi

nigų. Neblogą gyvenimą padaro taip pat ir kai kurie 
kiti advokatai. Bet, bendrai imant, advokatų profesija 
nėra pelninga.

Vienas New Yorko advokatas, Isidor Lazarus, 
bedamas Amerikos advokatų sąjungos (American 
Assn.) suvažiavime Kansas City (Mo.), pareiškė,,
jisai padarė tyrinėjimą New Yorke ir surado, jogei <70 
nuošimčių advokatų neturi nė tiek ekonominio saugu
mo, kiek vidutinis mūrininkas. x •
z Bet, to nežiūrint, daugelis advokatų įsivaizduoją, 
kad jų interesuose yra ginti kapitalistų reikalus! ,

kal- 
Bar 
kad

IW. ■ i i ........ ................................i i i,

Ap ž valga
BALTIEJI VERGAI

Kai šiandie kalbama apie 
“baltąją vergiją“, tai turima 
galvoje moterys, kurias tam 
tikri pirkliai parduoda į paleis- 
tuvybės namus. Bet seniaus 
baltoji vergija turėjo daug pla
tesnę prasmę. ’ /

Šiandie nedaug kas žino tą 
faktą, kad seniaus Amerikoje 
buvo vergai ne tik negrai. Pir- 
miaus, negu negrai, buvo šia
me kontinente pavergti indi jo
nai. Jiems įvedė vergiją iš ka? 
talikiškos Ispanijos atvykęs 
Kolumbas (Columbus), garsu
sis Amerikos atradėjas. Paskui 
vergi j on buyo imami negrai ir 
kitų spalvuotųjų rasių žmonės. 
Bet vergais buvo paverčiami ir 
baltieji!

Jie buvd kelių rųšių. Krimi- 
nalįški nusikaltėliai Anglijoje 
būdavo parduodami . vergijon į 
Ameriką. Pavyzdžiui, pabaigoje 
18 šimtmečio buvo atgabenta į 
Philadelphiją 25,000 baltų žmo
nių — vyrą, moterų ir vaikų 
— ir parduoti, kaip vergai.

Tačiau ne visi taip parduo
dami žmonės buvo kriminalia-

tai. Amerikos kolonistams buvo 
parduodami ir vaikai,, kuriuos 
Anglijoje pagrobdavo plėšikai 
ir atgabendavo į laivus, plau
kiančius i Ameriką. Buvo taip 
pat pavagiama daug moterų ir 
merginų, kurias, paskui atvež
davo į Ameriką ir čia parduoda
vo. 'Kai kurios jų patapo kolo
nistų pačios ir buvo Amerikos 
“pirmųjų šeimų” motinos.

Vienas anglų, rašytojas, pasa
kodamas apie tuos baltuosius 
vergus ir Verges, sako, kad už 
moterį buvo mokama $70, už 
vyrą $80, d ‘už berniuką $60.

Beje, buvo ir* tokių, kurie sa
vo noru parsiduodavo į vergiją, 
atseit, tie, kurie sutikdavo tam 
tikrą laiką Amerikoje vergauti, 
tokiu budu atsilygindami už jų 
atvežimą . per okeaną. Papras
tai vergijos laikas jiems buvo 
ketveri metai. Per tą laiką 
jiems būdavo uždrausta eiti to
liau, kaip dvi mylios nuo savo 
pono namo, ir jie turėdavo bai
siai sunkiai dirbti — sunkiau, 
negu negras, nes jų mirtis ųe- 
padarydavo tokio finansinio 
nuostolio savininkui, kaip ver
go, nupirkto visam amžiui.

:•* *>‘Lai8vė“ praneša1, kad Sovie
tų * Są j ungo j e eina “plačiausias 
pasiruošimas“ visuotiniems rin- 
kimamą, ..per kuriuo^ bus reųkaj 
ma Vyriausias /Sovietas (Rusi
jos parlamentas) ir '-kiti sovie
tų valdžios organai.

Tie rinkimai bušią labai de
mokratiški, bet komunistų ’ląik-. 
raštis neabejoja, kad dabarti
niai sovietų valdovai (t. y.. Sta
linas ir jo klika) laimės. Sako :

“Tie rinkimai bus šį rude
nį. Tai bus Sovietų Sąjungos 
naujosios konstitucijos pra- 
vedimas ^yvenimati. Rinki
mai eis konstitucijos nusta
tytais dėsniais, būtent, ‘rin- 

' kikų visuotinos, lygios ir tie
sios rinkimų teisės pamatais 
slaptai balsuojant’. Visi .pi-!' 
liečiai turės lygią teisę bal
suoti ir būti išrinktais.“

' • i f

Bet įkas nominuos kandidatus?
dalyko “Laisvė“ nepa- 

nors kaip tik šiame 
ir yra visa naujosios 
konstitucijos“ prasmė

Stalinas panaikino tą “vie
nintelę, darbininkišką“ rinkimų 
sistemą, kurią įvedė Leninas 
po Rusijos Steigiamojo Seimo 
išvaikymo ir kuri buvo prakti
kuojama “proletariato diktatū
roje” per 20 metų. Pagal tą si
stemą > rinkimai buvo netiesus, 
nelygus ir nevisuotini, o balsa
vimas buvo atviras (rankų pa
kėlimu). /

Leninas skelbė, o paskui jį 
visos komunistiškos papūgos 
kartojo, 'kad tai geriausia ir 
teisingiausia darbininkų tvar
ka. Jie sakė, kad ta rinkimų 

. tvarka .griežčiausiai atskiria 
sovietų “darbininkišką” vąlsty-, 
bę nuo kapitalistiško pasaulio 
/‘buržuažiškų“ valstybių.

Bet dabartinis Rusijos dikta
torius tą Lenino “darbininkiš
ką“ humbugą išmetė į šiukšly
ną, paskelbdamas, kad dabar 
Rusijoje galės balsuoti visi 
žmonės, kad balsavimas bus 
slaptas, visų balsas bus lygus ir 
atstovai bus renkami tiesiog- 
Tokiu budu “sovietinė valdžios 
forma“, kuria taip didžiavos’ 
per 20 metų komunistai, dalbai 
eina velniop. Ęolševikų valdo 
mos Rusijos gyventojams ’šutei 
kiama panaši rinkimų tvanka 
kaip tą, kuri seniai veikia “su 
puvusiame“ buržuaziškame pa 
šaulyje.

Ėet ar ji tokia, kdkią tur 
demokratiškos š'Mys'? Ne. De 
mokratiškdse šalyse žmonės m 
tik renką visuotinu, lygiu,4 tie 
siu ir slaptu balsavimu, bet ji< 
taip pat laisvai, nominuoja1 kan 
dįdatus.- Aišku, kad tenai, ku: 
nėra laisvo kandidatų statymo 
tai - visa riiikimų tvarka pavirs 
ta į komediją.

.Šitą paprastą “triksą“ gera 
žino • fašistai. Todėl Hitleris Vo 
kietįjoje -pąliko visuotiną bal 
savimą, . bet kandidatų nomina' 
vimo teisę < pasiėmė sau. Lietu 
vos Smetona taip pat leid( 
žmonėms rinkti seimąvisuoti 
nu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal 
savimu“ 
teisę laisvai

Paryžiaus Paroda
(Trečias laiškas iš keliones)

Tiek musų tauta turėjo irTiek musų tauta turėjo ir šalia Koperniko stpvi Kos- 
turi reikalų su gėrikais, kad čiuško, kuris yra išgarsėjęs š*

• Amerikos istorijoje, ir spėja- 
naturalus. Se- rna jį lietuvį buvus. Čia pat 

niai yra pasakyta: pažink sa- stovi A. Mickevičius, kuris nors 
ir rašė lenkų kalba, bet rašė 
lietuviškoje dvasioje, rašė ir

noras aplankyti Lenkijos pa- 
vilijoną visai

vo priešą, saugokis draugų!
Taigi, ilgai nedelsdamas pa- T.e L , .

sukau j Lenkijos skyrių. Lai 
atleis man skaitytojas. Gal bu
siu čia savo sprendimuose 
griežtas ir gal dėl to atrodys, 
kad šališkas esu. J^e. Noriu 
būti bešalis, net nepaisydamas 
to, kad Lenkijos valstybė ma
no tautai daug skriaudos yra 
padariusi.

Lenkijos pavilijonas prasi
deda apvailainiu pastatu, ku
ris yra panašus j nuo papiroso 
nuorūką. Čia viduš primena 
visai tą vietą, be kurios nie
kas iš gyvųjų žmonių negali 
apseiti ir kasdien ja naudoja
si... Ir štai toje garbingoje 
vietoje lenkų menininkai iš
statė septynis savo tautos did
vyrius. Bet iš visij tų tautos 
didvyrių tiktai vienas, Boles- 
law Grabry, neabejotinai len- 
ikų \ tautos kilmės. Jis atsitik
tinai ar neatsitiktinai ir stovi 
pirmoje vietoje. Toliau seka 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila, 
dėl kurio kilmės visai neten
ka abejoti, kad jisai lietuvis. 
Trečia iš eilės figūra—tai Ko
pernikas, kurį ir dabar savi
nas! vokiečiui, štai vokiečių 
spauda ir šios Paryžiaus pa
rodos metu rašė ir įrodinėjo, 
jog Kopernikas buvęs vokie
čių kilmės. Galima nesutikti 
su vokiečiais, bet faktas faktu 
lieka, kad jis vokiečiams dau- 

t šgiaii nusipelnė, negu lenkams.
O -bėndrąį /Koperniko darbai 
priklauso * visai žmonijai, i;r 
vargu anuomet ir patsai Ko- 
perniką&tntautiškai buvo apsi
sprendęs,^ , ,

sakyti, kad jos gyvos, vikrios 
ir aiškinti netingi, žinoma, 
jų visas aiškinimas persunk
tas .nacionalistine dvasia. Ku~ 
ris Lenkijos gyventojų tikras 
nuošimtis nėra lenkai, man 
tos panelės nepasakė, bet taip 
viską į “šilkus“ suvyniojo, kad 
lyg butų mano klausimo nesu- 
pratusios. O taip pat dėl tų 
lenkų tautos skolintų didvyrių 
taip muilino man akis, kad 
tik teko stebėtis jų akipėšiš- 
kurnu. Bet kai .pasisakiau esąs

nebežino

pavilijor 
sudaryt

lietuvis, tai jos staiga sumi 
lyg butų ką pamėlusios, p) 
radusios ir jau 
ką atsakinėti.

Visas Lenkijos 
labai neskoningai
Girdėjau pačių lenkų juo i 
sitenkinimą. Sakoma, kad L 
kų spauda (žinoma, ne vii 
jį pusėtinai iškritikavusi* 
tikrai vertas geros kritik 
Bes lenkai viską mėgsta p 
dėti ir 'išpusti. Tokia tos t; 
tos dvasia. —T.

bet -atėmė žmonėms 
nominuoti kandi 

datus: tą teisę jisai ■ pavedė sa
vivaldybėms (kurias Smetonoj 
partija kontroliuęja).

Tokiu ;pat budu pasielgė ii 
Stalinas. Jisai parašė savo kon 
stitucijoje, kad Rusijoje yri 
legališka viena tiktai komunis 
tų partija ir kad šita partijs 
“vadovauja“ visoms 'kitoms le 
gališkoms •organizacijoms. ( 
paskui buvo išleistas rinkimi 
įstatymas, kuris nustato, kac 
tik komunistų partija ir jot 
“vadovaujamos“ organizacijoj 
gali nominuoti kandidatus 
Stalino parlamentą!

Taigi Rusijos diktatorius, at
metęs leninišką sovietų rinki
mų tvarką, ne įsteigė Rusijoje 
demokratiją, bet nusikopijavo 
fašizmo sistemą.

Kadangi tik Stalino partija 
nominuos kandidatus, tai aišku,

apie Lietuvą. Juk jisai pats 
Lietuvą savo tėvyne vadino. 
Berods lenkų cenzoriai tą vie
tą, kur A. Mickevičius sušun- 
ka: Lietuva tėvynė mano, da
bar išbraukė ir įdėjo Lenkija 
tėvynė mano. Lietuvoje A. 
Mickevičiaus vėikalai 
mokyklose mokomi.

Greta, Mickęvičiaus 
Chopenas, kurį jau 
laikų įsavinusi 
paskutinis—-tai J. 
kurio gimtinė Lietuva-Žemaiti- 
ja, kurio giminės ir dabar čia 
gyvena. Be to, patsai J. Pilsud
skis visuomet, progai pasitai
kius, sakėsi lietuvis esąs.

Tai štai iš kokių skolintų 
vyrų sudarytos lenkų didvy“ 
rių tos vaškinės figūros. Juk 
ir visa Lenkijos istorija tokia 
pat marga iš svetimų skolintų 
lapų sudaryta. Bet lenkai ja 
didžiuojasi.

Lenkijos pavilijono paroda 
—tai didelės pretenzijos, pa
siputimas ir noras būtinai įro
dyti, * kad lenkų tauta yra di
delė, o jų valstybe dar dides
nė. O išėmus menkos rųšieš 
tabaką ir “vodką“ (degtinę), 
Čia beveik kito gero ir nėra. 
Tiesa, daug rankdarbių, bet 
daugelis liaudies rankdarbių 
tai iš Vilniaus krašto, todėl 
neabejotinai jie lietuvaičių 
rankomis padaryti. Tuose rank 
darbiuose daug lietuviškos dva 
sios pėdsakų. *

Lenkų i pagodos reprezentan- 
tės—tai gana vikrios lenkaitės. 
Bet tikrai visoje parodoje ne
mačiau taip nevykusiai vdažy- 
tų moterų, kaip šios jų pane* 
lės. O kai kurios jų pusėtinai

taip pat

stovi J. 
iš senų 

vokiečiai. Ir 
Pilsudskis,

KORESPONDENCIJOJ
Carnegie, Pa
Prasideda vargai

oras
nela- 
sma-

vasaros

•Pas mus, kaip ir visur, 
jau pusėtinai atvėso. Tai 
bai malonu. Niekam nėra 
gu skirtis su gražia
gamta. Bet nieko čia nepadary
si: teks prisitaikyti naujoms 
sąlygoms. O netrukus, kaip 
Maikio tėvas sako, Bušinskier.ė 
užties baltą paklodę ir žalias 
karpetas pranyks.

-Kažkaip greit ir nejučiomis 
ta; mieloj i ir linksmoji vasarėlė 
prabėgo. Nė stebėte nepastebė
jome, kaip ji dingo. Atvestasis 
oras mums byloja, kad jau me
tas pasirūpinti šiltais drabu
žiais bei pagalvoti apie šiltus 
kambarius.

Bepigu apie tuos dalykus -gal
voti tiems, kurių kišenės yra 
pilnos. Bet neturtingiemsiems 
žiema yra tikra “koronė“. čia 
maldomis nieko neatsieksi. Net 
ir didžiausios davatkos maldo
mis nepajėgia susišildyti, — 
jos priverstos yra pirkti kuro.

Kalbama apie tai, kad laikai 
pagerėjo. Galimas daiktas. Ta
čiau tas faktas, jog vis dėlto 
bedarbių dar priskaitoma apie 
8,000,000, yra geras rodiklis to, 
kad netrūksta; ir skurdo.

kad Stalinas rinkimus “laimės“
— taip, k^ip juos kad “laimi“
Vokietijoje Hitleris, o Lietuvo
je Smet^na^ Bet “Laisvė” nepa- nudėvėtos ir tikrai geriau joms 
aiškina, kodėl ji tiki į Stalino derėtų ■ rinkęje stovėti ir cibu-

kai
Už-

Sudužus smarkioje audroje jų valčiai ir jai pasken
dus, žvejai išsigelbėjo dasigaudami į šviturio uolą ties 
Rockaway, N. Y. (juos rodo vilyčių), kur jie ir sulaukė 
iš tolumos atplaukiančios pajūrio sargybos gelbėjimo 
valties. liet ir ji turėjo laukti iki jura aprims iki įstengė 
ž’vejus i nuimti nuo uolos.

Darbo žmonės
(Daugelis bedarbių per 

kurį laiką dirbo*prie WPA. 
darbiai jų buVo menki, bet šiaip
taip vis dar1.galėjo skursti. Ta
čiau pastaruoju laiku prie WPĄ 
bepasiliko gal tik vienas. treČda- 
lys seniau dirbusių žmonių. Ki
ti liko paleisti. Ypač nukentėjo 
ateiviai, kadangi jiė pirmiausia 
liko iš darbo atleisti.

Kodėl taip liko padaryta, ne
siimu spręsti. Tačiau nėra ma
žiausias abejonės, kad politika 
ir šiuo atveju suvaidino pusėti
ną .vaidmenį.

Vadinamasis f ar merių 
marketas 

z 6

Per paskutinius kelis mėne
sius pas mus nepaprastai pa
brango maisto produktai. Vadi
nasi, tie produktai, kurie yra 
perkami iš farmerių. Tačiau 
fąrmerių kaitinti čia negalima, 
nes faktiškai iš farmerių mes 
neturime progos beveik nieko 
pirkti. Tiesa, yra įsteigtas lyg 
ir farmerių marketas. Bet tai 
yra tik savo rųšies humbugas, 
ir niekas daugiau. Faktas yra 
tas, kad į tą.marketą farmeriai 
beveik visai ir neatvažiuoja. 
Ten prekiauja vadinamieji per- 
kupčijp, ir jie, kaip sakoma, 
iu kailius lupa. Farmerių man
kete už . bulvių 10 svarų reikia* 
JO centų mokėti; sviesto sva
ras — 40 centų; kiaušinių tu
jinas — 45 centai, žodžiu, už 
ziską yra lupama taip, kaip 
įiptiekoje. Ir keisčiausias daly
tas yra tas, kad farmerių mar
tele biznį daugiausia varo žy- 
ieliai. O tuo tarpu tikrieji far- 
neriai čia visai nepasirodo.

Nesuprantu, kodėl farmeriai 
legaletų susiorganizuoti ir įs
meigti tikrą farmerių marketą, 
<ur produktai butų Tiesiogiai
miesto gyventojams parduoda
mi. Iš to butų nauda ir jiems 
ir miestiečiams. Miestiečiams 
reikėtų pigiau - mokėti nei jie 
moka dabar visokiems perkup- 
čiams, o farmeriai gautų bran

giau už savo produktus.
Apylinkėje gyvena gero! 

būrelis lietuvių farmerių. 
čiau jie niekuomet su savo f 
dūktais neatvažiuoja į miej 
Atrodo, kad jie bijosi biznį 
ryti.

Rugsėjo 17 d. markete p 
rodė gana didelis trokas su 1 
vėmis. Manau, kad bulvių ai 
žė aipe 300 bušelių. Viena : 
teris ir trys vyrai vos sy 
pardavinėtį bulves. Priėjusi j 
moters paklausiau, po kiek 
parsiduoda. Atsakė, kad ma 
tos po 55 centus už bušel 
rinktinės — po 90 centų.

Toliau besikalbant paaišk 
kad jie yra vokiečiai ir gyv 
apie 150 mylių nuo Gar ne 
Vadinasi, jiems apsimokėję 
tokią tolimą kelionę padaryt 
iš tiesų žmonės taip apspito 
ką, kad po vienos valandos 
visos bulvės buvo parduotos, 
pati norėjau prisigrūsti ir 
kį bušelį nusipirkti, bet 
viskas buvo parduota. Ir 1 
čiausias dalykas buvo tas, 
tas bulves išpirko tarmei 
pedlioriai. 

*

SLA 128 kuopos iškilmių 
parengimas

SLA 128 kuopa savo pap 
tame susirinkime rugsėjo 1 
vienbalsiai nutarė pami 
kuopos 21 metų gyvavimo 
kaktį.

Faktiškai kuopa jau gyvi 
apie 30 metų. Tačiau kuopoj 
nansų knyga rodo, jog per 
muosius 10 metų kuopa l 
Vieno asmens kontrolėje, 
tą laiką jokių protokolų ir 
kių rekordų nebuvo veds 
Viskas buvo daroma, kaip 
koma, ant žodžio. Kuopos 
sas’ 
kas
duokles ir tuo viskas pasib 
davo. Tokiu budu oficialaus 
kordo iš to laikotarpio n 
Tai buvo tikrai saliamonis 
Petras, kuris tą nepapr; 
tvarką palaikė.

Kiek žinoma, musų kuopa 
kure 1906 m., tačiau proto] 
ir finansų knygos buvo už 
tos tik rugsėjo 10 < 
Pirmus užrašus pada
Baranauskas susirinkime, ki 
buvo laikytas adresu 226 
gazine St.

Susirinkimas nutarė rei 
draugišką vakarienę kuopos 
beltavai sukakčiai pamir 
Bus paminėtas kuopos ofici; 
įsisteigimas, o taip pat ir 
oficialus. Vakarienė įvyks t 
lio mėnesį, bet apie vietą ir 
rą laiką bus pranešta .vėliau.

E. K. Šturmai tiem

pranešdavo susirinkii
daroma, iškolektuoc

1916
Antž

Sunkiai Serga Teis 
jas J. B. David

Michael Recse ligoninėje 
teisėjas Joseph B. Da 

susirgo per
Ii
Jis sunkiai 
ketvirtadieni po širdies Ii 
antpuolio. Liga yra taip 
gyvenusi, kad abejojama, 
pasiseks ligonį išgelbėti, 
yra apie 74 metų amžii 
Per kelioliką metų tarnave 
tebetarnauja kaij>o teisi 
Gook apskričio Supcrior t 
m c.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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EJNA KEkTVTRT^DlĘlSII
tos pačios, kurios esti pas,sidabro 1%> (silver nitrate). Tie 

motiną lyties organuose. Jei pa
brauksi akis su pirštais, sutep
tais pūliais, tai per neatsargu
mą toks asmuo susilauks tų pa
čių pasėkų — uždegimas ir pu- 
davimas akių, dš ko,galima ne
tekti regėjimo, jei nebus imta
si priemonių kuogręičiausiai -gy
dytis. Tokios tai vienos iš rim
tų pasekmių ligos; Tas pats 
Neisses, kuris rado priežastį 
gonorrhoea, surado būdą ąp-Į

vaistai naikina gonococcus ir 
akis pasilieka sveikos. Toks įla- 
šinimas 'vaistų į akis tuoj po 
kjudikio gimimo yra ne tik pri
valomas, bet ir priimtas visam 
pasaulyj. Gydytojai yra bau- 
tdžįami, jei to nepadaro. Užtai 
apakimo dėl gonorrhoea ligos 
beveik kaip ir nėra.,

Mergaitės-turi didelį palinki
mą sirgti gonorrhoea, ypač tarp 
|2 iir 5 metų
nio amžiaus. Palinkimas sirgti 
liga didėja, kada .vaikai .gyve
na susigrūdę, nešvariai.

(Bus daugiau)

ir MokyUa Į
.Rašo L. NARMONTAITė

■s . ' . A - I
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B Maistas

Veda Do^a Vilkienė| .1 

SALDŽIOS SLYVOS
Perpiaukit tik vieną pusę slyvos, 

kad galėtumėte išimti kauliukus, ir 
, užpilkit tir$tu sirupu. Sirupą pada
ryki taip: 2 puodukus cukraus, ■ vie
ną puoduką vandens.. Lengvai ųžvif- 
kit ir užpilkit ant slyvų. Supilkit 
i stiklus ir tampriai užsukit virše
lius. >net ir ja'unes-

Prisiuntč O. V.

yra

Mokiniui nema-

pasausintos

BukimNĖRA TO BLOGO, KAD NEIŠEITU Į GERĄ
Gražios

Rašo Ona Kubilienė

Rašo T. Stuipinaitė

Iš SKUDURŲ PASIŪTA LĖLĖ SU VILNONIAIS ■PLAUKAIS
- 1 puodu

duo

A

virtų slyvų ir

8500

nuo jos. Motina Marytei palie

ti, sakydama, “brangioji, jei

Marytes 
Marytei

kad rnoterys 
pirkinius—jos

rė
žia

1 puoduką

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jųsų pagarsini
mą.

saugoti naujagimį nuo apaki
mo. Tuoj ?po .kūdikio gimimo 
gydytojas įlašina į akis kiek
vienam naujagimiui skiedinio iš

__________ n Ll - ? *

gemalų gonococci »yra daūg, bet 
sunkiau jų

Chicagos mėsos taryba 
komenduoja f šeimininkėms 
savaitę pasipirkti šviežios kiau
lienos ‘‘sl^oulders”. Prieinamai 
bus galima gauti ir Ja vienos

(Motinos, /paskaitykite savo 
4'■;< vaikams). ,

Gonorrhoea yra venerinė liga, 
kuri taipgi yra labai išsiplati
nusi. Tai rimta, bet ne pavo
jinga gyvybei liga. Lietuviai 
šią ligą vadiną triperiu.

Gonorrhoėa’ yra svarbi prie
žastis nesveikatos ir, pagal kai 
kurių autorių, nuo 60 iki 90 
nuošimčių Vyrų turėjo arba tu
ri gonorrhoea. Moterys žymiai 
mažiau serga —» proporcija 16 
vyrų: 1 moteris, bet užtai li
gos pasekmės moteriai skau
džiau atsiliepia.

Be išimties, šitoji liga dau
giausia užkrečiama per lytinį 
santykiavimą, nors ir nekaltai 
galima užsikrėsti. Nešvarios 
Rankos, nešvarus tualetai, ne
švarus rankšluosčiai, kurie jau 
buvo naudojami ligonio, sergan
čio gonorrhoea’, yra tie kiti bu-i 
dai užsikrėsti. Kūdikiai (mažos 
mergaitės) yra ypač jautrios 
tai ligai. Jos greit užsikrečia 
nuo motinos bei slauges, ser
gančios gonorrhoea. Paprotys 
guldyti vaikus toj pačioj lovoj 
su tais, kurie serga liga, leng
vai užkrečia nekaltus kūdikius^ 
Berniukai beveik niekuomet ne- 
užsikrečia. '

Gonorrhoea buvo žinoma li
ga dar prieš Kristaus laikus. 
Graikai minėjo tą ligą pirma
me ir antrame šimtmečiuose^ 
Egiptėhai senuose laikuose tu- 

■( < rėjo receptus gydymui,, gonor
rhoea. Japonai minėjo šią ligą 
900 metų prieš Kristų.

1879 metais Neisses buvo 
pirmutinis gydytojas, kuris ra
do ligos priežastį. Jam pavyko 
surasti gemalą, vadinamą go- 
nococcus. Gonococci yra pūliuo
se pas tuos, kurie serga gono
rrhoea'. Viename pūlių laše ga
li būti tūkstančiai gonococci, 
kurie matosi tik pro mikrosko-, 
pą įžiūrint. Šitie gonococci turi 
ypatybę įsigraužti į gleivinę; 
plėvę, kuri padengia lytinius or-| 
ganus, iš ko prasideda uždegi-- 
mas ir puliavimas.

Pro mikroskopą žiūrint, go-, 
nocoęci atrodo panašus į kavos; 
pupeles. Ligai urnai pasirodžius.

ligai įsisenėjas, - 
'rasti.

Ligą, be (.išimties, užkrečiama 
neleistinu socialiu santykiavi
mu, nuo ko ,gemalai gonocęcci 
patenka ant lytinių organų. Po 
kelių dienų nuo užsikrėtimo pa
sirodo pirmos ligos žymės. Li
gonis skundžiasi ypatingu degi
mu bei niežėjimu apie lyties 
organus, kada šlapinasi. Vėliau 
atsiranda pūliai. Liga neveikia 
vienodai. Pas vyrus liga pra
džioje iššaukia' skaudėjimą, li
gonis nesijaučia sveikas. Jei li
gonis ąpsileis ■ su gydymu, tai 
liga pradės veikti svarbias -liau- 
kas lyties organų arba iššauks 
skaudėjimą nariuose panašų į 
reumatizmą arba gali susidary
ti kitokios rimtos komplikaci
jos, kurios reikalauja labai ilgo 
gydymo, gal būt, iki amžiaus 
galo. Jei ' liga praplinta per vi
sas lyties organų dalis, tai-toks 
vyras, gal būt, nesusilauks šei
mynos. (Pas moterį .pradžioje li
ga paprastai nėra tekia' skaus
minga. Dažniausia pradžioje jį 
nieko y patingo-nejaučia. Jėį 
moteris nesigydo, liga (plečiasi 
giliau iki pasiekia ikiaušinta- 
kius ir * kitas lyties organų da
lis, tada sunku išsigydyti. Pa-., 
sėkmės gonąrrhea ligos ;yrą 
tos, kad didėlis nuošimtis mo
terų pasidaro pusiau invalidės 
visam amžiui. Gonorrhoea' ,yra 
viena iš svarbių priežasčių mo
ters bevaikystės. ' *

Liga trunka nuo : 3 savaičių 
iki 2 mėnesių, bet yra atsitiki
mų, kada .gali tęstis daug illį 
gia'u. • -

< u
Moteris, gali būti, užkrėsta 

gonorrhoea būdama nėščia; 
Gimdydama tokių atveju ji už-į 
krės naujagimio akis su pūliais 
iš gimdymo takų. {Po 48 valant 
dų kūdikio akis pradeda trRišJ 

i kanuoti, sutinsta ir paraudo
nuoja. Greit prasideda puliavi-’ 
mas iš akių ir vaikas bus bet 
regis. Yra .tokių atsitikimų, kad 

; pūliai visai išėda .akis. , Tuose 
pūliuose yra gemalai gonococci

KUO ffi KADA MAITINTI 1-NU Hfl 12-0S 
MĖTĮ AMŽIAUS KI TUKU S

i .Rašo M O T I NA

PATTERN 1580 
mergaitei arba prigundinkit, kad

DOLL
No. 1580—IPasiukit savo mergaitei arba prigundinkit, kad 

ji pati sau pasisiūtų šią gražią lėlę. Galit vartoti atliekamus, 
nuo siuvimo skudurėlius. Tokia lėlė jums nieko nekainuos, d 
džiaugsmo bus daug

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halated St., Chicago, IJ1.

Čia įdedu 10 centų ir, prašau atsiųsti nran Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardė

I Adresas

'Musų kūdikiai yra musų at
einanti žmonija. Juos mes tu
rime kuo tinkamiausiai, kuo ge
riausiai prižiūrėti ir maitinti. 
■Nuo to kaip žmogus gyveno, 
maitinosi. kūdikiu būdamas, 

Ar '

priklauso jo .pasisekimai vėles
niame gyvenime. ,

Nėra reikalo prikimšti kudi- 
ikių • pilvelius bile kuom. Nesun
ku parinkti savo . kūdikiams 
•tinkamą maistą. Jiems reikia 
parinkti tokį maistą, Jkuris at
neštų naudą, o, netiktai užslo
pintų. jų alkį.

Kiekvienas kūdikis nuo 1 iki 
14 metų amžiaus kasdien .turi 
išgerti mažiausia vieną kvortą 
pieno ir ■turiu Suvalgyti nema
žiau kaip vieną orandžių.

Čia’ paduodam keletą sugesti
jų kada ir -kuom maitinti kuid- 
kius. 

j ■

l-ony mėty kūdikį mai- 
rtinkit štai kuom:

6 vai. ryte—.1 puoduką ;pie- 
flo.

8-vai. ryte — 2 šaukštu oran
džių sunkos.

t 10 va.l ryte — iškoštos .aviži
nės 'košytės (virkit košę nema
žiau kaip ;1 valandą).

,1, puoduką pieno.
2 vai. po piet —■ 2 šaukštu 

virtų ir ištrintų morkų arba 
špinakų.

1 * puoduką pieno ir truputį 
sausos duonos.

5$0 vai. vakare 
ką šilto rpieno.

1 krekėsą. “ .
• 10 vai. vak. — 1 puoduką šiL 

to pieno. - ; /
Protarpiais duokit pakanka

mai/vandens.
' • ", /' "*• . , • ■ ■ ;

2-ju <mety kūdikiui
6 vai. ryte — 1 puoduką šįl- 

to pieno. » ■ .
8 vai. ryte — J/2 stikliuko 

orandžių sunkos.
10 vai. -ryte — gerą puodu

ką suvirtos (nemažiau kaip 1 
valandą laiko) košytės.

.1 stiklą šilto pieno.
1 šmotuką pasausintos 

nos.
2 vai. popiet — bliuduką trin

tų, virtų moricų arba špinakų.
j kiaušinio trynį.
1 puųduką pięno ir krekėsų.
6 vai. vakare — 1 puoduką, 

pieno.
Pasausintos duonos.

' 3 ir 4 metų kūdikiui
7 vai. ryte — virtų slyvų ir 

'4 šaukštus orandžių sunkos.
Avižinės košės, geriausia 

“wheatena”.
1 stiklą šilto pieno.
1 riekutę pasausintos duo

nos.
10:30 vai. ryte — 1 puoduką 

šilto pieno.

1—2 krekėsų.
2 vai. popiet — daržovių sriu

bos, riekutę keptų Jašiniukų ar
ba keptų kepenų. Kepenys yra 
labai naudingos.

1 stiklą pieno.
1 riekutę pasausintos durnos 

su. sviestu.
Virtų vaisių.
6 vai. vakare —

. t ■ ■

pieno.
Krekėsų arba 

duonos -su -sviestu.
Virtų vaisių.

5 ir <6 įlietu amžiaus 
kūdikiams

11 * /

7 :30 vab jryte — 1 stikliuką 
orandžių sunkos. > ' • : f

y2 puoduko 1 oatmeal (^erai 
išvirtų)

1 puoduką5 pieno.
Riekutę pasausintos ( duonos 

su -syieštū. 'u oi.r
.10:30 * vai'.uyyte — > Pieno ir 

krekėsų.
12:30 vrI. -— daržovių sriu

bos, truputį jautienos, vištie
nos, arba k$ptų kepenų.

2 riekutes pasausintos duo
nos su sviestu.

»6 .virtas Alyvas.
Pieno arba kakao su kreke- 

su. -■' 'į.; - .
Virtų vaišių. ‘ 5
5:30 vai. popiet — 1 kę^tą 

bulvę su sviestu
2 ,riekutes pasausintos duo

nos su sviestu
■ ; ...........................’■■ Iv.:' .. ! ■■■■'■.' ’ • " ■'

1 stiklą ar daugiau .pieno
Virtų daržovių. . A

Nile 7-nių iki 12 metų 
Amžiaus kūdikiams

Išryto T orandžių ir kito
kių virtų vaisių.

Košės arbą nevirtų cereals su 
pienu. . į ./

1 ,— ar daugiau stiklų pieno.
Pasausintos duonos su svies- 

t“. ; . . ■
Pietums 4- Pakankamai vir

tų daržovių su sviestu. t. , '
1 keptą bulvę, truputį nerie^ 

bios mėsos.;
Pieno^ktekesų, ari>a kakao.
Virtų vaisių arba' ryžių pu

dingą.. ' ,,
Vakarienei Daržovių arba 

bulvių sriubos
Kyiėtinės duonos su sviestu. 

«Keptų arba virtų vaisių.
Saldžių pyragaičių, geriausia 

oatmeal -krekesų, o jje .pigių 
keksų.

Pieno. ' :
Priverskit savo kūdikį gerti 

vandens. Atsiminkit, kad iki; 15 
metų niekuomet neduotumėt 
nei arbatos nei kavos. Kūdi
kiams tai NUODAI.

Reikšme Augštesnčs 
Mokyklos Dįplomo

Vaikas, .baigęs augštesnę mo
kyklą (Hįgh School), .gauna 
diplomą, kuris vien tik parodo, 
kad vaikas yra baįgęs keturių 
metų .studijavimą tam tikram 
kurse. \ ;

z •

Šis diplomas nereiškią', , kad 
vaikas bus įleidžiamas į univer
sitetą. Mokinys, turintis diplo
mą, tiktai tada , galės įstoti į 
universitetą, kai jo rekordas 
parodys, kd*d jis augštoj mo
kykloj ėmė tuos mokslus, ku
rių universitetas reikalauja. 
Tie pareikalavimai įvairiuose 
universitetuose nėra vienodi, 
tad reikia taip greitai, kaip ga
lima, susipažinti su jais.

U niversitetų katalogai
-laikomi augštųjų mokyklų di
rektorių kambariuose. Tėvai 
tenai gali gauti anformacijų. 
Mokyklos yiršininkai maloniai 
atsakys į klausimus ir duos tė
vams ir vaikanis , pagelbos. Ne
reikia važiuoti į > centro ofką.

Kad vaikui nereikėtų grįžti 
atgal į ąugštesnę mokyklą pri
sirengti , įstoti ,į universitetą,

tai apsimokėtų tėvams gauti, 
pilnas žinias prieš vaiko Įstoji
mą į tokią, mokyklą.

,Programas .augštesnės mo
kyklos ,yra taip lankstus, kad 
vaikas gali pasirinkti reikalin
gas mokslo šakas.

Dar yra ir kitas keblumas 
su įstojimu universitetan. Ne 
tik kad reikia išpildyti kursų 
pareikalavimus, bet tam tikri 
universitetai priima tiktai tuos 
mokinius, kurie stovi augštai 
moksle. Pavyzdžiui, Chicagos 
Universitete yra priimama vien 
tik tie mokiniai, kurie per ga-. 
bumą stovi viršutiniam kėtvir- 
tadalyj savo kliasos.

.Iš.to galima matyti, kad.rei
kia tėvams ir vaikams iš anks^ 
to apsipažipti su * universitetų 
pareikalavimais, kad išvengti 
keblumų ir nemalonumų vėliau. 
Oficialis pranešimas Chicagos 
mokyklų direktoriaus sako, kad 
tėvai galutinai yra atsakomingl 
šiame reikale.
nąnt lankyti universitetą, ne
reikia rūpintis šiuo dalyku. Jis 
turi vien tik, susipažinti su pa
reikalavimais savo išrinkto kur
so, kad gauti diplomą. '

Marytė grįžo iš mokyklos la
bai nepatenkinta ir pikta. Jos 
rausvi ir garbinanti plaukai 
buvo labai susivėlę, veidas ne
visai švarus, bet jos suknelė 
išrodė balta ir švari, kaip dro
be.. Motina,pamačiusi Marytę, 
sušuko “klausyk pupa, apsi
vilk savo kasdieninę sukiielę 
ir eik truputė’.j .pažaisti su kai
myno. Luko Oųute”. Marytė sa
vo motinai nieko neatsakė—■* 
sėdėjo ant “por^iaus*” ir valgė 
kaip kraujas rąudorią obuolį. 
Tuom tarpu ėjo * pro šalį^ kai
mynų Jonukas. Pamatęs Ma
rytę jis sušuko “helio, tu su- 
sivėiėle, carrot head”.

. ..j?

Marytė nieko neatsakydama 
pradėjo greičiau valgyti obuoį 
jį—jos akutės buvo pilnos aį 
šarų. Motina išgirdusi kad Jot 
nukabs vadina jos duktę “susi- 
vėlele” ir “carrot-head”, už
klausė Marytės kodėl jis taip 
padarė l

‘‘Visi mokyklos vaikai manę 
taip vadina”, atsakė verkda
ma Marytė. “Jie visi juokias 
iš manęs ir mane vadina “mor
kų galva” ir susivėlėlė.” Bet 
tavo plaukučiai nėra raudoni, 
jie yra gelsvai rusvi—kaip va- 
rįs ar auksas,” aiškino motina 
savo duktei. Bet Marytė Sėdė
jo apsiverkusi ir pyko ant Jo* 
miko. Motina apie Marytės 
plaukus daugiau nieko nesa
kė, tik kas rylas, jai einant į 
mokyklą, plaukus gražiai su
šukuodavo, ksid, ištikrųjų, jos 
dukters garbaniuoti plaukai 
neatrodytų susivėlę.

Už sąvaitės laiko, 
motina nutarė rengti 
gimtadienio puotą jr užkvies
ti visus Marytės mokyklos 

| draugus, visą klasę, kurioj ji 
mokinosi, įr jos mokytoją. 
Marytė tuo buvo labai paten
kinta, bet ji nenorėjo kviesti 
Jonuko, nors jis ir buvo jos

SLYVŲ KONSERVAI
Geriausia tinka tiems -konservams 

“veųgriniukės”, ne labai saldžios ir 
kietos rudeninės slyvos.

Paimkit kiek norit slyvų, suba
dyki! su adata, kad netruktų odelė.

Išmaišyki! actą pusiau su van
deniu ir dėkit ant kvortos tokio mi
šinio 2 puoduku cukraus, kelius 
gvarzdtkėlįus, cinamonų, palkelę, vis
ką kartu užvirkit ir užpilkit karštą 
ant slyvų.

Kitą dieną nupilkit nuo slyvų, už
virkit ir vėl apįpilkit slyvas. O tre
čią dieną užvirkit ..su slyvom. Tik 
pridabokit, kad nesutruktų odelė. 
Jei mišinys bus negana tvirtas, pri
dėkit daugiau acto arba jei bus per 
rukštas, pridėkit daugiau cukraus.

Supilkit karštus j stiklus, gerai 
užsukit viršelius. Šios slyvos yra 
labai skanios ir tinka prie visokios 
mėsos, o ypatingai prie veršienos.

Prisiuntė O. V.

nori būti laiminga gyvenime, 
mėgink visuomet už blogą ge-, 
r u mokėti. Marytė savo mainy
tę pabučiavo ir sutiko Jonuką 
pakviesti. s

šeštadienį po pietų visi Ma
rytės klasės draugai, su moky
toją; priešakyje, atėjo į jos puo; 
tą anksti, bet Jonukas atėjo 
.kiek vėlokai. Labai nedrąsiai 
jis pasveikino Marytę ir jos 
motiną. Marytei įteikė kokią 
tai dovanelę. Prasidėjo puota. 
Visi linksmai žažidė, šoko, val
gė, juokavo.

Eidami namo visi vaikučiai 
apsupo Marytę—dėkojo jai ir 
jos mamytei už tokią malonią 
ir jaukią puotą. Marytė, kuri 
buvo pasirengusi geltonos spal
vos suknele, išrodė kaip skais
ti saulė. Visiems vaikams atsi
sveikinus,' prie Marytės priėjo 
Jonukas, “ačiū tau Marytė, už 
tokią ^puikią “party,” jis jai 
taSrė- '‘Žinai, Marytė, tu šį va
karą išrodai visa geltona kaip 
auksas. Tavo,plaukai ir suk
nelė atrodo kaip auksas.”

Visi vaikai sušuko, ‘‘mes nuo 
<šio vakaro vadinsim Marytę 
Aukse. '

Kai visi vaikai išsiskirstė,— 
Marytė priėjo prie savo mamy
tės, ją apkabino, pabučiavo ir 
pradėjo verkti, “Mamyte, ma
no brangi mamytė, aš esu taip 
linksma šį vakarą, kad aš tau 
negaliu nei apsakyti. Aš dabar 
tikrai žinau, kad yra visuomet 
geriau už blogą gerų atmokė
ti. Aš ėsu labai tau dėkinga; 
mano brangi mamyte, kad tu 
man liepei Jonuką pakviesti.”

Ir nuo tos puotos, vis Mary
tės mokyklos draugai ją va
dino Auksute. Marytė buvo 
ląbai patenkinta ir vis dėkojo 
savo mamytei už jos tokį su
manumą. Taigi, nėra blogo, ku
ris neišeitų į gerą.

KŪNO 
ŠVARUMAS

Tankiai tenka sueiti su žmo
nėmis, kurie atsiduoda prakai
tu. Prakaitu atsiduoda tik tie, 
kurie nesimaudo ir tankiai ne
siprausia.

" Jeigu laikas neleidžia kas
dien nusimaudyti, tai nors po 
pažastim gerai su muilu nu
plaukit. Tai nesunku, tik rei
kia netingėti. Jus gerai žinot, 
kaip nesmagu jums kalbėtis su 
moterim, kuri atsiduoda pra
kaitu, -todėl neužmirškit kas
dien apsišvarinti, nusimaudyti.

Jeigu vanduo nepagelbės, tai 
įsigykit, skystimą vadinamą 
“Ąlumimum Chloride _2.5%” ir 
kiekvieną vakarą- po maudynei, 
prieš einant į lovą, pavilgykit 
pažastis. Bukit atsargi, daug 
to skystimo ne vartoki t. Išryto 
švariai nusįplaukit, kad nepa
keiti .drapanoms.

Neužmirškit, kad moters gro
bis daugiausia priklauso rimo 
jos švaraus užsilaikymo.

MOTERŲ .
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO ’

Patarimai, 
Šeimininkėms

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL

Remkite tuos, kurie 
, garsinasi 

NAUJIENOSE”



Ketvirtadienis, rūgs/ 30, *37

Diena Iš Dienos

mo

privačioj intlu

kad nėra' galima

Butkus

man

DIRECTORY

John

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HOSPITAL

• RESTAURANTAI

BARSKIS

Dideles Iškilmės
Jefferson Giriose

Naujas Valdžios Šel
piamųjų ‘Apvalymas’

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Avenue
5727.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susildšit—publiką pra- 
juokinsit 
dinsit.

Federaliai Agentai 
Ieško Turtuolio 
Pagrobikų

Reikalauja 
Perskirų

Fiįank Jakovec nuo 
Jakovec.

Angeline Slakis nuo 
Slakis

“Noriu dar pažymėti, kač 
prirengime mano pirmos, operos

ELECTRIC 
THERMOSTAT

Maintaina į 
a “Sėt*

Temperatūra

Temperatūros.
Kontrole

APRŪPINTI SU

Automatine

kį Čikagos šelpiamųjų Įstaigų 
finansinė padėtis. Jie dės visas 
galimas pastangas, kad tik kiek 
galint daugiau sumažinti išlai-

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ............ ........
DOUGLAŠ PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

Keps aviną. Dalyvaus Kairio 
choras. Bus daug “fonių”.

Kaip Buvo Apvogta 
Jurgio Satunos 

Taverna

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa- 
laiko nustatytą tempera- 
turą, .kai yra- aprūpinti 
su automatine tempera- 
turos kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oįl valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambuti.

Viši turės iš naujo prašyti 
\ pašalpos

ALFABETO 
TVARKOJE

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

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
• ■ I

atsiųsti man pavyzdį No..........—
Mierosx . ............   per krutinę

ANGLYS — COAL

Paliko tik keJi buteliai 
degtinės

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilnų eilę parinkto 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 STREET1748-50 W. 47th Street

Tel. YARDS 5069

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

Užsisakydami prisiųskite mo 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTEP ST.

CHICAGO, ILL.

tačiaus visados buvo 
sudominta ir vaidybine 
Pirmas jos pasirodymas 

dainininkės ir vaidintojos 
Petrausko operetėje' “Bi- 

, Jrurią' statė Birutės

DAILY
BUSINESS

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

Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflęctor Doors... 
Heath Radiating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner.

No. 4455—Graži suknelė. Joje iš- 
rodysįt^plonutė. Bile koks šilkinis 
arba vilnonis materiolas tinka šiai 
suknelei. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 coliai per 
krutinę.

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

NAUJIENOS, Chicago, III. 
........... ...... ......'.i........................................................j.............................................■- 

1 '

nemažai pagelbėjo man operos 
dirigentas p. Tallat-KelpŠa, ku
ris, apart repeticijų, atskirai 
pats nesigailėjo laiko, kad pri
ruošti mano debiutą.”

Rakauskaitė debiutavo 'Va
sario 28 d. 1924 metuose, ppe- 
roj Carmen, kurią dirigavo p. 
Tallat-Kelpšįa. šiame spektak
lyje Kjpras Petrauskas buvo 
Jose; Antanas Sodeika-Toreador 
ir Dvarionąitė-Mięaela. Debiu
tas praėjo su didelių pasisėki- 
mu. Publika entuziastingai su
tiko jaunąją dainininkę, muzi
kos ,kritikai atsiliepė prielan
kiausiai.

Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

giau. Pristatymas garantuotas, 
šaukit Vakare po 6 

. LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

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

(Tęsinys)
• r - *

Pirmieji Žingsniai 
Scenoje

Taip taip mano ir kitų 
tinos, taip ir Rakauskaitės pir
ma mokytoja lietuviškų dainų 
ir deklamacijų buvo jos moti
na. Būdama vos penkių metų, 
Rakauskaitė jau dalyvavo sce
noje 
ma, ' 
amžiaus

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

TeL Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ...................  tonas
SMULKESNĖS $7 15

Tonas _________ .......

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.
WATSON 

BUSINESS
COLLEGE

638 VVEST GARFIELD BLVD.
(West 55th Street)

Phone Boulevard 0968

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

Universal restaurant 
geresnIų valgių valgykla 

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

Tel. Victory 9670

pirmiausia deklamuoda- 
budama septynių metų 

jau vaidino. '
“Kaip tik galiu atsiminti, 

nuo pačią jauniausių dienų, 
turėjau didelį patraukimą prie 
vaidinimo ir labai mėgau dai
nuoti”, pasakojo man Rakaus
kaitė. “Kuomet pradėjau lan
kyti lietuviškus parengimus, 
tai mano svajonė buvo tų laikų 
artistai dainininkai, kaip p-lė 
Horadeckaitė, p. Balutis, da
bartinis Lietuvos Atstovas 
Londone, p. Lucaitis ir kiti. 
Atsimenu, kaip tada atvažiuo
davau iš Waukegan’o į Birutės 
Choro parengimus ir svajoda
vau, kada man bus proga vai
dinti “Birutę” arba šiaip pro
gramą dalyvauti.”

Jaunutė būdama, Rakauskai
tė pradėjo imti dainavimo lek
cijas ir kartu4 stojo į Birutės 
Chorą. Pasilavinus vo$ devy
nis mėnesius, ji jau debiutavo 
Birutės rengiamam koncerte, 
ir chicagiečiai taip maloniai 

ją priėmė, kad “Įspūdis, kuri 
įgijau« pirmam mano pasirody
me Birutės koncerte, buvo 
toks malonus ir draugiškas, 
kad jis šildo mano jausmus ir 
po šiai dienai,” nuoširdžiai pa
sakė p. Rakauskaitė.

Nors jaunoji Rakauskaitė 
kreipė daugiausia domės f dai
navimą 
labai 
puse, 
kaip 
buvo 
rute’ 
Choras. ši$ spektaklis parodė, 
kad Rakauskaitė yra talentin
ga, ne vien kaipo dainininkė, 
bet pasirodė turinti nepaprastą 
gabumą vaidinti. Ir abu šie 
gabumai rado nuolatinės iš
raiškos Birutės veikime, nes 
Rakau'skaitė dalyvaudavo kiek
vienam choro koncerte ir mu
zikaliam pastatyme iki važia* 
vimo Lietuvon. Kiekvienas dai
nininkės pasirodymas scenoje 
daugiaus patvirtino jos kūry
binę jėgą, parodė ją esant vi
suomet individuale ir .įdomia.

Apsivedė
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 

25 dieną, Bruno Matelis apsi
vedė su panele Viola Gudinąs.

Puota buvo iškelta Ūkelio 
svetainėj 3436 S. Lituanica Av.

Vidurnakčiui artinantis, visi 
buvo pakviesti už stalų valgyti, 
bet susėdus visiems, nei vie
nas nevalgė tol kol jaunieji 
“nepasaldino”, vienas kitą pa
bučiavo. Vėliau svečiai vienas 
po kito pasakė po trumpą kal
bą ir linkėjo viso gero jau
niesiems.

Tik gerai išaušus žmonės ka 
išsiskirstė.

Alfred’as J

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Edward Mad<s, 29, su Ir
ma Teske, 25.

Kasty Bumblauskas, 20, su
Anna Marozas, 20

Joseph Cicėnas, 25, su Rose
Jucius, 18

Mike Tikis, 37, su Elizabeth 
Humenik, 26

Walter KJmberis, . 22, ..su 
Christine Jankus 18

Chicagiečiai vis dar atsime
na ją Miko Petrausko veikaluo
se “Birutė”, “Vestuvės”, “Šie* 

inapiutė”; šimkaus-“čigonai” ir 
I vėliaus “Silvija,” “Bailus Dak
taras”, etc. Ji mokėjo taip in
terpretuoti Šimkaus “Kur Ba
kūžę Samanota”, Tallat-Kelp- 

*šos “Mano Sieloj šiandien Šven 
te” ir daugel kitų dainų, kad 
kuomet dainavo jas kiti daini- 

' ninkai, Rakauskaitei išvažia
vus Lietuvon, tai publika vi-

. Specialis komitetas, kuriam 
buvo pavesta rasti išeitį iš da* 
bartinės pasunkėjusios bedar
bių' šelpimo padėties, dar nieko 
teigiamo nesurado. Todėl ad
ministracija paskelbę, kad visi 
bedarbiai turės iš1 naujo regist
ruotis, kadi tuo būdu butų gali
ma geriau išsijuoti tuos, kurie 
gali susirasti' darbą privačioj 
industrijoj. Ypątįpgai yra sun-

■'' ' - -ii. ■ . '

Planavo be pasekmių
Dabartiniu laiku Čikagos 

mieste yra virš 221,000 asme
nų, kurie .vienokiu ar kitokiu 
budu ima valdžios patalpą. Ko
mitetas dėjo pastangas, kad 
bent kiek didesniam skaičiui 
surasti, darbus 
strijoj, bet veltui. Pats komite 
tas pasisakė, 
privačių darbų surasti, kaip nė
ra galimybės kiek daugiau pa
imti ir į WPA darbus. Taigi 
eis toks pat “valymas”, koks 
buvo balandžio mėnesį. Tada 
buvo 10% pelnyta.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. '78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 včiksrfių drama. Lošia' 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys ....... .... .

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
negu Niekad, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys ... "•**

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija* Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys"**

P-lė Rakauskaitė Chicagos 
Laikais

šitos .visos iškilmės įvyks šį 
sekmadienį, spalio 3 d., Jeffer
son miškuose. Jas rengia Hum- 
boldt Park Lietuvių Kliubas.

Visi lietuviai, ne tiktai 
Northsidės, bet ir visos Chica
gos, žino Humboldt Park Lie
tuvių Kliubo, šauniuosius pa
rengimus. Atseit, šie parengi
mai, tai rengiami tikslu pa
sveikinti rudenį, o atsisveikin
ti su vasaros gamta. Kairio 
choras turi prirengęs ■ naujų 
dainų—vienos bus pašvęstos 
atsisveikinimui su vasara, o 
kitos bus pasveikinimui ru
dens. Baigiant šias, ceremoni
jas, bus iškeptas ir sudorotas 
čielas avinas, išgerta bačka 
alaus, plūs — pasakyta sudie 
Jefferson girioms 1937 metam.

Reiškia, avino mėsos ir 
alaus bus vietoje, o jei nu
matoma koks nors trukumas, 
tai pasiimkite iš namų.

^N^lcąltą^i»Avinėlis.
■ f sįjjv .... ■

Spėjama, kad ** kidnaperiais 
yra “amat oriai”

Pirma Lietuvaitė 
Radio Programe 
Amerikoje

Bet Mariona ne vien tik tarp 
savųjų skleidė lietuvių dainas. 
Jos veikimas, kaipo dainininkės, 
siekė ir svetimtaučius. Bedirb
dama Edison kompanijoj, ji 
laimėjo konteste, kuriame daly
vavo keli šimtai dainininkų, ir 
nuolątos dainavo visose šios 
kompanijos operetėse. Edison 
kompanija . turėjo, vienav pačių 
pirmųjų radio stočių Čhicagoj 
ir Rakauskaitė buvo pirmoji 
lietuvaitė .dainavusi jos radio 
programuose. Ir ji dainavo ne 
kitaip, bet tik lietuviškai.Nė- 
ra abejonės, kad tie musų Pe
tro' Sarpaliaus kompozicijų— 
“Dukružėlės” ir “Vakaro”— 
gaYsai, buvo patys pirmieji lie
tuviški žodžiai prabilti per ra
dio Amerikoje. Rakaukaitei 
tenka ir šis kreditas ir garbė.

Per visą tą laiką Rakauskai
tė tęsė savo dainavimo ir mu
zikos stadijas. Ir jau buvo, pa
darius tokią pažangą, kad vie
na Schubert’o operečių kom
panija, pastebėjus jos artisti
nius gabumus, siūlė jai kon
traktą su labai gerų atlygini
mu, bet ir su sąlyga, kad ji 

0 

butų žinoma kaipo rusė ir pa
keistų savo pavardę kaipo “Ra- 
kovskaja.” Tuom pačiu laiku, 
ji gavo pakvietimą iš tu4om lai
kinio Kauno Operos Direkto
riaus, Antano ‘Sodeikos, vykti 
Lietuvon. Kadangi jos svajo
nė visgi buvo opera, b ne ope
rete, ir kadangi turėjo patrio
tišką jausmą, tai ji nepriėmė 
to operečių pasiūlymo, bet vy
ko Lietuvon. Ir tas buvo pa- 
vasarį, 1923 metų. Paskutinis 
jos pasirodymas Chicągieėiams 
buvo “Birutės” pastatyme o- 
peretčs “Bailus Daktaras” ir už 
kėlių sąvaičių . atsisveikinimo 
koncertas. Ir taip išlydėjom 
vieną savo „muzikalės šeimos 
narį Lietuvon.

Lietuvoje ' .
Lietuvon įvažiavus, Ra* 

kausljaitė manė važiuoti , Į, 
Maskvą arba Italiją, bet kuo
met Kipras Petrauskas išklau
sė ją dainuojant ariją iš ope
ros “Tosca”, jam patiko ' jos 
dainavimas ir jisai tarė\ jai: 
“mesk svajones apie užsienį ir 
Maskvą, stok musų operon. 
Čiaf gausi daugiaus patyrimo ir 
pasieksi daug daugiaus negu 
tenais užsienyje.” kipras. Pet- 
rau4skAs užtikrino jai, kad tik
rai bus' operoj.

“Tuom pačiu laiku paskyrė 
man debiutą, princjipalę rolę 
operoj “Carmen.” Ir mano lai
mei, atvažiavo Kaunan garsio
ji Maskvos Didžiojo Teatro ar- 
tistė-dainininkė p. Olga Pavlovą 
(ji dainavo Maskvoj per 17 
metų) ir, anot paties Kipro 
Petrausko, “Maskva jau buvo 
čia pat,“ toliaus pasakojo Ra
kauskaitė.

Tai ir buvo pradžia jos darbo 
Lietuvoje. “Ponia Pavlovą, bu* 
dama, labai kultūringa ir ne
paprastai muzikali’ ir talentin
ga aktorė, davė mam labai 
daug”, tęsė Rakauskaitė, “ir 
už .tai aš esu jai labai dėkinga”. 
“Nepaprastą laimę turėjau da
lyvauti su ’ tok|u dideliu auto
ritetu, ąugštos kultūros ir mok; 
slo, Petrapilio Marinkos .Teatro 
artistu, kaip Kipru Petrausku, 
nu‘0 kurio irgi labai daug iš
mokau. Buvo taipgi labai, ma
lonu dalyvauti su buvusiu A- 
merikiečiu, dabar vienu pir
maeilių artistų Kaunos operos, 
Antanu Sodeika. Ponas Kutkas 
ir kiti kolegos visi irgi malo
niai pagelbėjo man musų ben
dram darbe. Viską tą irgi la-

Prokuraturos policija ir fe
deraliai agentai vakar pradė
jo bendrai ieškoti kelių jau
nų, nežinomų pagrobikų, ku
rie pereitą šeštadienio vakarą 
pagrobė turtingą Chicagos 
pramonininką Charles S. Ross, 
72 metų amžiaus.

Abiejų įstaigų atstovai at
laikė konferenciją, kai paaiš
kėjo, kad pagrobtojo žmona, 
gyvenanti ties 2912 Gomrnon- 
wealth avenue, Chicagoje, ga
vo laišką, kuriame pagrobikai 
reikalauja vadtibtpinigių.

Agentai ir prokuratūros po
licija yra įsitikinę, kad pikta
darystę papildė ne profesiona
lai piktadariai, bet amatoriai.

‘Pagrobimas įvyko Sycamo- 
5re, I1L, miestelyje, L„_ ___
buvo nuvykęs su savo sekre- rie teko Rakauskaitės kredito 
Jore. • . i 'pusėn.

1£

“Nuo to laiko aš mokiausi 
su ponia Pavlovą, kartu dir
bau ir augau su musų opera, ir 
už tą scenos meno mokyklą, aš 
esu ir visados pasiliksiu dėkin
ga musų Valstybės Teatrui. 
Tokia proga tai yra retenybė 
artistų gyvenime, ir aš 
čiuos labai laiminga, kad 
teko to sulaukti.

Po šio debiuto ir prasidėjo 
Rakauskaitės turtingas meniš-^ 
kais laimėjimais pagrįstas ar
tistinis kelias. Ir jį, kaipo stip
rus dramatinis sopranas, iki 
Šiol dainuoja Visas pirmaeiles 
to tipo partijas Kauno Operoj.

(Bus daugiau)

MARQUETTE PARK.—Rug
pjūčio 23 d., trečią valandą ry
to, vagiliai įsilaužę per' užpaka
lines duris į Jurgio Satunos ta
verną, 2446 W. 71-mos gatvės, 
nušovė šunį (police dog), išne
šė registerį, sudaužė telefono 
dėžutę ir griežiamosios maši
nos (patafono) kabinetą ir iš
nešė veik visą degtinę ir kitus 
reikmenis.- Paliko tiktai porą 
butelių degtines, gal biznio pra
džiai. Nuostolių padaryta už 
kelis šimtus dolerių.

Vagys buvę su automobiliu. 
Tavernoje naktį niekas negulė
davo, o šuo, matyti,. kietašir- 
džiams vagiliams bejėgis gyvis. 
J. Satunas į tavernos biznį įė
jo tik liepos mėnesį. Pirma 
Rosėlande duoną vežiodavo.

Senas Petras.

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtines, 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.

Musų Mariutė
■ Rašo NORA

FURNITURE HOUSE.Inc
°The Home of Fine Furniture” 

Since 1904

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- 
mos rųšies su moder- 
niŠkomis užlaidomis ir 
Hol]ywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840Coleman BU R M N G- HEATERS

y v.. •• :



Ketvirtadienis, rug& 30, *37

.tai miegojusi mergina
Miegojo. 5M| meįųL mira 
plaučių: ųž^egmo;. kūnų 

ims moksliniam ištyrimui

mirė nuo iš visų pųsįų^ —- visinorėjo. 
! pa- žinoti koks jos rytojaus likir 

mas. Skambinta net ir iš Lon
dono.

.. /» «

Kūnas bus. tyrinėjamas.
Miego liga jau ne nauja, bet

Ąntradieųio vakarų, pasimi
rė įBresbyteriąn ligoninėje j 
Oak Pąrko miegančioji mergi
ną Patnpia Maguire. Ji išmie- matyti, paslaptinga, dar nevi- 
gojp ppr penlęis metus ir sep- sai ištirta. Patricia Maguire 
tymus menesius. Mirė 32 me- yra viena iš ilgiausiai miego- 
tį amžiaus sulaukusi nuo plau 
čių, uždegimo, gydytojams be
sirengiant vidurių operacijų 
daryti-. Viduriuose buvo išsL

. yystęs tumeriš.
Ta ilga merginos kova už 

gyvybę buvo susidomėjusi 
veik visa visuomenė. Jųja įdo
mavusi net ip užsienis. Tųw die
nų (elefęnas taip ir skambėjo

jusiu. Viena dešimties metų 
Rusijos mergaitė miegojo Sep
tynis metus ir du. mėnesius, 
betgi, atsibudo. M Paskui, Jim 
Easlinger iš Fort Smith, Ark., 
miegojo net septynis ir pusę 
metų. JPatricijos kūną, gydyto
jai paima* mokslinius , ištyri
mui. Manoma, kad motina; 
sutikimų duos.

NAUJIENOS, Chicago, III.
........... I .................................

Dalyvaus Gražuolių
Konteste Prezidentas F. D. 

Roose veltas Chica 
go je SpaliųS

Dalyvaus Centenpial Tilto
Afi#ffftympf Iškiljpėsfi .

*■

Ki : L

■ ■ ,... :-----r

Sekmadienį ‘Pirmyn’ 
Choro “Susipažini
mo Vakarėlis”

sįh-

Spalių 17 d., rengiamas kon
certas “Muzikalis. Albumas"

galima gauti nuo kiekvięno 
choro nario. Rengimu ir ppo- 
gramo tvarkymu rūpinasi ko
misija, kurių sudaro Lillian; 
Stupar—pirmininkės, ir narės: 
Felicija Manikas, p. Ascillie? 
nė ir Cictorią Poveikis.

“Muzikalis. Albumas"
Spalių 17 d., Chicagos Lietu

vių Auditorijoje įvyks pirmasšį sekmadienį, spalių. 3 ,d«,J - . . . .
Walter Neffo salėje, 2435 So- “Pirmyn” choro žiu metų kęn- 
Leavitt Street, įvyks nepapras
tas vakarėlis, kurį rengia Chi
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn”. Tai bus “Susipažinimo 
Vakarėlis”, rengiamas ir cho
ro naujiems naciams ir jų. .tė
vams. Kiekvienais metais cho
ras rengia tokį vakarėlį, kad 
naujieji nariai ir tėvai galėtų 
sueiti į geresnę pažintį ir di
desnį draugiškumų su choro 
senesniais nariais, mokytoju 
p. Steponavičium ir choro val
dyba.
. Šįmet tasai vakarėlis bus 
ypatingas tuo, kad nariai ir 
tėvai bus choro svečiais per 
visų dienų. Yra surengtas pro
gramas, kuris užinteresuos ir, 
jhufcufc ir senius. Vakarėlis 
grasuleMtrečių . ...yaUndą -po 
£įątų įorjij ir bunco lošimu, 
siu, dovanomis laimėtojams, 
šeštų* valandų vakare įvyks 
vakarienė. 7-tų valandų —pra
sidės ųąųjų;narių. ‘įšventinimo’ 
cęreippnijos, o nuo aštuonių 
tęsis šokiai; ir tolimesni loši
mai, tčyains.

Bibetąi: vakarėliui yra tik
tai, 25; cenįai; asmeniui ir juos duotu adresu.

certas pavadintas- “Muzikaliu 
Albumu”. Koncertas įvyks Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje. 
Dalyvaus choras ir “Pirmyn” 
choro solistai, Pranas Jakayi- 
čius, Viktoras Benderis, Ona 
Skeveriutė, Aldona Grigoniutė 
Kaimiečių Kvartetas ir. kiti.

Visas abiejų parengimų pel
nas skiriamas finansavimui 
“Pirmyn” choro kelionės Lie
tuvon.

— Choristas.

Tai Brighton Parko lietuvai
te, pfclė* Brone Švedaite. Ji yra 
idvidfešiįnt 'metų; amžiaus švie- 
siaplajukė mergina.

1 Pt-1č švedaitė dalyvaus Nau
jienų. rengiamame koncerte; ir 
gražuolių; konteste, kuris įvyks 
spalio 24 d. Lietuvių Auditdr 
irijoje.

Kad koniestantės per visų? 
:savo gyvenimų galėtų tų įvy
kį prisimintu tai? New City 
Furniture Mart (1654-56 W. 
47 St.) pasiryžp jas tikrai ka
rališkai apdovanoti. Keturios 
ipirinosios. konte^tantės/ kiv 
nios bus pripažintos, gražiau
siomis, laimės tikrai šaunias 
dovanas. Pirma; dovana.: trijų* 
šmotų bedrumio setas, kurio 
verte siekia $150; antra; dova
na*—puikus radio; trecia do- 

’vaha*—uždangalas lovai; ir 
ketvirta dpvana. 
tas bedrumiui.

Be to, ir visos kitos kontes- 
tantės bus apdovanotos.

Vąkąr paaiškėjo, kad prezL 
dentas Ępseveltas, kurte dabar 
važinėją pp* vakarines valsti
jas, spalių 5 d., bus Chięagpje.

Jis pasakys kalbų, naujp 
, Chicagos CentenpLial tilto ati- 
darymp iškilmėse, kurios į- 
vyks tų dięųų.

i j Tiltas randasi prie, Chicagos 
upės žiočių; ir Michigan eže- 

. ro. Jis neseniai hpyp baigtas 
Į feUprųles, valdžios pįnįgais? ir 
jungia paežerio bulvarus pie- 
tiniaųi ir šiauriniam. Chipa- 

tgps, u^gs krantuose.
Tiltų, atidarius, motoristams, 

įvažiuojantiems iš vienos mies
to, pusės į kitų, ežero krantu, 
nębereikėjs pervažiuoti per 
miesto centrų.

■ Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame, ir pataisome visokios 
rųšies1 stogus, taipgi’ dirbame blšties 

fdąrbps, Lepgyoą išlygos, jei pagei7. 
dalijama-

1 BltlDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So,' Halsted Sti eet

t Help, Wantedr—Female f

lempų se-

vakarienė. 7-tą valandą

Nebeturės 5 Centų 
Alaus

52-tra metinė Illinois aludi- 
ninkų konvente j a Ghicagoje 
Sherman, viešbutyje nutarė 
nebaparduoti nikelinių stikt 
jų alaus. Konvencija taipgi nu
statė 10 centų, kaipo mini- 
mum kainų už 14 uncijų stik
lų alaus.

Antanas Jasinskas, nuo 610 
.West 49th Street, užsimušė 
nukritęs nųp verandos antram 
įaukšte namo, aukščiau pa-

SUSIRINKIMAI

Personai
Asmenų Ieško

• PAIEŠKAU GYVENIMUI DRAU
GĖS* pasiturinčius. Esu vaikinau 
lobingas, išmintingas, nesenas. Atsi- 
šaUkit laišku, 1739 So. Halsted St., 
Box 71& ;

Berniukas Mirė 
Už Centu Vertės 
Saldainiu

į 
C 
(

K "f ,FKW’ f. I 1 - ’ »v •• . ’ * .............. '

Illinois Lietuvių, Patalpos Klubo rpųnesiųis cusirirk.'ųĮa’s.. bus. 
penktadieny, spalio 1 d., Chicagos Liet. Auditorijpji, 3133 
S. Halsted, SU, 7 :30. vai, vajkąr.e. Visi klubiečiai kviečiami, 
atsilankyti: —A. Kaųlakis, rast.

Jaunų, Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys bęrft.aininį| 
penktadieny, spalio 1 dienų, 7:30 valandų var 

Chicagos Lietuvių, Auditorijoj, 3133 S. Haktedi St.
Visit pųriąb mųĮppėKit lMKų> suimtai; nes randai; dapgi 
svarbių, reikalų, kuriuos būtinai turėsim, aptanti,

S* Kųitiitočią,
Penktadienio dpdlio mšn. ii dipnų> Mildos svetainėj; 3142< Souti^ 

Halatedi St, 8 vaj; vakaro Lietuvos Jaunimo; Kultūros Bar 
telis ląiftys. visuotinų narių susirinkimų. Nariai) yra; prašo? 
mi; visi; atsilankyti* —Alfredais Jt BuMius.

i 10 metų amžiaus berniukas 
James Christy, 6347 Sp. Ko- 
mensky avenue, buvo mirtinai 
sužeistas, kai bėgdamas sker
sai gatvę, p-akliuyo po auto
mobiliu. Berniukas- skubėjo 
krautuvėm pasipirkti saldainių 
už vienų centų* '
L Jis įnirę kelyje į šv. Kry
žiaus ligoninę. r
L Automobilį valdė vienas 
’Gerald Knip, 5449 73rd Street; 
iš Sumini t, III. Nelaimė įvyko 
prie 63rd ir Komehsky avė.

ANTANINĄ ” PQCRXIte^Nk 
tęvais Kreų)|)liųbė.

Persiskyrė su šįup pąsaulių 
rugsėjo 28 ,d. 8:40 vai. ryto,

* ’tąžtfi. m,,. suiaųipM.4I6' am-. 
žiaįia, gimųš ' Pittsburgh, Pa. *

t Paliko. dį4eUątee t.^Rliudim^ 
vytą Juozapą;; 3 sūnus Arnoaš

‘ ir marčią1 Marijoną, Juozapą 
: ir, niarčiąi Anastaziją ir Laųryr 

ną, 3; apųkų's, tėvą Jbną K^enir
5 blį, seserį GenJrutąy.3 brolius 

Vincentą,, ,Ąjėkąąndną ir, Dąr
. nielių Kremblius, dqdę Joųą 

Bėniuną. ir daug kitų giminių,
t Kūnas pašarvotas 15Q9 Sp.9 
; 49th Avė.,'Cicero.' ; i . \ , .

Laidotuves įvyks šeštadieni;
Spalio 2 d., 8 vai. ryto iš na-’

* mų į Šv. Anjtaųp parap. baž
nyčią, kurioje, atsibus, gedulin
gos pamaldos Aiž velionęs sielą, 
o iš ten - bu^i nulydėta į Šv.
Kazimįero kapines.

Visi a. ą. Antaninos Poče- 
vičienes giniihės, ■ draugai ir

" pažįstami ėSftt; nūoširdžiai kviė 
u čiaini dalyvauti laidotuvėse ir.

suteikti jai ^aškutinį < patarna-
> vimą ir atsisveikinimą.
< T C >'•’ '■

Nulipdę liekame,
Vyras,-Sūnus, Marčios, Tėvas, 

Broliai, te Giminės,.
Patarnaują^ 
žėiką, Tel?

M

■ ■■■■■(

Giminės.
L d i r. S. P. M a
ARDS 1138.,

_

7. ..J prilęlauso.-
raugijai. ši Draugija yra pašaipus, pomirtinių_ »r 

gUirurOS organizacija. r>n»«įpa nsjupj— $6, $lv, $!«• ucr, navaiiię, JųOr 
rniftiną $200, taipgi gratmešiai, vežirąąs, kviętkai. Dabar nauji; nąnąjh 
priimami- W 15 ifci, 48 m. amžiau^ Raaibąigus šiam vajui; buH pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokite^ proga, rašykitės dabar..

Mėnesiniai mokesčiai Draugijom yra: 50c. 75c., $1.25 —- pagal 
priklausoma skyrių. Įstojimas eina pagal: amžių. Nauji nariai* išra
šę Draugijun. iki. gruodžio (.Decemher) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
lt d. Amalgamated Hali, 333 Su. Ashland Blyd. įsirašyti Draugijom 
galima per musu konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Apie penki; tūkstančiai; lietuvių. — vyru? ir. moterų 
į Clącagfts Lietuvių DraugRąi. ši, Draugiją; yra napalpps, 

kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
l

I . . ,*Į< .
Kipkvięnuosę nių)drpųpsę pp- 

lituHiraiftjj wčWfflMĮ, ne
žada. ninkiHąms. bęt> fe pažadaj;

išeiną priešingai; Kas me- 
tąįą žipph^a y$a< * ųpkraųpųpiii 
yią ippkęsęiąi^ iib,

negana; to,, .dar naujų, prideda^ 
ipą i

Mažieji; nųpiRi savipinkai: ypa, 
ląbiau; ą^$unkihti, nors., djeplpr 

‘krątiškąi; valdpmpj šalyje taip 
neturtų, teiti; šėtaj< kaip mokes
čiui? kilo pęr pastarųpsiiis kejįs 
pneihuą, NUO kiekvieno nustafey- 
to namo vertės šimto buvo: 
1:933 metaie — $(5.52, 1934 
k $te46„ 1,935, k te 
1936 m. ------ $9.52. Kaip toli taip 

įeis, parodys ateitis.
i .......... • ■
Į Laikap. jąų{ protestuoti; Spąr 
’lių, 8 d;, 8 vat vak* Ciyic 
ra. namuose, ppip, Madisou ir 
VVacken dr. Coolę Cbunty Civic 
GounciJ: rengia masinį; niitiugų. 
Susirinkime visi. Už susirinki
mu darbuojasi. Marąųette Par
ko Liet. Amer. Piliečių Kliubaę 
ir kiti. Veikia P~ia D. Petro, 15 
Maldo Demokratų Kliubo vei
kėja ir kiti. Tikietai rengimo 
išlaidoms padengti lik 10 centų. 
Galima gauti pas kliųby narius.

J' I ■' . ^* ' : ■ A, J, M -

JUO^ĄPĄ^ ZIMANČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu; 

rūgs. 28 Jien^, 2:35 vai; ryto, 
1937 m., gimęs Raseinių ąpą., 
Girdiškių parap., Pagirdiškijj 
kaime. ■.

Amerikoj, išgyveno 4Q> metų.
Paliko daliame nuliūdime 

mylima^ 2; dukteris, Anteipna. 
ir Oną, 2 žentus, Stanislovą 
Norvilą- ir. Gabrielių,* Behpaių/ 
jų toimynąa ir daug; kitų gįr 
minių.

, Veiįpųįs J. Ą. Zimančius gy- 
j veną adresu; ^915 So. Justine 

fte Kuųąs pašarvotas koply- 
čjuji 44p5; iSm ’li^rmitage Avė.

į Mi ntetosnią/;* linių telefonuo- 
i kiįe Bąyerly 3953.
L' Laidotuves1 jyyks penktadie- 
j nį; spalje Ii di,. U:QO vai. ryto 
ii( $•>’ J; Ė. kopi. į Šv. :
[ bažnyčią, ?ku-
| rteife apsibus gedulingos pa-; 
ž maldOs U&: velionio sielą, o iš < 
i ton nulydėtas į Šv. Kaži- 
,( mieto IteiįtoėS. '
■> ■ yiąi a, /ą,į Juozapo Ziman- 
I Šimte giteines, draugai ir pa- 
j žista|piį esatį nųpširdžiąi kvie- 
| čiamii dątevaųtį; laidotuvėse ir 
j sųtoiki jąm pąskutinį patarna- 
| vima ir atsif>vei|cįninią. į 
Į . NŪĮm4M hąkamę,

Ditetoryte Žgą|aii ir Giminės.
1 patarnauja: laidč dir. J. F. Ėu- 
į deįĮęis,' Tęli YARDS 1741.

I?OPCORN ją PRETZELS
Bristatojp į> T'ąyernas ir Restau- 

y ranua apzoųtetes produktus. 
P Taipgi parduodam saldainius 

’ wl|olėšale.
4643; SO. HALSTED STREET

K Tek YĄRDS 4996.,

t REIKALINGA* MERGINA, bend; 
ras. rtamų darbas, nęreilęia * skalbti, 
(nėra vaikų; 5 dienų savaitė, valgis

$6»00. 1336 Blųe Island, Ganai 3286

Help Wanted—Male-Feinale
Darbininkų Reikia______ _

i DARBŲ YRA
'Mašinų, šapoše ir fabrikuose, vyram 

' ir moterim.
TUTJHILL EMPLOYMENT

18.4 W. Washington St. 3 floor.

Help Wanted—Malė
DarbinĮnkjj, ReiKia.

REIKALINGAS natyręs žmogus, 
farmos darbui. T. E. Burke, 6950 S. 
Peoria St. Tel. Wentworth 4103.

t

Partners Wanted
Partnerystės Reikią

j REIKALINGAS pusininkas ant 
FARMOS* — singelis — farma cash. 
Kreipkitės po 5 vai. vakaro, sukato
mis ir, nędėliomis visą, dieną. Agnės 
Abiutė, 3237 So. Parnell Avė* 1-ds 
lubos iš priekio.

; tlelp Wanted—Female
į Oąrbinjnkių, Reikia

j MĘĘGINĄ, lengvas namų, darbas, 
nereikia virti; geras najnas, telę'fo- 
nas Btickingham 7218.

REIKALINGA 2 patyrusių gro- 
sernės klerkų merginų, kurios mo
kėtų lietuviškai. Atsišaukite United( 
Food Mart, 3455 Sp. Halsted St.

TARNAITĖ; nąmų darbas; nerei
kia skalbti; nereikia virti; būti; ge
ras namas;. $8; Drexel 5566.

. REIKALINGI 2 BUŠELMONAI 
prie senų ir naujų drabužių.

J4 J. KOHOUT and SONS, 
1910 So. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
:FARMOS. Stanley, 423 East 64th 
.St. pirmos lubos.

PATYRUSI MERGINA; bendras 
'namų darbas; biifi; dalį ar pilną 
laiką dirbti; nereikia virti; vaikas; 
LINCOLN 1721-.

PĄTYRUSĮ, MERGINA;, bęųdras 
namų, darbas; savas kambarys; ne- 

‘reikia skalbti; 4 užaugę; referencas; 
$12; Rogėrs Park 6808, 
•o, X".vt"”— ------ -—”------------------ --—

; GABI, ŠVARI NAMŲ prižiųrėtOr 
ja; labai geras namas; nereikia 
.skalbti; gali išeiti; $10—12; pasto
vus darbas; Beverly 2887.

REIKALINGA patyrusi VEITER, 
KA į Lunch Room.

3740 So. Halsted St.

-----UUMl!! VVl1.1 . .'I ,'J'IHF.... -
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimpi_____

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is
kambarius ir 3-jų automobiliu gara
žas. parsiduoda tik už $11,500. Kitąs 
4/4 medinis namas, įnėšantis $70.00 
nendps, parsiduoda, už $2500. Ir Šiaip 
kitų bargenų,

Z. S. M1CKĘVICE AND CO. 
6816 So. Westem Avenue. 

Hemlock 0800.

APLEIDŽIU ČIKAGĄ—PARDUODU 
VISAS SAVO PRAPERTES — 

NAMUS UŽ TEISINGĄ 
PASIŪLYMĄ. 

PIRKAU—
Woodruf£, Wisconsine resortą. Už
tai parduosiu savo namus (Čika
goj) pigiai, nes greitu laikų išsikrau- 
stąu į Wisconsino naują butą.

MaUo namai randasi 1930 So. 
Union Avė. 3 fjatų mūrinis namas 
po 6 kambarius ir 1 fl. 4 kamb, ir 
1 cottage 6 kambarių.

Dpi pasitikimo matykit mane ho- 
tely, 1606 So. Halsted S*L telefonas 
Monroe 2725. Juozas Dargužis.

REIKALINGAS patyręs KRIAU- 
ČIŲS moteriškiems ir vyriškiems 
drabužiams* 1139 West Garfield 
Boulevard.

REIKALINGI du farmos DARBI
NINKAI. Darbas ant visados, gera 
•rųpkestis. Antanas Vaitonis, Owen, 
Wiš. R. 1.

i REIKALINGAS viduramžis žmo
gus atidaryti ir išvalyti Taverną iš
ryto. Turi būti negirtuoklis. Gaus 
pįlnąi pragyvenimą ir. kambarį, taip- 
gi mokėsiu algos. Keipkitės:
;Jt Ąžukas, 3301 S. Lituanica Avė.

Automobiles
1929 CHEVROLET Sedan, side 

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

1025 North Clark.

Mujsical Instruments
Muzikos Instrumentai

REIKALINGA patyrus MERGINA 
prie abęlno darbo, gyvenimas ant 
vietos j1 prižiūrėti 2 kūdikius, šauki
te Maųsfield (4493.

į ŠILK LAMP SHADE rpąkęrs; pa
tyrusios tiktai;, aukščiausios ratos 
mokama; mąloųi aplinkuma darbe;

T. A. STIFFEL CO.,
615 North Aberdeen St.

s ANgŲYS •
i Lump ................... $6.00

Mine Run............... $.75
Egg ...........  r 6.00
Niit ...............  6.00
Scneęnings ........... 4.75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS, EINA AUKŠTYN 

į PRISTATYMAS MIESTE IR 
! PRIEMIESČIUOSE
( Tel. ARDMORE 6975

We Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

j ILLINOIS COAL 
LUMP ...... ...................... :...... $6.00
ĮMINĖ RUN........... :................... $5.75
EGG OR NUT .......................... $6.00
SCREENINGS     ............. $4.75

Our trucks cover the city and 
i suburbs.
Call Day ęr Night ARDMORE 6975 
_  t ;____  i_____ ■.__ . . 1 . ....  —.ii,..

; BRUNO SHUKIS
l Generąlis Kontrak-
• torius
P ■

/Statom itaujus ir Jaisom senus 
•namus? Apkalam- asbesto mis. Rei

kalui. esant, kreipkit.es: .

; 4131. So. Franciseo 
t ■. Avenue .
, TeL Lafayette 5824

• - f/ '-į •

; LOVEIKIS
* ‘ K'VTIP'T’K'T.lVI'l

„i   m ,'|0to mimil i"ui i       i..........  ‘
THE BRIDEGPORT < 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH
SVETBlRIŲ KRAU-. 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA- 

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET j 

"U 1 7, U!AlteT’. "i"1"" 1""" ..... ....

. smnci^m Gėles 
Telegramų į 

tlVisas Pasaulio 
Dalig.

KVIETKINIJVKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankįętams 

ir Pngrąbams
3j31Ą So. Halsted Street

Tęl. BŲULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
’ Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

--Bankiętaips—Laidotuvėms— 
Papuošimams

' 4180 Archer Avenue
Phone LAFĄY.IįTTE 5800

PARDAVIMUI arba renduęsiu 8 
kambarių namas tinkamas dėl res- 
tauranto. didelis diningruimis, 2 ka
ram garažas, lotas 50x200 pėdų. 
Nedaug reikia, įmokėti. Randąsi ant. 
11212 So. Western Avė. Kreipkitės , 

:33L5. So. Halsted St. Tel. Yards 1’546

PARDAVIMUI 4 kambarių medi- 
•nis katedžius,, 50 pėdų frontas, kal
ina $5,000. Randasi 7227 So. Rock- 
well St., arti lietuvių, mokyklos ir 
bažnyčios. Bargenų medžiotojai te
gul neatsišaukia.

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ ir kated
žius; gatavas užimti; įkainuotas grei
tam pardavimui už $3900.00; išmo
kėjimai; pagal sutartį; 4610 South 
Washtenaw Avė. arba šaukite Re- 
public 1232.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West MąxweJl St. 

3> blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$1'25 Stygų Basas ........... i.... $75.00
$99 Trombonas su keisu....... $35.00
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras užJ ....... $3.50 

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

BĄRGENAI MARŲUETTE PARKE 
Netoli 71-mos ir Rockwell gatvės, 

2 flatų namas, pę 5 kambarius, kar
štu vandeniu šildomas; garažas; 
kaina ........................................ $6,500

5 kambarių naujas mūrinis bun-
galow ir garažas; kaina ....... $3,750

BRIGHTON PARKE
42-ra ir Campbell Avė., 2 flatų 

namas, po 6 kambarius, cementuo
tas beismentas; karštu vandeniu šil-< 
domas, kaina .........................  $4,200

2 flatų po 4-is kambarius ir ga
ražas, cementuotas padamentas ir 
garažas, kaina ...................... $2,900

6 kambarių cottage su cementuo
tu padamentu, kaiųa .......... $2,400

Turim visokių ^kitokių bargęnų, 
namų ir farmų pardavimui arba mai
nymui.

C. P. SUROMSKI, 
2502 W. 69th St. Grovehill 0806.

Furniture & Fixtures
Rakanda’-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi, štorų 
fikčerius dėl bįle kurio biznio įskai
tant svarstykles, ręgisterius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E; SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. BTATE STRŲĖT 

CALumet 5269.

Pardavimui pirmos rųšies tavernas 
už labai prieinamą kainą. Prieža
stis, pasilikau našlė. Stęllą Balz- 
kięjiė, 1209 W. Lake St., Melrose 
Papk, III.

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kayraį .................. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai* $30—$85 
$135 gražus, ųauji parlor

setai .'...    $80-—$4£'
$375 ver.tėą 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4. kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

tą, ūkę, bite kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj, ir. norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skoliuam pinigus 

perkam inorgičius.
NAMON FINANCE CORP. 

6757 So. Westem Avenue 
GHICAGO,

Biznius įsteigtas 19W. metais.

ir

b’inaii<ęiąį
Finansai-Paskolos

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gerai - apmokąs 
restoranas* Gerus pinigus padarys 
aktyvus žmonės. 1802 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI Meat Market, pil
nai įrengtas. Bargenas, cash arba iš
mokėjimais. 2602 W. 69th St. Phone 
Hemlock 6633. '

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk' Stogą ir
RYNAS DABAR 1

Pašauk mus dėl dykai apskaftliavi- 
mų. 25 metai patyrimo, Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750. WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, bUhjus ir f amas; ihšiu* 
riname namus, rakandus ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui, arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas, 
pkitės: 

1 4631- SO.
Ofisas 2-ros

JEI TURIT
KA PARDUOT

C

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

Reikalui priėjus krei

ASHLAND AVĖ. 
lubos su J. J. Grish 
---- •-------- —

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

RETAS BARGENAS
2 po 4, mjirinis namas, lotas 

33x125, 2 karam garažas. Kaina 
$4750.00. Randasi Brighton Parke.

2.. po 6, mūrinis namas, fornasu 
apšildomas. * Randasi Brighton Parke. 
Kaina $4750.00.

6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicago 
Lawn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus. tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pr.ir 
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidų.

.-.5

kreipkit.es


NAUJIENOS; Chicago, UI. ’ Ketvirtadienis, rūgs; 30, *31

MILIONINIS GAISRAS STOTO MĖSOS 
DIRBTUVĖSE SKERDYKLOSE

Pabėgo iš Kalėjimo, Ko Trūksta Musų ’

v

Didžiulis gaisras, vakar ry- pylė chemikalus ir vandens į 
tą kilęs CJucagos skerdyklų degančius rurnus. Kai kurie 
Swifto bendrovės dirbtuvėse, spėjo pasislėpti laiku, xbet di- 
padarė apie milioną $150,000 džitunai ugniagesių karšti plyt- 
nuostolių firmai ir sužeidė ko- galiai ir medgaliai nudegino 
lioliką ugniagesių. Be to, laike veidus, rankas ir kitas kūno 
gaisro įvyko sprogimas^ kuris dalis, 
palaidojęs griuvėsiuose ketu-’
ris ugniagesius. Taip spėja ųg-’ Gaisras kilo apie 6:15 va- 
ttiagesių viršininkai, bet jie landą ryto, centraliniam Swif- 
dar neturėjo progos to spėji- to bendrovės name, prie Pack- 
mo patikrinti. j drd ir Exchangęavenue. Na-

Sprogimas įvyko pačiarti! iric buvę apie mifionO dolerių 
gaisro gęsinimo karštyje, kuo- vertes mėsos, kurią gaisras 
met kelios komandos ugniage- sunaikino. Pačiam namui nuo- 
sių nuo gretimų nąmų stogų stolių padaryta $150,000.-

[važiavo Alinėn, 
Pašovė Bartenderį . •* v

A pie. Lietuvių Metio Parodą

Tą pat galima pasakyt ir ČKiikni Paimti 
apie piešinius. Cbicagoje ran-(^WuJ<ll * dllllLl 
dasi darbai garsiųjų musų dai- VUAOn VokUincn 
liriinkų, pav. Rimšos, Šileikos, *11 Lvbv T alblljUbv 
Žmuidzihavičiaus ir daugelio T nrtnliolri
kitų. Bet jie laikomi paslėpti.! Iid. LtUgdllbKl 
Mes gi norime supažindinti _______
jaunesniuosius musų męninin- Naujas vedybinis įstatymas

pareiškimą, padarydamas ga 
lą visokioms kalboms ir abe 
jonėms, kurios pasireiškė, ka 
įėjo galion naujas Illinois vai 
stijos vedybinis įstatymas,- rei 
kalaujantis medikalės egzami 
nacijos. Nenorėdami pasiduo 

1L ti egzaminacijai, daugelis jau

Nepaprastas Kon 
certasir Juokai

? Sekmadienį, spalių 3 d. bus 
SLA. 178 kuopos susirinki

mas.

p-lė E. Mikužiute atvyks su 
savo sportininkų komanda. 
Suvaidins muzikalę rolą. Bus 
prakalbos ir gydytojaus pala- 

užsilaikyti.rimai kaip ligoje
zr,

visus, kadTaigi, užtikirnu 
kuopos tūzas su

I komanda sulos nemenką rolę, sį sekmadienį, spalių 3 d.' , . .. ,v„. . .it .Dabar jau - iie nesnaudžia,įvyks nepaprastas koncertas,! .....
juokų valanda ir prakalbos., Praktikuojasi ir mokosi kaip 
Pirma įvyks SLA. 178 kuopos' padaryti iš žalių barščių bene- 
susirinkimas, kuris 
mas į paprastą vietą 
popiet. Kviečiame visus narius bačkutė alaus 
būtinai pribūti ir, vienkart iš-! - — 
anksto prašome gera užsilai
kyti, kad “nepagauti šalčio” ir 
paskui dėl jo, namuose užsi
darius, nepamatyti to, kas dė
sis musų kolionijoje. Tai bus 
pirmas tos rūšies toj apylin
kėje vakaras.

Sugaištas laikas visiems 
•' apsimokės

SI.A. centro iždo globėja

Du Toumoflakiečūii vėl bėdoję Ateinant® še^dienį, spalio

važiuodami automobiliu, ne- Mietuvių m!bfio ” paroda. Nors bet vargiai mums, be pavyks 
pajėgė jo suvaldyti ir dūrė į. visi lietuviai ygiria 
aline ties 4301 South Wolcott darbą, befMpajrt;įžb’džių, kito- neprisidės. Niekas tų brąnge- ............................ r.„........ ..
street, Tpwn of Lake- kiu bud^ \nėprįsidėda. Baro- riybių negalės įvertinti, jeigu'q((o j^ėrner vakar1 paskelbė šliubai nėra legališki ir yr;
, Kai alinės savininko John, dos rengėjai piinigUkos para- jos bus užrakintos už durų tik svarmų opiniją, kurioj sako, prasižengimas naujam lįlįiioi 
Glista sūnūs Edward Glista/mos nepraą0; h^s ir asmeniškai^ pasi- kad Illinois gyventojai, kurie patvarkymui. Bet Kerner da
bartenderis, išbėgo laukan, tai 
abu vyrai užkaniandavojo jam 
lipti į automobilį. Glista ne
pasiskubino* jų komandos iš
pildyti, tad, vyriškiai paleido 
kelis šuvius ir sužeidė jaunam 
bar tenderiui koją. iPo šūvių 
abu nuskubėjo iš nelaimės 
vietos, palikdami automobilį 
už kelių blokų nuo alinės.^

Pašautasis Glista sako, kad 
piktadariai buvę \ Stove Kas- 
per, 27, nuo 1840 W. 46th st. 
ir John Filas, 20, nuo 4622 Šo. 
Honore street. Prieš kiek laiko 
abudu ištruko iš kalėjimo Oak 
Lawn, III., kur buvo uždaryti 
už apiplėšimą. i

Vakar anksti rytą- du vyrai. 2 d., atsidarys ąn^a . metine kus su musų .meno pažibomis, unois valstijoje nesuvaržąs navedžių vyko šliubus imti

šį . kilnų tai atsiekti, kol pati liaudis
• Cro^n Point, Indianoje ir ki 

tas vietas už valstijos ribą 
Illinois valstijos prokuroras Pasklido gandai, kad toki

>.■

jaunavedžių

Nubaustas Už 
Neatsargų 
Važiavimą

butų reikMibga. '^eą tik nori- džiaugti. Tegul visa liaudiškas 
ine, kad višuoirienė prisidėtų parimto ir pasidžiaugia.
prie padarymo šitos parodos prisidekite visi. Atneškite 
sėkminga, prisiųątiamą ėkspo- sav0 rankdarbius į antrą lietur- 
natus parodai,j kas, be abejo- dailės-meno parodą, kuri

.^tsidarys y spalio .2 d. Mandcl
Daugelis lietuvių turi gra- Brothers dept. krautuvėje, 9-m 

žiu audinių & Mtokiiį mei^ ir Madison
kų daiktų; Lietuviai buvo ir'gatvių. Paroda tęsis dvi sa- 
yra pasižymėję/'kąip. geri au- vaitos laiko.
dėjai. Pasaulis (ribrėtų susipa-r Daiktai parodai bus priima- 
žinti su tųkjypraktiškulibtu-Tmi viršminetoj vietoj šį penk- 
vių menu,yb||tjį deja, lietuviai tadienį per visą dieną ir šeš
tuos audinius rieduoda pato- tadienį iki 12t-os valandos. Po 
dai, verčią^paslėpę kupare; to, vieta turės būt priruošta 
laiko. ''.'r..;.--, u-parodai. Paroda atsidarys kai

Kai reikia ? gauti parodai 
daiktų, tai nors ;,, ant kelių 
klaupkis ir prašyk, kad duotų 
su visokiais pasižadėjimais ir 
nežmoniškai aukšta apdrauda, 
kartais pasiseka išgauti kele
tą audinių.

Suprantama, tie audiniai, 
kurie buvo atvežti iš Lie tuvos^ 
yra labaįJ-’yę^-tį^athi, kaip aV 
.iųlnh iš . brangios; - tėviškės, 
šiemet gi bus. j au trečia pa
roda, kur; biįš<- rodomi lietu
vių audiniai & mezginiai,; ta
čiau iki šiol! ne vienas darbe
lis nežuvo, J ries viskas bhvo 
stropiai sairgOriia i r 1 ai koma

s J ’ 1 . ’ •• .,nės, nieko . Ąekainiioja.

išvažiuoja už Valstijos ribų su- bar nurodo, kad įstatymą 
šituokti,> neųušižcngia įstaty- apie važiavimą šliubams į ki 
mams, o kitose valstijose pa- tas valstijas nieko nesako i 
imti šliubai yra legališki. neskiria jokios bausmės už iš

Prokuroras paskelbė tokį sisukinėjimą iš egzaminacijos

GRAŽUOLIU KONTESTAS
[STOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė .

Adresas

2:30. vai. popiet.
—- Komitetas

Telefonas

Amžius Svoris

šaukia- diktiną. Visiems žurovams ir 
1; vai. klausytojams už sugaištą laiką 

užtikrinta vel- 
(tui. Tat, visi gerbs valios lie
tuviai: sęnį ir jauni, inteli
gentą ir biznieriai, nepamirš
kite šios progos. > Kviečiame 

t įi., •' .. ~ ■' - -- ■ r ....•v7”'. <.

būtinai atsilankyti Taksai vėl- mokėti $25.00 pabaudą už ne
ini. Koncertas prasidės 3 vai., ’ atsargų važiavimą automobi- 
ne vėliau, F. Žilinsko vietoj, iiu- Teisėjas taipgi uždraudė

J —-- Kranchąusui valdyti automo
bilį per keturis mėnesius Tai^ 
ko. po užraktu. į

BrauMiesto teisėjas J. M 
de trafiko teisme nubaudė 
bridgėportįetį Daniel Kran- 
chaus, 3259 Lowe avenue, sti-

3244 W. 111 St.
Kviečia B. Valantinas-

... ...............   I I

PASAULIO

Prieštaravimas Jai 
Apsimokč j o Kalė

jimu
i Viena moteris Sofic Maja- 
ką, gyv. 5519 South Talman 
avenue, pasipriešino Home 
Ovvner’s Loan korporacijos 
forklaužuotuš jos namus ap
leisti. Už tai ją teisėjas Gro- 
vep C. Niemeyer pirmadienį 
nubaudė $5.0 pasimokėti, ar
ba, neturint, apskričio kalėji-

, me atsėdėti.
į

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTEŠTĄ”. Prisiunčiu 
.v . m,.

savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve-
. . . . .

dejų nurodysiu. ’

Parašas

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos .fotografijos bus 
priimtos. . • - ■ , ,

I PAVEIKSLUOSE



Italijos sužeistų ir susirgusių kareivių, kariavusių Ispanijos sukilėlių eilėse, bet dabar grąžinamų namo į Italiją, nes jie yra paliegę ir tolimesniam kariavimui nebetinka- '■ . . ■_ '
i

PAGROBĖ. — Charles S. Ross, 72 metų, buvęs 

Chicagos fabrikantas su savo žmona. Prieš kelias 

dienas jis buvo pagrobtas žmogvagiųgryštant iš kito 

miestų su savo buvusia sekretore. Apie jo likimą dar

nėra jokiųsžinių. ‘ ,

s už garbės prezidiumo stalo kalba

MIRĖ IŠMIEGOJUSI 
^PENKIS METUS. — Pat- 

( riėia Maguire iš Chicagos 
. pr iemiesčio O ak Park, mi-

/ rusi užpereitą naktį, iš
miegojusi be paliovos pen 
kis metus ir 7 <mėn. Ji 
miego liga susirgo gana 
staigiai ir per visą laiką 
nė kartą nebuvo pabudu
si. Tečiaus ji mirė ne nuo 
miego ligos, o nuo plau
čių uždegimo, kurį gavo 
nugabenta ligoninėn vi
durių operacijai. Nors bu
vo padarytos kelios kr au- 
Jo transfuzijos, bet jos 
gyvastį išgelbėti nepasjse* 
kė. Mirė sulaukusi 32 me- 

. . . . < ■ &■< . ..... r* •—-•^****'.i. -į'

tų amžiaus* /! 
•t ii ■•iH’

pr
. Pj




