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Lewis ir Green tarsis
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Reikalinga daug darbi
ninkų • <

■ .—:—:— 1 .1 • ~~

Užmušė du Palesti 
nos policininkus

Greeno ir Lewiso pasitarimas įvyksta šian
dien. Jis reikšmingas 7,300,000 organizuo
tų ir 30,000,000 neorganizuotų Amerikos 

darbininkų.

$»>

Greeno ir Lewiso pasimaty-WASHINGTON, D. C., gruo
džio 2. — Trečiadienį, gruod- mas yra reikšmingas 7,300,000 
žio 1, taika Amerikos darbi- organizuotų unijose Amerikos 
ninku judėjime atrodė artesnė darbininkų. Jų dviejų pasimą- 
nei bet kuomet nuo to laiko, tymas taipgi reikšmingas 30,- 
kai prasidėjo kova tarp Ame- 000.000 Amerikos darbininkų, 
rikos Darbo Federacijos ir In-^ kurie dar nėra organizuoti. Nes 
dustrinio Organizavimo Komi
teto. ?

John Lewis, C.I.O. vadas, ir 
William Green, A.D.F. prezi
dentas, sutiko dalyvauti ben
dram pasitarime taikos atstei- 
gimo reikalu. Be jų dviejų, pa
sitarime dalyvavo Philip Mur- 
ray ir George Harrison, pir
mininkai A.F.L. ir C.I.O. de
legacijų konferencijos, kuri 
darbuojasi jau mėnesį Ihiko 
šiuo tikslu. I * .

Lewiso ir Greeno pasimaty
mas įvyks šiandien, gruodžio 
2 d. Tai bus pirmas formalus žada daugiau darbo, geresnių 
jų pasimatymas nuo 1935 me-; uždarbių ir žmoniškesnio gy- 

C.I.O. ir venimo platiems Amerikos gy
ventojų sluoksniams.

jeigu jis reikš taiką, tai gal 
būt darbininkų judėjimo vadui 
imsis bendro organizacinio va
jaus, ažuot eikvoti -jėgas savi
tarpiai kovai, ir ne vienas mi- 
lionas iš. dabar neorganizuotų 
darbininkų atsiras unijistų ei
lėse.

Taika butų ir atsakymu prez. 
Rooseveltui, kurs šiomis dieno
mis paskelbė plačią programą 
namų statybai išjudinti ir kvie
tė taip kapitalą, kaip ir dar
bą bendromis jėgomis paremti 
sakytą programą. O programa

KRETINGA. ; Kretingos 
miškų urėdijos: Skuodo, Im- 
piltės, Grušlaukės, šventosios, 
Darbėnų, Vaineikių, Palangos 
ir Kretingos girininkijose prie 
miškų kirtimo darbų reikalin
ga ' daug darbininkų. Uždarbis 
geras. Kretingos miesto bur
mistras Dambrauskas šiomis 
dienomis paragino darbininkus, 
kad vyktų prie miško kirtimo 
darbų, nes žiemai 
mieste darbai sumažės ir bus 
sunkiau užsidirbti pragyveni
mui;

JERUZALE, Palestina, gruo
džio 1. .— Arti‘ H iaf a rasta pa
laikai dviejų Anglijos polici
ninkų, kuriuos užmušė, kaip 
spėjama, arabai teroristai. 
Lėktuvai, kariuomenė ir poli
cija medžiojo piktadarius.

Įspėjo apie japonų 
pavojų anglams

i artėjant/ LONDONAS, Anglija, gruo-

Griūva Šešupės krantai
Ties Ma-

tų, kai prasidėjo 
A.D.F. kova.

Numušė du fašistų 
bombonešius

Priešingi kapojimui 
išlaidų vieškeliams

HENDAYE, gruodžio 1. — 
Pranešama, kad Ispanijos loja- 
listų ir fašistų lėktuvų kauty
nėse du 
buvo numušti;

• septyni lojalistų vaikytojai 
lėktuvai. Kautynės įvyko tre
čiadienį viršuje miesto Alcala 
de Henares, kurį fašistų lėk
tinai bombardavo per pasku
tines tris dienas. Penki mie
sto gyventojai buvo užmušti, 
o 20 sužeista.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 1. — Antradienį, lapkri
čio. 29 d., prezidentas Roose-

fašistų bombonešiai i veltas rekomendavo kongresui 
--**■*. Nukentėję ir žyfniai sumažinti valdžios iš-

Likviduojamas busų 
streikas

laidas vieškeliams, atsižvel
giant į reikalą biudžetą suba
lansuoti. /

Trečiadieni stipri kongreso 
dalis pareiškė griežto priešin
gumo rekomendacijai. Priešin
gi yra daugumoje tokie kon- 
gresmanai, kurių valstijos pa
čios skiria keliams mažai pi
nigų, o palaiko' juos daugiau
sia federalios valdžios fon
dais. , ’

gruo-CLEVELAND, Ohio, 
džio 1. — Vėliausi pranešimai 
sakė, kad Greyhound busų 
darbininkų streikas buvo lik
viduotas ketvirtadienio vaka
re. šoferiams bus pakeltos al
gos po % dalį vieno cento už 
kiekvieną kelidnės mylią. Da
bar šoferiai gatfs algos po 4.15 
centų už mylią kelionės į ry
tus nuo Šcranton, Pa., ir tru
putį mažesnį atlyginimą už ke
lionę j vakarus nuo Scranto- 
no.

Kova dėl aigų-dar- 
bo valandų biliaus

Japonija pripažino 
Franco režimą

TOKIO, Japonija, gruodžio 
1. — Japonija praėjusį ketvir
tadienį formaliai pripažino Is
panijos sukilėlių vado gen.

■ Franco režimą.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
‘ Daugiausia debesuota; tru
putį Šilčiau; lengvi ir viduti
nio stiprumo daugiausia pietų 
vakarų vėjai.

džio 1. — Generolas lan Ha- 
milton, kalbėdamas Karališko
sios. škotų Korporacijos vaka
rienėje pareiškė, kad japonai 
ilgainiui taikosi paimti Singa- 
porje, šiandien skaitomą stip
riausia anglų militarine baze 
Tolimuose Rytuose.MARIJAMPOLĖ

rij.ampolės miestu Šešupė da
ro didelį vingį, kuris ypač stai
gus - vakarinėje miesto pusėje, 
ties kareivinėmis ir pulko šaii< 
dykla. Šiame vingyje,. Marcin- 
kais vadinamame, staigiai pa
sisukdama Šešupė nuolat plau- 
ja ir griauna molėtus aukštus 
krantus. Iš apačios vandens 
griaužiami krantai nuolat griū
va į Šešupę ir savo drumsto
mis teršia Šešupės vandenį, 
kuris ties Marijampole ‘yra 
ypatingai nešvarus. Šešupės 
vandens nešvarumo priežastį 
daugelis suverčia ci.kraus fab
rikui, kuria mi žymiaį mažįąp 
užteršia šėšupės vandenį; kaip 
minetie jl'Z;
gana smarkiai ir ardo prie Še
šupės esančio Klevinį kaimo 
ūkininkų žemę.

i

[ACME-NAUJIENŲ Fotdl

eturios mergaitės ir šeši berniukai, kurie 
s veikatos kontestą. Visi jie yra ūkininkų 

ūkininkų organizacijoj. Iš kairės į de- 
June Modlin, 17, Beayer City, Ne-

V ’ SVEIKIAUSI ŪKININKAIČIAI.
laimėjo 4-H jaunųjų ūkininkų 
vaikai, veikliai dalyvaujantys 
šinę: Georgia Poyritėr, 17, iš 
braška; Jonathan Joyner Jr., 17, Marlo\v,Qkla.; ponald R. Wielage, 19, Dorchcs- 
ter, Neb.; Ned Crawley, 17, Prospect, Va.; Albėrt W. Olson, 19, Dwight, Kas.;
Louįs W. Sharpe, 19, Cortland, N. Y.; Junior Clayton, 17, Van Meter, la.; Barba
ra Sargent, 15, Salem, Ore.; Dbnną M: Oxęnter, 15, Kunklė, Ohio.

kliųbų' s 
jaunųjų

Ragina kinus prašy- Japonai i sugrąžino Žymi pora ieško
ti taikos

■. ■ k

amei^kięčiams skirybų
MILAN, Italija, gruodžio 1.

— • Dienraštyje “H Ėopolo D’ 
Italia” treči^i^ą^ tilpo straip
snis^ kaip,, manoma,y taš'' pa
ties' Italijos diktatoriaus Mus- 
solini'o. * . >

Straipsnių autorius įrodinėja, 
kad Kinijai nėra pagrindo tu-/^ 
rėti -vilties, jogėi už ją užsi
stos kitos valstybės .kolekty
viai. Taigi jis pataria kinams 
prašyti taikos iš japonų.

šiame patarime nužiūrima 
taipgi Mussolinio piršimasi į 
taikytoj us.

WASHINGTON, D. gruo
džio 1. — Konservatyvieji kon
greso nariai iš pietinių valsti
jų sulaikė algį-darbo valandų 
bilių atstovų buto komitete. 
Biliui atimti iš komiteto rei
kia, 1 kad tuo tikslu pasirašy
tų peticiją 218 atstovų, buto 
narių.

Konservatyvieji atstovai ir 
parašų rinkimą peticijai tor- 
mozuoja. Savo keliu’ Šalininkai 
algų-darbo valandų 1)111303 grū
moja pietinių valstijų kongres- 
manams tuo, kad jie užblo
kuos pagalbos farmeriams bi
liaus priėmimą, jei pietinių val
stijų atstovų pastangomisr al
gų -darbo valandų bilips pasi
liks sulaikytas komitete.

Atimti gi bilių iš/komiteto 
beliko laiko tik iki ateinančio 
šeštadifenio.

Rusai ir toliau 
“valys”

, linija, , gruodSHĄNGHA;

čiams laivą i Feinting, kurs bu- 
jvo užgriebtas antradienį \fran-

4 i euzų - koheėsij'oje> Japonai atsi- 
•_ I prašė Jungta' Valstijas dėl, įvy

kusio įncidentoj' Be to, jie. su
grąžino dvi Amerikos- vėliavas 
vietoje tos vėliavos, kurį, lai
vą užgriebiant, buvo įmesta Į 
Whangpoo .' upę. .

LAS VEGAS, Nev., gruodžio 
1. — P-nia Evangelinę Sto- 
kows|u, žproria.- Leopoldo , Stč-

V - *i t- fj.J - • n *

Ui jos orkestro vedėjo, iškėlė 
vyrui bylą, reikalaudama ski
rybų. Moteris . kaltina vyrą 
žiaurumu. Vyro advokatas šiam 
kaltinimi.’i atremti tuojau pa
reiškė ^paneigimą. -

Stokowskiai • vedė 1926 me
tais. Jie turi dukterį 10 metų 
ir šunų 6 metų. !.

Nerodys sveikatos 
patikrinimų 

publikai

• ' t ’ * (i • / A • ‘

Nustatė kainas 
angliai

WASHINGiTON, D. C., gruo
džio 1. — Minkštosiom anglies 
pramonei reguliuoti komisija 
jau nustatė kainas angliai t 
praktiškai visų kasyklų į ry
tus nuo Missišsippi Upės, Kai
nos angliai, suvartojamai gy
venamiems namams- apšildyti, 
bus mažesnės nuo 5 iki 15 
nuošimčių, o suvartojamai pra
monės reikalams aukštesnės 
nuo 5 iki 25 nuošimčių, negu 
jas buvo nustatę kasyklų ope- 
ruotojaii

Kasyklų operuotojams, kurie 
nusikalsv komisijos nuostatams, 
gręsia bausmė pardavimo tak
sų. Už nusikaltimus šie taksai 
bus dedami iki 19l/2 nuošim
čių tos* kainos, kuria anglis 
buvo parduota. 1.<t
' Jungi. Valstijose yra keli 
tūkstančiai kasyklų. Jos varė 
iki šiol nuožmią konkurenciją 
viena su kitomis. Dėl to, vargo 
pačios ir kapojo kaip imapy- 
damos algas darbininkams. Da
bar komisijos užduotis; bus su
tvarkyti anglies pramonę.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
, — Komunistų par- 

Pravda” trečia-
gruodžio 1. - 
tijos organas 
dienį pareiškė, kad ir toliau, 
eis sovietų Rusijos /‘valymas” 
nuo kenkėjų, sabotažninkų ir 
išdavikų.

Tėvai neteks vaikų< Panaikino bylą vie 
jei neaukles juos 1 i 

naciais
BERLYNAS, Vokietija, gh 

1. _ šiomis dienomis Walden- 
burgo teismas nagrinėjo bylą, 
iškeltą vokiečių šeimai, kuri 
priklauso Biblijos Tyrinėto- 
jajns (Bible Students). . Ry
šium su byla teismas išnešė 
sprendimą, . . kad vyriausybe 
gali atimti iš bet kurios šei
mos vaikus, jei vaikai bus 
auklėjami nepaląnkia nacių re
žimui ir nacių ideologijai dva
sia.- . • ‘ '

Tarpe nusikaltimą, kuriuos 
Biblijos Tyrinėtojų šeima pa
pildžiusi, buvo štai koks svar
biausias: jos vaikai kart karu
tėmis atsisakę sveikintis pri
imtu dabar Vokietijoj sveiki
nimu

nam kaltinamųjų
SPRINGFIELDį, III., gruod- 

žio 1. — Jungtinių Valstijų dis- 
trikto teisėjas Charles Briggle 
trečiadienį panaikino bylą /Wil- 
liamui Keck, buvusiam pro
gresyvių angliakasių ‘ unijos 
prezidentui ir vienam iš 41 
kaltinamųjų, dabar teisiamų 
ryšium su teroro aktais ang
lies kasyklų srityje, Illinois 
valstijoje. Teismas 40 kitų 
kaltinamųjų tebetęsiama. ./

Du partne- 
nai skiriasi

gruod-SPRINGFIELD. III., 
žio 1. — Illinois valstijos ge- 
neralus prokuroras Otto Ker- 
ner pareiškė opiniją, kad rei
kalingi norintiems susituokti 
sveikatos patikrinimai privalo 
būti laikomi slaptybėje.

Tai-bent čiaudėjimas!
LAURINBURG, N. C., gruo

džio 1.
Norman per pastaruosius ke
turiem mėnesius tris kartus 
nusičiaudėjo. Kiekvieną čiau
dėjimo kartą jam iššoko iš 
vietos peties kaulas. Tai bent 
čiaudėjimas! Ir kas su juo at
sitiktų, jei jis pagautų 
ligę? a,.

Vietos pilietis Ernst

šien-

- Heil, Hitlerį
Ta i, pasak teismo, į parodo 

vaikų priešingumą esamAi ša
lies tvarkai, “Vokietijos” įdėa*- 
lams, o dėl to yra kalti tėvai. 
Taigi iš tokių tėvų vyriausy
be turi vaikus atimti ir auk
lėti juos hitleriškoje dvasio
je. . . ■ : ■ ‘• T a '

NEW YORK, N, Y., gruo
džio 1. —Garsioji; kazirų lo- 
Šio “Bridge” pora, CulbertSN)- 
nąi. nutarė persiskirti, Tačiau 
“Bridge” lošime ir ateityje, 
kaip iki'šiol, jie palaikys part- 
neriavimą. QuĮbertsonaį abu iš
leido bendrą pareiškimą ; dėl 
sutartų skirybų.

i ' ' ■ v - ė . : ’ ..' .. •

Išgelbėjo moterį 
pačios krauju

A ■----------------------1-------------------------

LONDONAS. Anglija, 
džio 1.

JOS

- *

1 .

Parake ekspliozija 
sugriovė dirbtuvės 

pastatą
? V ’ ' • U 4 > y
LONDONAS, /Anglijai gruo^ 

____ ■ Naujoje aldermanų džio 1. — Smarki ekspliozija 
taryboje4 New Yorke RoyaJ Gunftpvfder
rus demokratai turi 14 nariui dirbtuvių pastatą, kurs rinda- 
rėpublikonai 3, datbiečiai S, si prie Waltham Abbey.^ 1$ 

•nepriklausomi žmonių niekas pabuvo užmuš
tas, nė sužeistai,.

'Zvi •J*!?’’ ’-i

Demokratai turi 
daugumą alder- 
manu New Yorke
NEW YORK, N. Y., gruo

džio

Va

koalicinipkai 3, 
demokratai X.

’J, į.! A
T?

Už rašymą kreida už
mušė 11 metų mer-

> .. gaitę1 ' r
. NĖWPORT NĖWS,
gruodžio 1. — Policija arešta
vo tylą tacĮiąel Ritter, *77 mė^ 
tų . senį. Senis kaltinama tuo, 
kad jis užmušė H metų mer
gaitę, Sue Stokeą, Ir sužeidė 
sunkiai jos draugę kąd 
mergaitės rašė kreidą Šalygat- 
vyję/.ties jo laikdma -džiunko 
krautuvėle. •įb;

.H 
$&&& ./a ■-./

Kaltinimai Fordui
• J z

ST. LOUIS, Mo.t gruodžio 1. 
— Automobilių darbininkų 
Ua.ija įteikė Nacionalini Darbo 
Santykių Tarybai (National 
Rdations Labor Board) kalti
nimus, jogei Fordo įmonės vir
šininkai St. Louise elgiasi su 
darbininkais nederamai.

Įsakmiai kaltinimai nurodo, 
kad grumojama paleidimu iš 
darbo tiems darbininkams, ku
rie nešioja unijos ženklus. 
Taipgi .'grumojama’pavarymu 
ji* d 
sako pasirašyti pareiškimą, jo- 
gei jie esą patenkinti kompa
nijos taktika link darbininkų. 
Kad kompanija samdo ginkluo
tą sargybą darbininkams gąs
dinti. Kad ji pavaro iš darbo 
darbininkus priklausančius 
unijai.

>

Darbo Santykių taryba im
sis ‘ šiuos skundus tyrinėti 
gruodžio 16 dieną.

įarbo ir trems, kurie, A ątsi-

Prasimušė karšto 
vandens šaltinis

SOEĮA SPRINGS, 
gruodžio 1. — Naktį ketvir
tadienį čia prasimušė karšto 
vandens šaltinis, kurs 
iš žemės gelmės po 1,700 ga
lionų per minutę.

Šaltinio gręžėjai ieškojo 
vandens kurorto lankytojams 
maudytis.

gruo- 
Vietos ligoninėje 

buvo padaryta operacija tūlai 
moteriai, kurios pavardė nepa
skelbta. Tuoj po operacijos mo
teris ‘ mirė”, nes j oš širdis su
stojo plakusi.

■' »• , ■ •'
Daktaras ėmė masažuoti šir

dį ir ji pradėjo krutėti. .O kad 
duoti širdžiai daugiau “darbo”, 
įąj daktaras paėmė apie tris 
paintes kraujo iŠ; moters pil
vo, kur kraujas buvo subėgę^ 
ir perpylė jį atgal į moters 
kraujo sodym.s.

Ieškoji, kad kas dov&hotų 
ar parduotų moteriai kraujo, 
daktaras neturėjo laiko, taigi 
išgelbėjo ją jos pačios krafi- 
M ' J . \

Idabo,

k ars to 
išmeta

PASIUSKIT y I 
GIMINĖMS ~U 
LIETUVOJ

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

Siuntimo• Naujienų Pinigų
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 

•. ir greito ’ išmokėjimo.

.. NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki 

1 vai. popiet.
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Iš Pietų Amerikos ;
B. K. Algimantas

BRAZILIJOS IJEHJVHJ GYVENIMO 
PRAGIEDRULIAI

. . . • : „, ,. / .. . • >. V. . • .•
. - . .1 Ji.....................■II... J,

Brazilija i- joje gyveną lietuviai. — Lietuvos mftiisterls 
Jonas Aukštuolis sustiprino lietuvių pozicijas neri- 

Lietuviai .moksleiviai Brazi-

DaKtaro

nuo

T

Kur (jauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas bus 

at~

Ketvirtadienis, gruod. 2, '*31
ir.- ------------- ---------- - -   - ---------- ----------- L -

Northwestern universitetas. ,
Patterson buvo sukaręs dau

gelį įplieno ir geležies kompa
nijų, kurios ilgainiui ,dav£ pa
grindą plieno trustui, United 
States Steel Corp.

pfbo TeL Virgiui* 0986 
Reaidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

botų galimybių šaly.
lijcįje. —- SaVirtirikaį, amatninkai ir idaubininkai. — 
Milžiniškos ir žavingosios Brazilijos viešoji opinija 
labai palanki lietuviams ir Lietuvai!

(Specialio ^‘Naujienų” korespondento Pietų Amerikojje)

(Tęsinys)
Lietuviški miesteliai Brazilijoje

Sao Paulo miestas gyventojų 
skaičiumi, manau, greit pavys 
Rio de Janeino. šis miestas tai 
fabrikų bei pramonės centras. 
Lietuvių Sao Paulo valstijoje 
skaitoma apie 10,000 su vir
šum, kurie daugiausiai dirba 
kavos ir cukrinių • nendrių fa
zendose (ūkiuose), Sao Paulo 
mieste mūsiškių priskaitoma 
apie 13*000. Musų brolių latvių 
visoje Brazilijoje skaitoma apie 
4,000, Sao Paulo apie 500. Estų 
visoje Brazilijoje yra apie 2400, 
S. Paulo mieste apie 1000. čia 
mūsiškių dauguma dirba fabri
kuose; jie daugiausiai gyvena 
priemiesčiuose, arčiau fabrikų 
bei dirbtuvių. Priemiesčiuose 
vadinamuose vilomis daugelis 
musų tautiečių turi nuosavus 
gražius mūrinius namukus. Vi
lią Itella yra Įžymiausias prie
miestis, kur daugiausiai lietu
vių susispietė. Iš 300 su viršum 
gana gražių namukų 300 yra 
lietuvių nuosavybėje. Iš 4000 
gyvent., 2000 sudaro lietuviai, 
čia mūsiškiai’ vyrauja ne tik 
skaičiumi, bet ir visais(tkįtąis 
atžvilgiais. Prekyba yra beveik 
išimtinai lietuvių rankose. Šia
me priemiestyje lietuviams pri
klauso: 7 smulkių daiktų par
duotuvės, 4 mėsinės, 2 kepyk
los. Sao Paulo mieste ir jo prie
miesčiuose mūsiškiai turi nuo
savų namų viso tapie 1000. .Žy
miausias ir didžiausias pastatas 
Vilią Belloje yra D. L. K. Vy
tauto vardo mokykla, trimis 
erdviomis salėmis, šiemet šią 
mokyklą lanko 200 su viršum ’ 
mokinių. Pavyzdingai šią mo-ll 
kyklą veda mokytoja p. Majie- j 
nė. >' j

Netoli nuo Vilią Bellos yra 1 
antras gražus lietuviai? apgy- 1 
ventas^priemiestis Vilią Zelina’,. I 
kur pastatyta gana didelė ir J 
daili katalikų bažnyčia. Tai pir-1 
moji lietuvių bažnyčia Pietų r 
Amerikoje. Bažnyčia gana' 1 
skaitlingai žmonių lankoma. ’ 1

Lietuviškose mokyklose 500 
lietuviukų ' J

Sao Paulo lietuvių mokyklos, 
tai skaisčiausias pragiedrulys 
tenykštėje musų kolonijoje. Mo-; 
kyklos ir mokiniai man padare i 
geriausio įspūdžio. Tai šviesi 
garbė IJraugijai Užsienio Lietu-! 
viams Remti, mokytojams, mo
kiniams ir ten gyvenantiems 
tautiečiams. Mokyklos pdikiai 
žengia pirmyn ffrįžiūrimos mo
kytojo p. Jakšio irk konsulo p. 
Gaučio. Mokyklų Sao Paulo yra 
penkios. Keturios nuosaviuose *" 
rūmuose, o penktoji nuomoja-' 
muose. Bet ir pastaroji greit' 
turės nuosavas 1 
se mokyklose mokosi apie 600 
mokinių, dirba 9 mokytojai-. 
Lietuvių mokyklas Sao. Paulov 
vietiniai gyventojai lailto^pavyz-.{ 
dingomis. > *

Aš esu dažnai Rausiamas 
aiškino p. Ministeris kodėL 
Argentinoje, kur gyvena apto 
tiek pat lietuvių, kaip ir Brazi- 

Z * I V T ' ii “I

lijoje, yra tik 3 mokyklos, ku- į 
rios turi 100 su viršum m^ki- J 
nių. Į tai turiu pasakyti, ^ kadH 
tarp Argentinos ir ♦ Brazdijds 
lietuvių yra nemažas skiMu- • I 
mas. Brazilijon vyko musų žmo- <

5 .

(nėS .daugiausiai ^su -šeimomis. 
Daugumas lietuvių Brazilijon 
-atvyko Braziluos valdžios ap^ 
mokami. Kadangi .Argentinon 
vykstant, kelionės išlaidos rei
kėjo .patiems , apmokėti, tai j 
čia gan greit -visi keliavo pa
vieniai. Argentinon vyko dau
giausiai jauni vyrai ir jaunos 
mergaitės. Tik pagyvenę 3—4 
metus pradėjo kurti šeimyninį 
gyvenimą. Todėl Argentinoje 
lietuvių VAikU’čiai .yra 7 me
tų. Po kelių metų, reikia tikė
tis, ir čia bus toks pat mokinių 
skaičius, kaip ir ^Brazilijoje.

Brazilijos lietuvių centras ir 
kitos organizacijos

Sao Paulo Veikia sekančios 
lietuvių organizacijos: 1) Lie
tuvių Sąjunga Brazilijoje, 2J 
3v. Juozapo 'Lietuvių Katalikų 
Bendruomenė, 3) Sporto Sąjun
ga “Lithuania”, 4) Jaunimo Są
junga ^Viltis”, 5) Meno ir Mu
zikos .Ratelis “Rytas”, 6) Ko
operatyvas “Grūdas”, 7) 'Brazi
lijos Lietuvių Aero Klubas, 8) 
Sąo Paulo Lietuvių Moterų 
Draugija, 9) Lietuvių Skąutų1 
prailgi ja, 10) Brazilijoj L? ©tu
vių .Kiūtos “Aušra”, 11) Bra
zilijos Lietuvių Centras. Tuo 
tarpu visos šitos organizacijos 
nariais^dąr neskaitlingos. Dau
giausia narių turi Šv. Juozapo 
Bendruomenė; antra pagal na
rių skaičių eina L etuvių Są
junga Brazilijoje, toliau Sporto 
Sąjunga “Lithtania” ir L'etu- 
vių Centras. Visos kitos teturi 
po 30—40 tikrųjų narių. Ap-

Žymus Illinojaus gydytoja§, 
niekad “nenustojo plaučių ibylos,” per 
savo 18 metų praktiką taisydavo ir 
vartodavo > receptą nuo šalčio 4r .kin^ 
tų plaučių palytėjimų. Per tragišką-:; 
ją 1918 metų influenzos epidemiją 
tas nuostabusis receptas užsipelnė 
nemarią garbę. Vartotojų ir draugų 
pareikalavimai buvo tokie dideli, kad. 
jis teko leisti pakelių formoje. Ta 
formula yra žiųoma kaipo M.-K. Nuo 
tada tūkstančiai ligonių pamėgo jo 
nuostabią naudą.

M-K yra aukštai koncentruotas 
skystas vaistas, kurs .gelbsti pasigy
dyti nuo slogų ir užkietėjimų nelai
mių. Visur kosulio, kutinės slogų ir 
bronchialių erzinimų aukos M?K ta
po “prisaikdinti.” Jis veikia It—greit 
ir našiai. Jūsų, vaistininkas užgiria 
M-K dėlto, kad yra ;
nepalyginamo nuo- :WV«ffSĮ|1. 
pelno vaistas. Įsi- yMM y <Ml| ; 
gyk M-K šiandien!
Visuomet parduoda- 
irtas su ; pinigų grą- 
žinimo užtikrinimu. '

skritai, .Brazilijos lietuviai, ra
sit dėl jų vadų peštynių, ne
mėgsta i priklausyti organizaci
joms. Iš 13,600 esančių Sao 
Paulo ir jo apylinkėse lietuvių 
prisirašiusių organizacijose 'tė
ra tik apie J.500, <o likusieji. 
11,500 nenori kištis į ' jokias 
draugijas. Jie užimti rupesniu 
apie duonos musų visų dienų 
užsidirbimą ir sau ^.geresnio ry
tojaus .sukūrimą. Kadangi Čia 
lietuviai jaučiasi gyveną laisva
me krašte ir jų dauguma dir
ba fabrikuose, kur paprastai 
b h va susitelkęs pręletarijatas, 
tai aišku, jie yra laisvų pažiū
rų žmonės, arba, kitaip sakant, 
kairaus nusistatymo. Bet jie 
yra geri lietuviai ir patriotai. 
Savo tarpe kalba 1‘etuviškai, 
skaito lietuviškus laikraščius, 
dainuoja lietuviškas dainas .ir 
t. t. Įvairiuose j ^paminėjimuo
se plevėsuoja mį$į trispalvė ir

musų tautos himną;
(Bus daugiau) t

rkUl^

Reikia rašyti '•NeiV' Yor k a n, 
Lorillard Company, Variek

Station, N; Y. t

v “Naujienos” > kasdien gauna 
paklausimų apie tąi, -kur^ir 
kaip galima gauti, Old <Gold 
'Cigaretų konkurso blankas, lin-į 
strukcijas !hei . konkurso pa
veikslų pavyzdžius. , i: ;•
į Tų, blankų*instrtikcij ų eiga* 

retų krautuvėse bei {vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvč- 
se įtik konkurso pradžioje,,

Nors konkursas . jau įpusė
jęs, įstoti dąr galimą, bet blan-' 
.kų gauti reikia ^kreiptis tiesiai; 
į OM Gold pigąretų .bendro- ■ ■ ■ ■ . ’ivę. ■ ..... ,

Prašant blarikoš reikia siųs
ti laišką, **Old Gold” Contest, 
Ijorillard Company, Variek 
St. Stafion, York. Jokių 
pinigų už (blankas siųsti ‘ 
iua.

||I|*I|I»II... . I. ■ .............................. Į—I

Ligoninė Gauna 
Vėžio Institutą • —... ”

Prie Passavant ligoninės 
įsteigtas vvėžio institutas,
minčiai AFloyd Elroy Patterson, 

^geležies ,pramones pionieriaus, 
kuris mirė Chicagoje 1928 m. 
Instituto, -kuris bus 
..tyrimui - .vėžio ligos ir ieško
jimui būdų kovos su ta baisiąją 

^iga, įsteigimas pasidarė gali
mas .Patterson seserei (paauko
jus gal $500,000 to instituto 
įsteigimiti. Institutui -vadovaus
.      .Į.   , JĮ. I,, I,..,.,. „ ,,

URANE
GOAL COMPANY : 

,5332 So. Long- Avc., 
Tel. ;Republic ,84/12 

POČAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ......tonas ‘ ' '

smulkesnės ■ $7.25
Tonas '.........v     " ,

Perkant 5 Tortus ar Daugiau

patalpas. Viso-Aj 
inknsi nnip 500

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

l<ad pačios Naujienos 
vra naudingos.

• > ' *' ■v ‘

Y.-

7CAVALCADE?
Kentučky Bourbon 2 Metą Senumo

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.'

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

0LD ČASTLĖ.. Ine.
6005-7 West Robsevelt Road

CICERO, ILLINOIS
■      ’ "ii'"« ' ' . i.»im Wli’ R*' |l i'*
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KALENDORIUS
Mes .pasiųsime jū s ų giminėms ir 

, draugams LIETUVON musų gražų 
sii naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai< ■'' ' ' . " ■.

UŽ 10 centų; '
-<■ . . 'V I-Ii' ’• '

Prisiųskit savo užsakymus tųo- 
\ jaus. Kas užsirašys’NAUJIENAS— 
' gaus, musų gražų kalendorių .dykai.

. ’ . ' ' ■ V'- ■ ■ I ,

NAUJIENOS
į 1739 SOUTH HALSTED STREET 

ChicagO, . niinois
-y • ’ • \'ž'-. *. L.

u. , į,į. «■ i

—■ .1.1, . ■—

Mr«. Anelia K. Jarusz 
•Fhysical Tfcerapy 

and Midvdfe 
.6630 So. WesteiĄ 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
j Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat-

f inent ir magne- 
tic blankets’ ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

'i--’

PATRUKĘ? |
Raištys visoms patrūkimo Yušims 
BODY BRACES, E L A S TIC 
STOCKINGSgiatavai padaryti, ar- 
į>a padirbsią! • tamprias pančiakas 
jūsų mierai/Mes esam specialistai ( 
planavime ir padirbime dirbtinų ■ 
iąlių ir visų kitų mokslinių kūnui j 
prietaisų'. Jei turit bet kurią ydą,. 

• kreipkitės j mus--Specialistus mo-l 
kslaniuose prietaisuose per tHs 
gentkartes.
' . KAINOS PRIEINAMOS 

Vyras įr moteris ptižftirėtojai 

GHIOAGO BRTHOPEOIG GO.
183 W. Lake St. '
Arti prie Wells Street

ADVOKATAI

Rezidencija:
8936 SOUTH GLAREMONT AVĖ

Valandos—9—10 A. M.
.Nedalioj pagal sutarti*

DR.I.E. MAKAKAS 
•10758 S. Michigan A«e. 

BOSELAND—CHICAGO, JLL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

»ni«i»y lym--------------*------------------ ------------------

A. Montvid, M. D
,West Town 3tafce Bank 

2400 WEST MADISON STREET 
VaL ii iki 8 ©o pietų, .€ Uri 8

Tel. SeėJey 7330 
Namų ' telefonas Brunswick 0597

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT T 
PAS

Juozapas Ažukas i 
Bridgeportc išdegė *kelętas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo , rakandų.' 
Nelaukite pakol jus tokia neląi-; 
mė ištiks — apsidrauskite tuo-! 
jaus pas —

, atstovauja. ,1
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASŠOCIA-i 
T1ON Of BRIDGEPORT . į

.330.3 rLituanica Avenuę į
Tel., Boulevard 3450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)i 
..............   . mi|> ......f ............................. . ..........

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
Kamb. 4431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—*-3323 So. Halsted St;
Valandęs vakarais • nuo 6 iki. 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Seknu*xiieniais— 

> pagal sutarti,
i ■  .

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telęphone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockvell SL 
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
(GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS

•VaL nuo .2 tiki 4 v. p. p. ir nuo 7
i iki 9 -v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais «usitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 .'So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofjsp vai.: Niuo 2 iki‘4 Ir nuo d iki 8 
-vak. Nedalioj pagal -susitarimą 

.Ofiso TeL: iRonlevard 7820 
Namų Tel.:fPro8©eet 1930

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• • . • z t • ' < ; . t / r < ■ •. .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

'•'IAWBULANCK-’
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1711-1742 
46()5r07 So. \ Hermitage 1 Avė. 
4417 South Fairfield Avenue

i te). »l.AL A YETTE 0727
i'--" ■ I---------- ■ --- -------------- ------------------------ - ■ ■ ri .......

t ' -S _ ‘1 __ koplyčios visose
1—Ld c;11 Chicagns dalyse

,^.■>1 * . I . . .. -■ . • . ■ ■ • r- ■ .. , ■

Klausykite musų ;Lietuvių radip programų Pirmadienio vakarais. 
>10:00 vai. vakaro iš W. II. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

? ? P. ŠALTIMIERAS. 1 >

Laidotiryii£^iręktoriai
NARIAI 

Chieaffos, .
• Cicero J

A

Lietuvių ;■ 
Laidotuvių v 
Direktorių 1

‘ • '• -f

Asociacijos

Ambulance 
. Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir Naktį

V TURIME 
F KOPLYČIAS > 
f VISOSE MIESTO 

- DALYSE.

LAt!H AYVICZ IR SŪNUS
2314 Wesl ,23rd Placę
SKYRIUŠ: 42^44 East 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Vir^inia 0883

Piione Cianai 2515
Tel. Pullman H70

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Caljlornia Avenue Phone Lafayeite, 3572 

!• ... r,;., ^.,.„1;,. . • Į —- —-4---— —---
■v. g A. MASALSKIS d

3307 Littianica Avenue Phone Boulevard 4139
I|I» ■ . .................................. 1 ■i'Ki ■■■■;■«» .................■III ■» , ■■■y ■ II ■■ .................... J

... . <.<• j'C A. PETKUS^ . ? |
6834 $0. Wėstern Avė. z\ Phone Grovehill 0142 
4410 South 40111 Court Cicero ..Phone Cicero 2109 | 
įaiy^ii,.,'.! I ' I. i«r » V I "  |»| ' IR.............  ■ ' ■ |J»» I

' ; P. J. RIDIKAS
.'3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

, i . i ■ i'i —s;i i i i. i .'i1 1 11 1 " •   ; 1 , r 1 n 1 i '    ——-.-i.

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

} S. M..SKUDAS ,
/i8?W.est .18th Street Phone Monroe 3377
j —u ,,,.^>..1 j.»       i ■ I   

S. P. MAŽEIKA Yards 1139 • 
Phone Yards Į1383819 Lituanica

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

.3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A.ASLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 8395

KAI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

>6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

PanedČlį, Utaminke ir Ketverge 
«• nuo 2 <iki-9 vai. ^vakare. • •<

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
1  ------------- --- --------------------—■ ----- - -.4

Phone Boulevard 7042 ;dr. c. z. vezelts 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sąredoj pagal sutarti.

. >J. . -I. .11.,f. ‘I L'.'.JY-IUUJr--

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik "Susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sU elektra, parodančįa mažiausias 
klaidas. Specialė atyda /atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akifiių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av< 

Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER
/LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 , 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ičtaiso.

. .Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 W«Bt 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia A venų e 

Telefonas Republic 7»68

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutarti
Rez, 4910 SO. MICHIGAN .BLVD.

TeL Kenwood 5107
■ • # A - . . t ■:

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs 
DENTIST 

6322 S. Westem Avė. 
VA L.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienj ir trečiadieni.

Tel. Office Wentworth .6330
Rez. -Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaiky ligų gydytoja

6900 So, Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—g v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus 'kaipif patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. *

Gydo staigias ir Chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus XtBay ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal ŠIUO *
. Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. 4LL.
OFISO VALANDOS: '

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8;80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
.7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 24M

Garsinkites “N-nose



NAUJIENOS, Chicago, UI

GaisreCLEVELANDO A ŽINIOS

Kritikai

GAIVEK

MALVAZ!

Tel. Yards 6701

INSURANCELIETUVOS-AMERIKOS
(APDRAUDA)

TermometrasThanksgiv

Didelis Išpardavimas Laikrodėlių rakandų

• Apdraudą

derlių. Jie Padėkos

DYKAI

Full-flavored w/Wii

Garsinkitės “N-nose

Kas Nori Vergauti 
Piliulių Dėžutei?

ęnčiamas.
Jonas Jarus
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• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

jeigu DABAR 
tižsirašysit “Naųjie 
nas” ant metų ir 
prishįsit

4148 Archer 
Avenue 

Chicago, III.

Apdraudą 
ugnies

nuo vagių 
langų

Siųskit money orde 
rį arba čekį *—

Profesionalių 
modelių 

pozuotas

Puikus vyrų laikrodėlis 
su dirželiu, kaina tik

Telefonas
Lafayette

‘ 3847

Puikus rankinis moterų 
laikrodėlis, kaina tik

Padėkos Diena
ing Day (lapkr. 25 d.) jau pra
ėjo. Daugelis musų nekartą pa- 
galVojam kodėl mes tą paskuti
nį lapkričio ketvirtadienį šven
čiame. Tai nėra jokia religinė 
šventė, tačiau ji pasiekia musų 
visų širdis. 

< - ■* . *

Padėkos Dieną pradėjo pirmi 
anglai, apsigyvenę Amerikoje, 
apie 300 metų atgaL Jie sunkiai 
dirbo, kad naujam kontinente 
ką nors sukurti ir pasidaryti 
sau' pragyvenimą. Jie atidėjo 
vieną dieną rudenyj, padėkoji
mui Gamtai už jiems sukeiktus 
turtus
Dieną šventė kasmet ir ji pasi
rodė tokia populiari, kad papro 
tis prigijo visose Amerikos da

Valgyk juos su 
ir vaisiais. Ban- 
Bet valgydamas 
valgyk All-Bran

Chicagoje ...... $8.00 
Kitur ’Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina L. $5.00

Kodėl Ateiviai Privalo Būti Dėkingi Amerikai — 
Vedybos — Prostitučių “Oblava” Mrs. Helen 

Bando Išsisukti — Penki Milionai Elektrai

Apsivogimo Atgarsiai
Clevelandiečiui Alex Berns- 

tein betarnaujant apskričio iž
dinėj Už vyriausį apskričio iždi
ninko padėjėją, buvo susektas 
apie pusę miliono dolerių truku
mas. Bernstein buvo nubaustas, 
bet apeliavo bylą į aukščiausį 
teismą. Tas teismas <tuo laiku 
skundą išmetė, bet dabar ren
giasi jį iš naujo nagrinėti.

5 Milionai Elektrai Įspėjimas”
‘ 1

Karpius padarę įspėjimą, kad 
nei viena draugija' viršininkais 
neįsileistų nepadorių žmonių. 
Gal butų neprošalį jį prašalinti 
iš <tų vietų, kurįpse jis dabar 
riogso, visų nea

Prostitučių “Oblava”
Vietos policija pradėjo pros

titučių Coblavą”. Daro k.atas 
visuose ištvirkimo minuose. Šio
mis dienomis teisėja Lillian 
Westropp pasiuntė šešias mer
ginas į kalėjimą šešiems mene
siams, o kitos laikomos kalėji
me tolimesniems tyrinėjimams.

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tested/Doub/eAdion!

B A KI N G
B1V POWDE P

Sime PriceT(>dayas45KarsAqo 
25 ounces for 254 i

Full Pack ■•*No Slack FiHin^

Bet tokie asmenys- paprastai 
mėgsta būti. kritikais. Mat, pas 
kai kuriuos yra toks paprotis, 
“jeigu neturi ką kritikuoti, tai 
kam čia* dar rašyti.”

Štai, “Keleivio” 47 nr., vienas 
korespondentas daro savotišką 
išvadą. Jis sako,'kad iš Cleve
lando telpa daug žinių, bet a- 
pie salės bendrovę niekas neuž
simena. Tas korespondentas a'p-

Užsikabinęs ant sunkvežimio, 
16 metų vaikezas bandė apiplėš
ti šoferį Walter Starr. Kai už
puolikas pareikalavo pinigų, tai 
Starr smoge jam kumščiu į vei
dą ir numetė nuo troko. Nukri
tęs į gatvę, berniukas nebeatsi- 
kėlė. Pasinaudodamas t proga, 
Starr pašaukė policiją, kuri plė
šiką uždarė belangėm

Taipgi turim ELGIN, 
BULOVĄ, 

HAMILTON ir kitų 
išdirbysčių

• A dainty natural-gold cblor timepiece 
. . . accurate, smart, yet priced at lęss 
than an ordinary 17 jewel watchl An 
extraordinaxy gilt valuel
50c Dawn ... Convanient Meekly Terma

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

malevų, var 
namams

Padėkos Dieną labiausiai tu
rėtų atsiminti ateiviai, kurių 
šioj šalyj yra milionai. Ateiviai 
turi daugiau už ką dėkoti, negu 
čia gimę gyventojai. Pirmiau
siai, mes įturime būti dėkingi 
šiai šaliai už suteikimą mums 
prieglaudos ir laisvės, kuria mes 
naudojamės. Mes turime dėkoti 
Amerikai už suteikimą mums 
geresnės duonos, kurios nevie
nas ateivis, nežiūrint iš kurio 
krašto jis nebūtų, savo tėviškė
je neturėjo. Ateiviai Amerikoje 
gyvena daug 'gražesniuose na
muose, negu turtingi dvarpo
niai tuose kraštuose, iš kur jie 
atvyko. Mes turime dėkoti už 
tai, kad Amerika mums suteikė 
progą pažinti Žmoniškumą ir 
žmoniškesnį gyvenimą. ,

GREAT CITY LINEN SUPPLY 
' » j •'

Hemlock 6740 and... Cicero 1064
> v • ’I ‘

Pristatome visokias Linen Supplies. ■ 
Geriausios rųšies tavoras ir darbas

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO 

ĮSTAIGĄ
Jusų Draugas Žydukas

Mes pamename, kad pirmiau, 
kartais dar ir dabar, mokyklas 
tegalėdavo lankyti tik turtuolių 
vaikai. Neturtingi vaikai vargu 
teišmokdavo pavardę pasirašyti. 

i * I

Mes turime dėkoti, kad mes 
tebeturime teisę laisvai kalbėti, 
laisvai rašyti ir laisvai liaudies 
daineles dainuoti. ’ Diktatorių 
valdomose šalyse to negalima 
daryti. Mes galėtume lapus pri
rašyti apie šios šalies laisvę ir 
nuoširdumą, bet mums verta dė
koti 
rias 
jau. 
mes

Kai mes Amerikon suvažia- 
vome, tai niekas musų neklause, 
kas mes buvome savo gimtame 
krašte. Visiems buvo duota’ ly
gi proga ir lyįlos teises. .Mums 
nereikėjo būti aukštos kilmes, 
kad pakilti aukščiau gyvenime. 
Daugelis ateivių- pasiekė to, ko 
jie nei sapne nesapnavo. Dau
gelis praturtėjo, daugelis išėjo 
aukštus mokslus. Gal nėra ki
tos šalies pasaulyje su tokia 
minkšta širdimi kaip Amerika.

Mes turime bUti dėkingi, kad 
mums nereikia auginti savo, vai
kučių kraują lieti už karalius 
ar diktatorius. Amerika šian
dien toli gražu nepraleidžia 
tiek daug pinigų ginklams ir pa- 
rakui, kiek kitos šalys. Nors 
durnai laiko apsiautę beveik vi
są pasaulį, bet šios šalies mo
kyklose t^bemokinama artimo 
meiles. Čia nėra diktatūros, ku
ri nuodytų musų vaikų protą.

Mes turime būti dėkingi, kad 
musų vaikučiai turi progų lan
kyti mokyklas, nežiūrint kaip 
mes butume neturtingi.

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

namų nuo

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stpvį. pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Korespondentas. mini,- kad kai 
kurie pranešimai buvo savotiš
kai iškraipyti. Butų daug aiš
kiau, jeigu jis tucs Iškraipymus 
paduotų. Kiek man iš jo rašto 
suprantama., tai atrodo, kad mi- 
nėtasai korespondentas neseka 
visų laikraščių. Jeigu seka, tai 
nelabai tiksliai, kaip matyti iš 
jo žinių, kurios spaudoje'jau 
buvo tilpusius daugelį kartų.

langą, jlindo į degantį, namą ir 
spėjo išnešti nors ir labai ap
degusius, bet dar gyvus abu 
kasikius. Kūdikiai ir močiutė 
liko išgabenti j ligoninę. Bet 
kūdikių motina, gaisrą^ užgesi
nus, rasta negyva netoli lan
go. Jos vyras gi Vito Panice, 
25 m., gaisro laiku dirbo dirb
tinėje, p ’

J4e tik pora savaičių atgal at
sikraustė * į- tą namelį. Kaip 
spėjama, gaisras kilo nuo per
kaitusio pečiaus.

Toliau, tas koreiponden as 
jalvoja apie korespondentų kuo
ją “cenzūrai”. ’ Jis sako, kad 
apkraščiuose >, kartais -pasirodo 
lorenspondcncijos, nuo kurių 
tusys tirpsta. Tiesa, kad koreb- 
jondentų susiorg’anizavimas bu, 
ų geras dalykas: darbas pasi

darytų lengvesnis; butų naujų 
Skirtingų minčių. Aš bandžiau 
korespondentuš • , šuorgaaižuet, 
oet nepasisekė. O kad ausys 
rirpsta nuo korespondencijų, tai 
;am kuopa nieko ^nepagslbūtų. 
Jeigu kam reikia duoti kompli- 
nentai, tai reik ja1 duoti. Reikia, 
duoti ir kritiką, ten, kur ji pri
klauso, kaip 
taip ir salės bendrovei. Yra ge
rų veikėjų, kurie gero nori, bet 
yra ir ardytojų, arba norinčių 
būti tik kritikais.

M. B E R T A S H 
Pristato j Valgyklas Visokios rų 
šios mėęas. RertAtiriOitų aprūpi 
n. mos M CSŲ SPECIALYBĘ 
3239 So. Hąlsted St.

Tel, yiCTORY 2031-2

Tel. Boulėvard 2508
TURKIŠKA PIRTIS 

JUOZAS BIKNIUS, Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudipiosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniais, Šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c ypat. 

4625 SO PAULINA ST.

kad ir už tąsi dovanas, ku- 
čia nors trumpai suminė- 
Mes galime džiaugtis, kad 
gyvename gal tobuliausioje 

ir geraiusioje pasaulio šalyje.
Mes dažnai nusiskundžiame, 

kad Amerikos darbininkai yra 
skriaudžiami, kad daugelis be
darbių kenčia didelį vargą ir 
kad daugelis badauja. Bet jei
gu mes padarysime teisingą pa
lyginimą su tomis šalimis, ku
rios yra diktatorių valdomos, 
tai greit suprasime, kad Ameri
ka’ vis dar tebėra aukso šalis 
neturtingiems žmonėms. Kitose 
šalyse nėra darbų, nėra duonos 
ir nėra laisvės. Ten negalima 
nei pasiskųsti, kad esi alkanas. 
rTen nėra žodžio laisvės. Nerei
kia smerkti vien diktatūrą Lie
tuvoj e.i Tą patį rasime, dar ar
šesnėje formoje, Italijoje,. Vo
kieti jo j e ir daugelyje kitų, šar
kų. Bet neturime pamiršti būti 
dėkingais Amerikai.

Bandys Išsisukti
CINCINNATI, Ohio. — Gel

tonplaukė Mrs. Hahn, kuri buvo 
nuteista už mmiuodijimą kelių 
senų vokiečių ir už jų turto pa
sisavinimą, mano, kad ji išsi
suką iš mirties bausmės. Yra 
susekta, kad ji seniams padarė 
galą, duodama jiems po mažas 
dožas nuodų, bet dabar jos ad
vokatas tikrina, kad ji nekalta. 
Mrs. Hahn mano, kad advoka
tas teismą įtikins.

Užsidegus nedideliam ham.er 
liui prie 9106 Eggleston Avė., 
gaisre žuvoriMrs. lone Panice, 
23 m., bei du jos vaikai Vi
do Jr./ metų ir Joan, 6 me
tų, Jiko išgelbėti jų močįi?tės 
Mrs. Mary Panice, kuri su ki
ta marčia gyvėlia k'himinystėje.

Ji su kita marčia, pastebė
jusios gaisrą, atbėgo prie de 
gančio ’ namo, ranka • išmušusi

auRla pasauly moteris, spren
džiant pagal -groži, turtą ar visuome- 

Btokuoja laimite. Jei ji netu- 
normalio stiprumo ir gyvumo. Ne- 

’gyvumo stokai sugadint jūsų—^ar 
draugų malonumo. Pabudink 

įgimtą gyvybę!
MALVAZ atnešė ‘ naujos pasaulio lai

mės tūkstančiams vyrų ir moterų. Jis 
turtingas gaivinančios, akstinančios. mai
tinančios vertybės. Energją ir jėgos 
budavojantys elementai atnešė jums ma- 
1 ni). sveiką maisįo g’rimą. kurs kai
nuoja tik kelis centus.

Jus esat palinkę pamėginti MALVAZ 
visais budais—naša, skoniu, kaina^ Už
sakyk kartoną šiandien. Monareh užtik
rina jtini» pilną pasitenkinnimą. Jųę 
atgausite įmokėtus pin'gus. jei nebūsit 
patenkinti jo pasėkomis po ta. kai busit 
išgėrę kelis butelius. Telefonuok — 
Canal 6500 dabar.

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

Musų kolonijoje randasi ma
žai žmonių, ‘kurie norėlų laikę 
jašvęąti ir suteikti laikraščiams 
žinučių. Tačiau, l?iks nuo laiko 
atsiranda ambitiški asmenys, 
kurie ima ir šį tą pabrėžia spau-

Miestas ma.no praleisti apie 
penkis milionus dolerių, prapla
tinimui elektros gamybos. Fi
nansų komisija projektą užgynė.

“Trumpai ’ Pakeistas
Vos du mėnesiu išbuvęs tar

nyboje, policistas Joseph Lyons 
susiiaukė suspendavimo?* GerAi 
išsitraukęs Iš butelfufcč vienoje 
alinėje, Lyons ėmė revolveriu 
šva stytis. Atrodo, kad ne. kiek
vienas gali būti policis<tu ir ne 
kiekvienas £ali nešiesi ginklą.

* f

Vedybas v
Susituokė gaisrininkų virši

ninkas James Granger ir pane
lė H. Hoffman. “čyfas” Gran
ger yra 63 metų amžiaus, o jo 
žmona — 33 metų. Jis turi 29 
metų sūnų po pirmos žmonos, 
kuri mirė kiek laiko atgal.

Padėkos Diena

Milionai l žmoniiį, 
r 1 -osintojų veigjiis, fatjo pagelbą nuo 
užkietėjimo 
iiuosiniojų.. Buk .‘/reguliarus” kaip 
ir j e su NATŪRALIU -maisto liuo- 
sfn^dju —• Kellčgg’s All-Bran

All-Bran nedaro prieprotį. Jjis su
teikia DU • dalyku, ką jūsų viduriai 

Pirmąs tai geras v’timi- 
no “BĮ” šaltinis—tų nuostabių vita
minų, kririe sutvarko vidurius. Ant- 
Ųl, All-Bran sutekia “rupumo” — jis 
.sugeria vandenį ir minkština kaip 
kempinė. Ta vandens minkštinta 
masė padeda išsivalymui. ‘ \-

Kellogg’s Ąll-Bran yra grūzdus, 
spragi nti'v grudai. - - - 
p.enu ar Smetona 
dutėsė yra gArdu. 
vala-vk reguliariai:
ro du šaukštu ir gark gana vandens 
Jei taip darysi kasdien, gali išveng
ti paprasto užkietėjimo ir liusinto- 
io. Visi krautuvininkai parduoda All- 
Bran. Kellogg iri Battle Creek pa
darytas.* a

gyvasties 
gausite

■"■"P1.1 J. VAtčIS, Sav.
Taisom visokius automobilius ir 
trekus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Westem Avė.
I *

Tel. LAFAYETTE B8B1

Pinigais ar Kreditu pas

P. NDVER, Jeweler
4148 ARCHER AVENUE

A. Butchas
Hardjvare Krautuvė

Užlaikom visokių 
nišių ir kitokių 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St
Tel. LAFAYETTE 4O8»

Už Kyšius 
i . .

Clevelando policijos seržantas 
Price, yra. traukiamas atsako 
mybūn už ėmimą kyšių nuo į- 
vairių raketįerių. Jis yra penk
tas policijos viršininkas pa
trauktas teisman.

2I-butelių CIO
kartonas ...........................  w

50c grąžinama Už tuSČir.N'

r^butellu - $1.40
kartonas .... .................. .. ...........

. . 25c grąžinania už tuščius ‘

MALVAZ yra daromas bravorninkų
Monareh Roer.

21 JEWELS ' 1I EMPRESS I
Watch

FRANKA liA'ITERY STATIftN
ST. KURAUŠKAS, Savininkas

‘ % •. ; j A. • ’ j
Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi 'atliekam visą 

automobilių elektrikinį darbą. Turime 15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Taipgi užlaikorh visokios rųšies aliejų dėl automobilfųf}(pžinij ir an-
4.1 J? 4- "* • I

\ — perfect
for cookingl

# Kraft kraettevn. has a mellow, 
fulLflavored richnesa that makes 
it perfect for eandwiches. And for 
cooked diehee you can depend on 
ihU American Cheese to mėlt 
perfecdy. \ < J <

.NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 0801

įlenkia su faktais; Aš paduedu IMnfnvic ^nvn 
ąhių iš cievetoiio ir jau dattiWVioięns žuvo 
;elį kartu esu plačiai rašęs apife 
>alės reikalus. O kiek esu ra- 
ięs apie piliečių kliubą, tai ne- 
ipsimoką nei kartoti.Jei sa’es 
jendrovč ką gero padarydavo, 
,ai tas višucmjt būdavo pirčiai 
įprašomas sp-.ų toj e.* Kas buvo 
iegero rttis kritikuota.

Laiųiin

niiij stovi 
ri i 
leisk 
šeimos 
savo

buvę vidurių

— ir nuo piliulių 
Buk ‘/reguliarus”

Kellčgg’s All-Bran

ADVTBTISTB 
0/V THE AIR!

MilLIONS OF POUND5 H AVĖ BEEN 
/ USEO BYOUR GOVERNMENT _
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Ufeckyico kalnai
GhlcągcJe rr- naįto;

Matainz $8.Q0
Pusei metų AQ0
Trims menesiams —r 2.00,
Dviem mėnesiams __________ 1.30
Vienam mėnesiui-------.75

Cbicagoi per
Viena kopija - 3c
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagąj, 
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Metama $5.00
Pusei metų 2.75 j
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams M
Vienam mėnesiui \75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
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Metams ------------  118*00
Pusei metų ....------4M
Trims mėnesiams 9M
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu au užsakymu.

Pavyzdingi miestai
Kai prieš kiek laiko įvyko rinkimai, tai Bridgeport 

(Čonn.) miesto mojoru ir vėl liko išrinktas socialistas 
Jasper McLevy. Piliečiai jį išrinko jau trečiam termi
nui.

Eidamas majoro pareigas, McLevy įstengė tiek tik* 
sliai ir tinkamai miesto reikalus sutvarkyti, jog šian
dien Bridgeport yra vienas geriausiai tvarkomų mies
tų. Taip mano žmonės, kurie savo įsitikinimais nieku 
gyvu socialistams nepriklauso.

Štai prieš kiek laiko paskaitą laikė Horace Taft, 
pasižymėjęs švietėjas ir buvusio Jungtinių Valstijų pre
zidento brolis. Savo paskaitoje Taft’as pareiškė, jog ki
tų miestų valdininkai turėtų atvykti į Bridgepoftą, kad 
Čia galėtų susipažinti, kaip reikia miesto reikalai tvar
kyti. Esą, Bridgeportas yra geras pavyzdys to, ką gali 
padaryti piliečiai, kai jie. tikrai susidomi gera valdžia.

Iš didžiųjų miestų iki šiol Mihvaukee buvo laikomas 
pavyzdingiausiu miestu. Tatai yra kartkartėmis pabrė
žę stambieji kapitalistų laikraščiai. Nors jiems ir ne
malonu buvo tai daryti, bet jie vis dėlto buvo priversti, 
pripažinti faktą, jog mąjoras Dantei Hoan (socialistas) 
tikrai pavyzdingai tvarko Milwaulęee miestą.

■ ±> i
Bet štai dabar prie pavyzdingųjų miestų yra pn- 

skaitomas ir ' Bridgeport, kurio majoras taįp pat yra 
socialistas. Tai rodo, jog socialistai sugeba daug tinka
miau miestų reikalus tvarkyti, negu kapitalistinių par
tijų atstovai. • ' ’ J -

Nenori kariauti
Iš Austrijos pranešama, jog ten liko areštuoti du 

Vokietijos armijos aviatoriai. Suimti aviacijos karinin
kai tvirtina, kad jie pabėgo iš armijos. Esą, jiems bu
vę įsakyta vykti i Ispaniją ir ten stoti į gen. Franco ar
miją. Prieš išvykstant jiems buvusios suteiktos trumpos 
atostogos. Tomis atostogomis pasinaudodami, jie ir pa
bėgę į Austriją. , . ,

Suimtieji karininkai sako, jog ne jie vieni tatai pa
darę. Esą, nemažas skaičius ir kitų aviatorių, kuriems 
buvo pasiūlyta vykti į Ispaniją, pasprukę į užsienį. Vie
ni jų pabėgę į Olandiją, o kiti į Šveicariją.

Iš to galima spręsti, jog Vokietijoje nėra didelio en
tuziazmo Ispanijos karo atžvilgiu.

11 > i....... ..... »r i ■ ■ !■■■■■ ■■ i ' w

Užsidarė darbininkų kolegija
Prieš šešiolika metų netoli New Yorko (Katonah, 

N. Y.) buvo įsteigta Brookwood kolegija, Tai buvo pir
ma tos rūšies mokslo įstaiga Amerikoje. Mat, tai buvo 
darbininkų kolegija, į kurią vykdavd įvairių unijų na
riai studijuoti įvairius dalykus, susijusias su darbinin
kų judėjimu. Jie ne tik kolegijoje studijavo, bet taip 
pat dirbo praktišką darbą: buvo siunčiami į įvairias 
vietas darbininkus organizuoti, streikams vadovauti ir

Iš pradžių mokslas toje kolegijoje trukdavo dvejus 
metus. Vėliau jis liko sutrumpintas iki vienų, metų, o 
paskutiniuoju laiku net iki šešių mėnesių. Vyriausias 
kolegijos tikslas, žinoma, buvo paruošti tinkamų agita
torių, tinkamą vadą, kurie -galėtų dai-bininkų judėjimui 
vadovauti. Fer tuos šešiolika metų Brookwood kolegijų 
baigė tarp 400 ir 600 asmenų. Daugelis jų šiandien dar
bininkų judėjime vaidina itin svarbų vaidmenį.

Šiais mokslo metais Brookwood kolegija'buvo pri
versta užsidaryti: pritruko lėšų jos išlaikymui. Nors, 
daugelis dabar tai kolegijai prikiša visokių ydų, vienok 
darbininkų judėjimui jj vis dėlto buvo naudinga. Jęs 
užsidarymas bus nemažas nuostolis. y /’ ‘ '*
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DIDŽIOJO KARO PASĖKOS
III II*1' ■

Visas pasaulis rengiami ka
rui. Daugelis Europos valstybių 
karo reikalams skiria apie pu- 

(sę visų savo išlaidų., Vadinasi, 
pusė biudžeto eina armijų iš- 
laikymui ir įsigijimui1 įvairiau
sių ginklų, Valstybės lyg teo 
kvaitulio pagautos vis laukto, 
kada vėl užsiliepsnos pasaulio 
karas,; Šiaip karas jau ir da
bar siaučia, Faktiškai jis siau
čia' net dviejosd vietose: Ispa
nijoje ir Kirijojt-

Akivaizdoje šių neramių lai
kų bus pravartu ; pažvelgti į 
praeito pasaulinio karo pasėkas. 
IŽ to imąs galėsime; .apytikriai 
spręsti apie itai, ko galima ti
kėtis iž laukiamo pasaulinio 
karo. <; " >.-• • ■

šiomis dienomis “Revue de 
.Baris?* ižapausdW. /straipsnį, 
kurį parašė L. Keršas, Ženevos 
universiteto statistikos įr de
mografijos profesorius.' štai kas 
tame straipsnyje, kaip jį paduos 
da '“Liet Žinios”, yra pa,saky- 
ta apie pasauliui karą

“Pasauliniam kare žuvusių 
kareivių skaičius siekia 13,- 
000*000 vyrį. Bet žuvę ka-7 
reiviai kiekvienam krašte su
daro tik dalį tų aukų, kurių 
pareikalavo Didysis karas. 
Teisingai sakoma, ■ kad Di
džiojo karo istorija yra dide
lių epidemijų istorija.

Tai labai charakteringai 
galima pastebėti iš tuberku- 
liozu sergančių skaičiaus pa
didėjimo per paskutinius ka
ro metus. Jų skaičius Pran
cūzijoj padidėjo 15%, Ang
lijoj 25%, Čekoslovakijoj 
34%,» Italijoj 61%, Vokieti- 
joį 61% ir Austrijoj net

Bet baisiau3i;i buvo nauja 
epidemija, kurios vardas vi
suomet bus siejamas su Di* 
džiuoju karu. Kaip seniau 
per karus siausdavo cholera, 
šiltinė ir kitos < ligos, taip 
baigiantis Didž. karui, 1918’ 
1919 m. pasauly siautė ip- 
fluencos epidemija. Ji siautė 
beveik visame Eurazijos 
(Europos—-Azijos) kontinen
te ir buvo pasiekusį net Ja- 
poni j a. Apskaičiuojama, kad 
ši liga iš pasaulio pareikala
vo 15,000,000 aukų, ši epide-’ 
mija balsiai siautė Azijoj,' 
ypač Indijoj, kur per keletą/ 
1918 m. menesių Britų 'val
domose provincijose nuo jos 
mirė apie 7,000,000 žmonių, 
o priklausomose vietinių gy< 
ventoj ų valstybėse dar 1,560', 
QQO žmonių. Europos kraš
tuose influenca ypač siautė 
Italijoj ir nuo jos ten mirė 
labai daug žmonių. Italijos 
civiliams gyventojams (žino
ma, išskiriant Sovietų v Rusi
ją :ir Europos centro valsty
bes, kur siautė šiltinės epi
demijos) Didysis karas pa
darė daugiausia žalos. Tai 
yra charakteringas / kontras
tas^ palyginus su Prancūzija, 
Anglija' ir net Vokietija, šio
se trijose valstybėse per Di
dįjį karą žuvo daugiau ka- 

. reivių, negu civilių gyvento-: 
jų, o Italijoj priešingai. Ten 
žuvo daugiau civilių gyveu- 
tąją, negu kareivių. '• '£emW 
spausdinama lentelė rpdęį 
kiek keturios didžiosios Eu
ropos valstybės per Didįjį 
karą neteko karių ir civilių 
gyventojų: t A

kareivių 
; Frąncuzjja l,3ao,ou()

Vokietija 2,000,000
Dįdž. Britanija 744,000 

. ' 700.000
Cha^akteringa, kad net ne< 

utraliose Europos valstybėse, 
kurios Didž. ka^e nedalyva
vo, karo metais žymiai pakį^ 
Ip mirimų skaičius. Visose 
jose mirimų skaičius padidč- 
jo net 600,000.

Per praėjusį šimtmetį mi-,

žuvo 
civilių

- ^oojm 
758,000 
298,000 
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rimų skaičius Olandijoj tik 
keturis kartūs pasiekė aukš
tesnį kaip 100*000 skaičiį. 
Ir visuomet tiii atsitikdavo, 
kai kur norą Europoj būda
vo kariaujama. Visi tie mi
rimų padidėjimai įvyko 1850, 
1871 ir 1918 m..

• . >■■ ■ .

• žemiau patiekti skaičiai 
turėtų nuraminti ir didžiau
sio karo rengėjo ambiciją:

* žuvo 
civilių 

12,219,^)0 

16,160,000

' Iš viso per Did. karą vi
sam pasauly karių ir civilių 
gyventojų' žuvo 41,434,000.

Taigi, Didysis karas nuo 
1914 iki 1920 m. sunaikino 
apie 42,000,000 žmonių. Tai 
skaičius, kuris lygus Prancū
zijos arba Italijos gyventojų 
skaičiui.

Vienoj Europoj žuvo dau
giau nei 25 .milijonai žmo- 

. . nių, tai daugiau nei visas 
gyventojų ./skaičius, kartu 
juos paėmus, šių Europos 
valstybių: Švedijos, Norvegi
jos, Danijos, Olandijos ir 
Šveicarijos.
• Reliatyviškai ši Didž. kkro 
katastrofa iš dalies Prancū
zijai, buvo mirtina. Statistika 
parode, kad 1921 m., t. y. 
dvejiems metams praslinkus 
po Didz. karo ir įskaitant tris 
atgautus Elzaso Lotaringijos 
departamentus, Prabcuzijos 
gyventojų skaičius buvo 
420,000 biažesnis, negu 1866 

38,080,000, o

žuvo

Europoj 12,687i000 
Kituose kontinen
tuose * . 418,000-

jos laikais tokiais automobiliais 
važMdatosj Qaponeir jo lei
tenantai. Aišku, jog jie tai da
rydavo dėl to, kad bijodavo sa
vo priešų, kurie galėjo juos pa-? 
imti “for one way ride”. Va
dinasi, nudaigoti.

Tai juk visiems žinomas~f ak
tas. Tačiau Andrulis, supranta
ma, neteko pusiausvyros ir ėmė 
chamiškai koliatis visai dėlei 
kįtų ręjkalo. Jam baisiai nepa
tiko, kad, mes vienu mauku su
minėjome Stalino ir paskilbuslo 
gengsterjo vardus. Kaip papras
tai davatkai sugretinti bet ku
rio šventojo vardą su vardu 
Žmogaus, kurio reputacija nėra 
labai švari, yra didžiausias nu
sikaltimas, tikra šventvagystė, 
taip ir Andruliui yra tiesiog 
baisus dalykas, kalbant apie 
Staliną, suminėti 
sėjusio gengšterio.

Tačiau tas 
“jautrumas” yra
■grįstas. Stalinui visiškai nėra 
svetimos gengsteriškos priemo
nės. Andruli® ir jo bičiuliai ga
li pasiskaityti Essad-Bey para
šytą knygą vardu “Stalinas: 
fanatiko karjera” (knyga yra 
išleista ir anglų kalba). Iš tos 
knygos jie patirs, kad Stalino 
vadovaujami “boeviki” 
ekspropria*cijas Tiflise
tuose Kaukazo miestuose.
biausiai išgarsėjusi ekspropria- 
cija įvyko birželio 13 d. 1907 
m. Tifliso mieste. Buvo mestos 
kelios bombos ir užmušta 50 
žmonių. Vežami iš pašto į ban
ką pinigai buvo pagrobti ir vė
liau. atsidūrė užsienyje. Dėlei 
tų pinigų turėjo nemalonumų ir 
dabartinis komisaras Litvino- 
vas, kada jis bandė Paryžiuje 
naujutį penkių šimtų • rub’ių 
banknotą išmainyti. Dėlei to 
jam net teko trumpą laiką* Ir 
kalėjime sėdėti.

Tiesa, Stalinas tas ekspro* 
priacijas rengė tam, kad galė
tų sustiprinti bolševikišką judė
jimą. Tačiau faktas vis dėlto 

, pasilieka faktų, jog gengsteriš^ 
kos priemonės jam nė^a sveti
mos.

vardą išgar-

nepaprastas
visai nepą-

m.

Lietuvos valstybes 
dramos teatras

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) '

kito maisto. Senovės folkloras,

^||660,Q00).
' Taip pat karas labai ne- 
propoTcionališkai paveikė ly
čių pasiškirstymą. Pažvelgę 
į gy veri tėjus tarp 25 ir 80 
m. amžiaus, ,t. y. į tuos žmo
nes, kurie yra ypač reikšmin
gi busimoms kartoms, pama
tysime, ’Rad Prancūzijoj kas 
penktatocuVokietijoj kas ket
virtai moteriai nėra Vyro. Šis 
trukumas bus jaučiamas per 
ištisus sekančius dvidešimts 

>, penkerius • metus ir ;-lyčių 
klausimas visai išlyginti te
gali tik po penkiasdešimt ra
mių taikos metų. Bet argi 

,l^uomet žmonija žinojo toki 
aukso amžių? \

Karas sėja mirtį ne tik 
tarp, kareivių, bet, dar pla
čiau tarp civilių gyventojų. 
Jame žūsta ne tik, vyrai, bet 
ir moterys, ne tik subrendę 
vyrai, bet ir jauni , vaikai ir 
žmonės, ne 'tik sveikieji,, bet’ 

, ir ligoniai, šiandien daugiau 
nei kada nors anksčiau kare 
žūtų ne tik fronto linijose, 
bet visame krašte, miestuose 
ir kaimuose. .

Taigi, reikia tikėtis, kad 
prieš 41,000,000' žuvusių žmčh 
rijų turi sudrebėti karo ren
gėjų rankos.” -

'■ ‘ ’
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.j® STALINO PRAEITIES

* Prof. Robert B. Thęuless ga
ivų knygoje “Straight and 
iCrooked Thinking” paduoda 
daug pavyzdžių to, kokių' nesą
žiningų priemonių, dažnai grie
biasi žmonės savo oponentams 
iniekinth Apie paįį * reikalą iš 
esmės jie vigai nekalba. Jų bu* 
das daug prastesnis:' nieku 
išdėti savo oponentą.
| Tokių suktų priemonių•grie
biasi ir V* Andrulis, kūjis pri
kiša mupis ir “įtoblaivumą” ir 
“smegenų degimą” vien tik to- 
M kad mes, išspausdinę So
vietų Sąjungos, dvidešimt me
tų f evoliucijos sukakties minė
jimo aprašymą, pridėjome pa
stabą, jog diktatorius Stalinas 
yra tiek '‘mylimas”, kad jį rei
kto vežti septyniais galingais 
automobiliais. Ir pagaliau jis 
važiuoja, tokiu automobiliu, ku
rio sienas kulkos negali pra
mušti. Be to, pastebėjome mes, 

<kad. liūdno atminimo prohibięi*

rengė 
ir ki-

La-

B LIETUVOS
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Siūloma papildyti laiki
nąjį įstatymą apie Lie- 
' tuvos pilietybę

į U! 1 ■ !■’ ..'.yr

Vyriausybė Seimui pateikė 
svarstyti laikinojo įstatymo 
apie Lietuvos pilietybę papildy
mo projektą. Siūloma tą įsta
tymą papildyti . šiuo nauju 
(septintuoju) paragrafu: Lie
tuvos pilietis, kuris gyvena už* 
sienyje daugiau kaip dvejus 
metus be itfžsienio paso arba su 
negaliojančiu užsienio, pasu, 
netenka Lietuvos pilietybės, iš
skiriant atsitikimus, kai Lietu
vos piliečio gyvenimą užsieny
je be užsienio paso ar su ne
galiojančiu pasu vidaus reikąlų 
ministeris pripažins pateisina
mu. šie asmenys gali atgauti 
Lietuvos pilietybę šio įstatymo 
nustatytomis sąlygomis ir tvar
ka.

. n|ĮBrw-r

t. t AOME-NAUJIENV Fotcr]
Belgijos ambasadorius 

grafas Robert Van der 
Stratcn su savo žmona, 
kurie atvyko iš Washingto
no į Chicago būti teisėjais 
gyvulių parodoje išstatytų 
Belgijos sunkiųjų darbo 
arklių. • . ......

šiais metais Lietuvos valsty
bės dramos teatrui savo sezoną klasiškos pjesės j, 
pradėjus, staiga spauda pdsige- 
do savo dramos teatro. Vieni 
pradėjo skųstis, kad nesą gerų 
scenai veikalų, kiti metė kaltę 
režisūrai, kad nesugebanti gerai 
esamus veikalus pastatyti, o 
treti kaltino artistus, kad jie 
netaip vaidina, kaip derėtų ge
riems artistams scėnoje pasiro
dyti. Ir visi vienu balsu karto
jo, kad dramos teatras negalė
jo, kad publika jį visai mažai 
lankę ir drama visai neąidomi.

Spauda čia tik atspėjo publi
kos nuotaiką, kuri jau ne pir
mi metai yra pasigedusi gerų 
scenos veikalų,' kurie duotų it 
širdžiai ir protui teigiamo mais
to ir kartu sudarytų žiūrovui 
tam tikrą nuotaiką.

Butų ir artistai ir režisieriai 
visai vietoje ir tvarkoje, jei tik 
butų kas scenoje vaidinti.

Teatro negalavimai
Lietuvos dramos teatro artis

tų tarpe yra visai gerų vaidin
tojų. Režisūra taip pat savo vie
toje.

Kam teko Europos kitų vals
tybių didesnių miestų matyti 
dramos teatrą tas turėtų visai 
atvirai. pasakyti, kad Lietuvos 
dramos teatro artistai ir reži
sūra nemenkesni už žymius ki
tų tautų artistus iryežisierius. 
Tai kur reikalas? Dėlko taip 
staiga pradėta skųstis savo dra
mos teatro negalavimais?

Iš. viso teatras, o ypač drama 
yra tautos intymaus gyvenimo 
atspindis, kuris vaizdžiai paro
do d vėsios gyvenimo pergyvę- 
nimus. i
- Nūdien, kuomet visafc žmonių 
gyvenimas kupinas visokių 
prieštaravimų, kuomet kiekvie
na diena teikia tiek daug viso
kių įvykių, pergyvenimų, kuo
met kiekvienas atsidėjęs ieško 
į daugelį; gyvenimo patiektų 
klausimų atsakymų, tai kiek
vienas žiūrovas atėjęs į teatrą 
trokšta pamatyti ir išgirsti 
visų pergyvenimų atspindį.

■‘Prakeikti klausimai”
Juk kiekvienas grožės veika

las mus traukia, masina tiktai 
tas, kuriame mes randame bent 
dalelytę mūšų visų pergyveni-* 
mų, kuriame bent kiek suranda-* 
me savo “aš”, kuris lyg ir pa
deda mums rišti “tuos prakeik
tus” dienos klausimus, kurių 
mes nusikratyti 'negalime, kvn 
rie mums ramybės neduoda ir 
būtinai ieško savo atsako. Juk 
kiekvienas grožės veikalas 
mums vaizdžiai, sutrauktai per
duoda tai, ką mes kartais ilgu 
periodu pergyvename, ką mes 
aplinkumoje nejučiomis, neaiš
kiai matome. Grožės veikalas 
tai perduoda, arba juokingoje 
formoje, arba rinktame pavida
le. Musų nervai diena iš dienos 
yra įtempti kasdieniniais var
gais ir' rūpesčiais, ir mes nuo 
tų visokių įvykių ypač teatre 
kaip ir norime atsikvėpti, bet 
kartu scenoje grožės formoje 
tai pamatyti, kas diena iš die
nos musų protą ir sielą kamuo
ja.

tų

Romantika
Scenoje mes ifcrime matyti 

viso gyvenimo, kad ir tolimą, 
bet vis dėl to atbalsį. Kitaip ta
rus, teatrąs sau, o gyvenimas 
sau negali eiti, duodu turi kar
tu žengti j koją ir vienas nuo 
kito negali atsilikti.

Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo kovų romantiką jau mes 
baigiame išvengti. Gyvenimo 
tikrovė žvelgia į musų akis, O 
šių dienų gyvenimo tikrovė pil
na jau kitokių rūpesčių, naujų 
vargų, naujų painių neišrišamų 
klausimų. Tiek protas, tiek gir
dis trokšta, ieško naujo peno,

musų negali patenkinti. Vadų 
kultų garbinimas ir tos rūšies 
propaganda jau mums įgriso iki 
gyvo kaulo. Teatro dramos vei
kaluose jau mes trokštame pa
matyti tikro Šių dienų gyveni
mo atbalsį, ; ,

Iš senų senovės* laikų, jei no
rit, teatras naudojasi savo rū
šies anarchistine laisve,

Gyvenimo tikrovė
Jei kur nors cenzūra čia' mė

gino užnerti savo apinfcsrį, tai 
tasai gyvenimo tikrovės atspin- 
dis iš teatro išeidavo į gatvę. 
Čia cirkuose, kabaretuose ir ki- 
t«se panašiose vietose tai dai
nuškose, tai k laimų juoke vis 
dėlto toji gyvenimo tikrovė į- 
vairiais pavidalais pasireikšda
vo. ir tuomet teatras, o ypač 
dramos teatras tuštėdavo, ne
tekdavo savo žiūrovų, nes jie 
sugužėdavo itenais, kur nors ir 
pro rakto skylutę, pro cenzo
riaus skverną, šią gyvenimo tik
rovę, kad ir iškraipytą, galėda
vo pamatyti.

Cirkas
žmogaus dinaminiai siekiai 

visuomet ieškojo ir ieško išei
ties. Jei toji dinaminė jėga ne
gali išeiti pro duris, ji šoka pro- 
langą; jei langas užkaustytas, 
ji veržiasi nors pro rakto sky
lutę. Jei teatras tai žmogaus di
naminiai pajėgai nesuteikia pro
gos suteikti peno, <tai cirkas ar
ba kabare teatrą, o ypač dra
mos teatrą pavaduoja. Taip bu
vo visuomet sunkiais reakcijos 
laikais, kuomet tik cenzoriai 
pernelyg rodė savo stropumą.

' (iifkai literatufoš ’ištbrijoje 
turi savo vietą.

Ir dabar Lietuvoje dramos 
teatras pergyvena *savo krizę. Ir 
šięji krizė ne dėlto Lietuvos 
valstybės dramos teatre pasiro
dė, kad blogi jos artistai, ar 
menki režisoriai. Ne! Jie nekal
ti! Jie savo vietoje ir gavo aukš
tumoje! Jie savo pašaukimui vi
siškai atitinka.

Trūksta gerų scenos veikalų
Visa bėda ta, kad Lietuvos 

dramos scena neturi gerų sce
nos veikalų, kuriuose butų kal
bama apie gyvenimo tikrovę.

Lietuvos visuomenėje, gal ne
jučiomis, gal nesąmoningai pra
sidėjo gilus atbudimas.. Lietuvos 
visuomenė, o ypač jaunimas 
pradeda pasiilgti tų "“prakeiktų” 
klausimų, kurie žmonių galvo
senoje reiškiasi. O jie reiškiasi 
todėl, kad gyvenimas juos kiek-* 
viename žingsnyje visai nemas
kuotoje formoje teikia. Gyveni
mo tikrovė žmogaus protą da
bar daug stipriau užvaldė, ne
gu bet kokia visokiomis tech
niškomis pramonėmis varoma 
vadų kulto propaganda!

Foklorls jau ęina į muziejus. 
Tautinė romantika jau nublun
ka. Klasikiškieji scenos veikalai 
eina į mokyklas, o tasai kasdie
ninis pilkas žmogus trokšta vi
sai ko kito.

(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS
Kiek Vilniuje telefonų

W—i. !'■..............

KAUNAS — Telefonų skai
čius Vilniuje labai silpnai didė
ja. Iš viso Vilniaus apskrityje 
šiuo metu yra 2961 telefonų a- 
bonentai, iš kurių pačiame Vil
niaus mieste yra 2264 su 656 
papildomais aparatais.

Kaune šiuo metu yra trigu
bai tiek telefonų abonentų ir, 
automatinę telefono stoti įren
gus ir telefono mokestį sumaši- 
nus, jų vis dar didėja.
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Rašo Dr. A. Šliupais

KAIP KEIKIA KŪDIKIUS MAITINTI
, nakas, kopūstai, burokų lapai. 
Gerai duoti puree košelę—t. y. 
tirštai perkoštą sriubelę, kuri 
daroma siekąučiai. Reikia pa
imt >/2 svaro jautienos mėsos 
(round steak), supiaustyti į ga
balėlius, dadėt 2 poduku van-; 
denio, vieną morką, vieną bul
vę, saują špinakų ar kokių, ki
tų daržovių, 2 ar 3 stiebus sa
lierų, šaukštą ryžių ar miežinių 
kruopą ar pakankamai druskos. 
Tą viską reikia virinti 2 valan
das ant mažos ugnies. Paskui 

čiJ mėnesYJ iki 6-10 šiukštu r®ikįa išimti ? sriubi? Iš
gale 5-to ar 6-to mėnesio. Ga-< k°šti- Pirmą (liepą kūdikiui duo- 
lima duoti gryną sunką arbal^arna aP*e vienas šaukštas, An- 
maišyta sų vendeniu. Jei val
kui netinka, tada galima duoti 
jam pomidorų sunka (tomato 
juice).

Pirmo mėnesio gale* žuvies 
t^ukų duodama p» 14 šaukšte-. 
lio į dieną; antro mėnesio gąJ 
le duodama ar 1 šaukštelis 
į dieną; gale 3-čio mėnesio— 
vienas arba d U šaukšteliu* į 
dieną. Pradedant 4-tu mėnesiu, 
iki galo metų, duodama 5 šauk
štelius į dieną.

Baigiant $-čia mėnesį—gali
ma pradėti duoti kūdikiui val
gį iš javų (cereals), kaip—fa* 
riną, cream of • wh*eat, avižines 

,kruopas. Tokius krakmolinius- > 
valgius kūdikiai gerąį suvirš
kina. Jei vaikas vemia, tai po* 
ra šaukštelių tirštos košelės 
prieš kiekvieną krūtų maitini
mą ' pagelbsti. Jei vaikas 
vaikas netarpsta iš motinos krū
ties pieno* vandenių, tada rei
kia dadėti truputi krakmoli
nio maisto iš minėtų košelių.

Tokia košelė virinama su pie
nu arba vandeniu nuo iki X 
valandos laiko. Košelė virina’ 
ma dvigubame puode (double- 
boiler). Kūdikis turi kuo> anks* 
čiausia priprasti valgyti košele 
tirštai su šaukšteliu.

Nuo 5 mėnesių amžiaus—ku* 
dikin duodama daržovės, lapuo* 
tps daržovės kaip salotas, špi*

(Tęsinys)
/

Vienam ar dviems mėnesiams 
praslinkus nuo pradžios mai
tinimo, pieno krūtyse nebeuž
tenka vąiko n^aitinimui. Da
bar ateina laikas duoti žuvies 
taukus ir apelsinų sunkos (or
an ge-juice). . ,

Apelsinų sunka duodama pra
džioje antrame mėnesyje— 
vienas arba du šaukšteliu į 
dieną iki 4 šaukšteliu gale an
tro mėnesio, 2 šaukštu* gale 3h

trą dieną galima duoti truputį 
daugiau. Tokia sriuba gali bū
ti išvirinta dviejoms dienoms ir 
duodama du kartu į savaitę.. 
Vaikui ' įduodama šios rūšies 
maistas tik šaukšteliu, šitame 
amžiuje kūdikiui galima duoti 
džiovintą baltą duoną—zwei- 
bach—valgyti iš savo paties 
rankos. Dantis tam valgiui ne
reikalingi nes nulaužia gaba- 
liuką sausainio burną ir pra
rija. * .

t

Apie 6-tą ar 7-tą mėnesį— 
nevėliau 8-to , mėnesį—vaikui 
galima duoti 'stambesnį valgį; 
Jei nemegs, turi priprasti, Da- 
bar valgį nereikia perkošt, bet 
sutrinti' su šakUte‘,\ 'Daržovių 
sriubą' galima duoti 2 dienas 
iš eilės, o po to pakeisti mais
tą 2-3 dienoms daržovėmis.

l • v .
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MOTERYS
Jeigu Gertrude Ątherton, 

garsi rašytoja, .butų 2Č, o ne * y
80 metų amžiaus, tai ji pilnai 
tikėtųsi sulaukti tos dienos, 
kada ši šalis butų moterų val
doma.

P-a Atkerto# sako, kad ji 
dar pačiame gyvenimo žydėjime, 
nors ir 80 metų, ir ji mano 
kad dar jai gyvai būnant, mo
terys nužengs labai toli.• . . . . r .Ši seniausia ir garsiausia vi
sų moterų rašytojų Ameriko
je, sako kad, “Amerikos mo
ntery s geriau orientuojasi mu
sų viuomeniniam gyvenime, ne
gu vyrai.

Apskritai paimtas „ skaitlius 
visų moterų Amerikoj įvairio
se srityse* aiškiai įrodo, kad 
moterys turi daugiau prpto, 
kaip vyrąi.’*

7
“Vienas dalykas,” ji toliau 

sako, “moterys paprastai pa
švenčia daugiau laiko tyrinėji
mui kaip ir kokiais budais vis
kas yra daroma, ypatingai kaip 
musų šalis yra valdoma. 

I

Palyginus. moterų dabarti
nį -veikimą ir pažangą sų pra
eities moterų darbuotę, aš len
gvai galių įsivaizduoti matri'.- 
ąrkija Amerikoje.

Aš neabejoju, kad 
vis daugiau užims 
vietas visose srityse, 
riyose net dominuos
bet aš nepatariu moterims per
daug skvėrbtis,'. ypač prie, vah 
cltftno vyrųPMės" turėtume bū
ti patenkintos ‘turėdamos lygy* 
bę su vyrais.”

Perspėdama, kad vyrai turė
tų apsižiūrėti* ir būti daugiau 
prielankus moterims biznyje ir 
profesijose, p. Ątherton sako:

“Pra eityje opresija privertė 
moteri ieškoti lygybės. Egip
tas, Lybia, Sparta ir Germania* 
buvo valdomi moterų. Būdamos 
vergės vyrams per tiek daug 
metą, moterys galų Jale iško
vojo sau laisvę, lygybę su* vy
rais, nekurtose sąlygose net ir 

' viršenybę. Bet ar moterims 
patiko ta iškovota lygybė ir 
yiršystė? Ne! Moterys Ameri
koj lengvai galėtų valdyti /Vy
rus, jeigu jos tik norėtų, bet, 
sako p. Ątherton, Kjos butų 
neprotingos jeigu tą tikrai 
stengtųsi atsiekti!”

Vanda Bij

n r>M'iwrfrr

LIETUVOS PRAEI 
TIES MOTERŲ 

SILUETAI

3

TUŠINTA JAUTIENA
Su Tomatais ir Muštarda 

sv. jautienos su ar be kauliuku
Miltų
3 šaukštukai taukų
2 šaukštukai prirengtos muštardos 
1 šaukštukas selerų sėklų (celery 
seed)
1 puodukas perkoštų tomątų
4 nelabai dideli svogūnai

Apiberkit jautieną . miltais ir 
kepinkit taukose. Apverskit, kad 
rai ajjsikeptų iš visų pusių, bet dabo
kit. kad nepridegtų. Sudekit į puo
dą, pridėkit viską, kas aukščiau pa
minėta, apdengkit ir virkit ant ne
didelės ugnies 3 valandas 
nuo karto apverskit mėsą.

Paduokit su bulvėmis^ •

pa 
ge

Karts

MĖGSTA MUFTA IR KEPURAITĖ

CROCHCTED SĖT 1033

žiema čia pat.. Kodėl nenusimegati savo dfyk
PA T

moterys 
svarbias 
o neku- 
yyrus—

B u k i m 
Graži o s

Rašo Madam e X.

PRIfcIURj&KIT i
SAVO rankas

Dabar kaip tik laikas 
•kreipti daugiau domės į 
kas. Aštrus, vejas, anglių

CHILD’S
♦No. 1633

relei šiltą muftą rankutėm sudėtį įr šiltą kepuraitę. Vilpos 
dabar nebrangios, f f

NAUJIENOS NEEDLECRAJT DEPT.
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ČU įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti mąn Pavyzdi Na

Vardas ir pavarde -

| Adresas

[ Miestas k valstija

at- 
ran- 
d ul

bės įr suodžiai gali sunaikinti 
nors įr gražiausias rankas. To- 
lėl žiema reikia daigiau do - 
mes atkreipti f rankas.

Po to kaip^nuplausit rankas, 
putinai jas gerai nusausinkit, 
ir su rank$luočių putrinkit iki 
jos pasidarys raudonos. Pas* 
kųi užpilkit gliceripos ir citri
nos mišinio. Jeigu neįstengiate 
nusipirkti, tąm . tįkro rankoms 
vartojamo krėmo. . KrCmas nė- 
brangus, ^ąlit gaut net už <10 
sentų. 4

Šeimininkės, kurios, privers
tos tankiai plauti rankas to tu^ 
rėtų ypatingai prisilaikyti. Nė-’ 
ra nieko skaudesnio ir ^gra
sesnio kaip raudonos, suskilu
sios rankos, Ir gr^^sįas žie
das jų nopagražins.

ŽIEIYĮįAL — Neseniai Londono, Anglijos, rūbų siuvė
jų parodpję buvo išstatytas šis kailinis paltas, ppąiudin- 
tąs 4Šj šannlens kailio (erlpine). Rankovės yra sidabri
nės lapės*> kailio. Parodą lankiusioms moterims kailiai 
labai patiko ir jie bus populiariškiaušiu paltų pavyzd
žiu šią žiemą. Acme. Photo

<■<..»■< įri.iji "*if» » r* no1- *" —t
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I Vaikas ir 3
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s ' Rašo L.. NARMONTAITe
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Vaikai ir Klaidingas 
žodžių Supratimas

Vieną dieną, kaip paprastai, 
motina užklausė Jonuko ką jis 
išmoko mokykloj. Jonukas atsa
kė kad mokytoja mokino vai
kus kaip rūkyti papirosus. M.o 
tina nusistebėjo ir pradėjo vai* 
ką kamantinėti, x

Jonufca’s tada/išaiškino moti
nai kaip rėikia rūkyti f pirmiau 
uždegti papirosą, o paskui atsL 
rėmus į užpakalį kėdės, traukti 
durnus. Motina nusistebėjo ir 
piktumd apimta, nekantriai lau
kė rytojaus. .
. Sekančią dieną, motina nuėjo 
į mokyklą ir iškoliojo mokytoją/ 
Tiktai kai motina’ pusiarmįno, 
tegalėjo mokytoja sužinoti prier 
žastį motinos skurdo.

Mokytoja, nušistebeiusi moti* 
nos pasakojimu, pakvietė ją į 
kambarį dalyką, ištirti. Vaikas 
mokykloje elgėsk bąimingaa ir 
neatsakinėjo nė j motinos, nė į 
mokytojos užkrausimus. .

. Vėliau mokytoja pakvietė pio* 
tiną palaukti keletą m’nučių, ti* 
kėdamą, kad vaikas prasitars.

Ji /liepė Janukui ‘ pikęlr 
tį rąnką, kai, jo manymu, 
sidės čiįąrotų -rūkymo pamoka,

Pamokos ė j o reguliariai, vai
kai darė uždavinius, ir t ai p praT 
bėgo valanda daugiau laiko. Iš 
Jonuko nebuvo nei žodžio. Kad 
vaikai perdaug nenuvargtų, m°-r 
Rytoj a paskelbė poilsio valandė
lę gimųastikoš pratimams/

Jonukas tada greitai pakelė 
ranką 4r sušuko motinai žiūrėk 
ti kaip mokytoja mokina “eiga* 
retus rūkyti”. Misterija liko iš* 
aiškinta. Mokytoja paliepė vai-

Gailą, kad senų laikų doku
mentai nedaug žinių apie Lie
tuvos moteris teišlaikė*^© ir tie 
patys daugiausia mini tiktai 
aukštojo luomo pasireiškusias 
atstoves, o apie tas kaimų ir 
dvarų sąžines žadintojas ir 
švietėjas, tos šiokiadienės dar
bininkės motinėlės, mokslinin
kai dar nesuspėjo atgaivinti 
žinių. Gal netolimoj ateityj 
rankraščių dulkėse paslieptieji 
vardai susilauks rimtų tyrinė
jimų. Tuomet mes jų vardus 
su dėkingumu ir pagarba galė
sim paminėti.

Nedaugelis ir iš aukštojo 
luomo vardų istorijoje teišliko, 
bet viena iš pirmųjų Lietuvos 
Moterų tikrai žinomų, yra Ka
ralienė Morta, Mindaugo žmo
na. Drauge su vyru ji 1251 m. 
priėmė krikštą ir apie 1253 m. 
buvo apvainikuota popiežiaus.

Alnpekės kronika mini, kad 
Morta atkalbinėjusi vyrą • dė
tis su žemaičiais prieš Kry
žiuočius, nors jai tepavyko iš
prašyti iš Mindaugo gražinti 
Ordino Magistrui riterį Siever- 
tą, buvusį Mindaugo kieme. 
Kronika toliau mini, kad Mor
ta paveikusi Mindaugą pra
nešti kryžiuočiams apie santy
kių nutraukimą su jais. Esą, 
Morta prikaišioja. Mindaugui 
kam jisai nutraukęs ryšius su 
magistru, kuris išmokęs tikro 
tikėjimo ir išrūpindamas kara
liškąją vainiką, juos abu taip 
pagerbęs.

Pats Mortos vardo dažnas 
minėjimas kronikoj verčia ma
nyti, kad ji turėjo didelės įta
kos Mindaugui ir savo laiki- 
ninkams. Ar tik ne ji paveikė 
Mindaugą priimti krikštą? Ar 
nebus ji įžymi XIII amžiaus 
Lietuvos moteris ?
tikrasai veidas tebėra 
dęs amžių ūkanose.

kams sėsti stačiai, tardama ang
liškai, “Šit Ęrečl”,, o Jonukui 
tję žodžiai skambėjo kaip: “Ci- 
gąfettęs.”’

Jpnuko protas buvo labai 
veiklus, tad jis pradėjo svajoti 
apie “cigarettes”.

Motina išėjo iš kambario su
sigėdus kad ji taip nereikalin
gai 'šoko mokytoją barti. Bet 
ji ir mokytoja džiaugėsi, kad 
nesusipratimas buvo išaiškintas. 
Mokytoja nemokino vaikus rū
kyti/ ' ;

Tokiam atsitikime apsimokė
tų motinai nueiti į mokyk’ą ir 
išm.įntingai pasikalbėti su mo
kytoją, vietoj ją peikti, pirm 
negu visi faktai yra žinomi. 
Jeigu minėtam atsitikime mo
kytoja ir motina nebūtų kant* 
rląi davusios savo laįko š tam 
reįkalui, taį vaiko keblumas ne
būtų buvęs ištirtas. /

Vaiko ląbui motina ir moky
toja privalo dirbti iš vien, o ne 
vįena prieš Ritą. Sąžininga’ mo* 
kytoja nori išrišti vaiko keblu* 
imus ir motinų nesusipratimus, 
ir< ji visuomet džiaugiasi moti* 
nos pageibą.,

' ’ » V. ' ‘ Y

Iš šito pavyzdžio gąĮima rna* 
tyti, kad vaikas tankiai klaidim 
gai supranta ištartą Žodį. Toks 
nąąupratimąš iššaukia nehialo* 
nųmą mamię ir tarp tėvų įr mo- 
Įgytojų. Išrišti šitokią problemą 
ima daug laiko ir daug kantry-

■ — ~*t; yyri'gtia-.* ' 1 ..........................

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

Maistas
I. Veda Dora Vilkienė 3

|

bandutes
1 šmotukas mielių
2 šąuk$tukai apyšilte vandene 
H pųodukę cukraus
% puoduko sviesto 
Vz šaukštuko druskos 
Vt puoduko virto pieno 
1' kiaušinis, suplaktas 
? puoduko persijotų mįltų 
Tirpyto sviesto

Ištarpykit mįeles apipiltam van
deny. SumaiŠykit cukrų, sviestą, 
druską ir pieną. Kai atauš, pridė
kit kiaušinį ir mieles • gudėkit mil
tus ir perai išmaišyk it. Sudekit teš
lą į sviestu išteptą indą, apdeng- 
kit ir padėkit j šiltą vietą, kad pa
sikeltų. Kai pakils, padėkit tešlą ant 
lentos, apibertos miltais įr kinky
kit tešlą tikta,! vieną minutę. Sude
kit atgal į bliudą, apdengkit ir „duo
kit tešlai vėl pakilti. Iškočiok# teš
lą plonai—kokio % colio storumo. 
Padarykit baronkas arba supinkit 
du pailgus šmotukus ir galus suner- 
kit. Aptepkit sviestu ir padėkit į Ša
lį, kad pakiltų. • Kepkit ant blėtos 
karštame pečiuje 15 minučių.

jautiena su
SPALGENOMIS
3-4 sv. jautenos (chuck) 
Miltų
3 šaukštai taukų 
Druskos, pipirų
2 puodukai virtų, nesaldintų spal
genų (eranberries)
1 puodukas karšto vandens.

Apipilkit mėsa miltais ir gerai pa
kepink# taukuose.

Užpilkit vandenį ir sudekit spal
genas. Virkit ant mažos ugnies ir, 
jei reikia, karts nuo karto pripil- 
kit truputį karšto vandens.

Virti reikia 3 valandas. Kai išvirs, 
prie dažalo pridėkit truputį miltų, 
kad jį sutirštinti.

"Z .......... 1 '■
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Deja, jos 
pa'sken-

(Kitą savaitę bus 
biografija Gedimino 
ALDONOS).

VAB 
trumpa 
dukros
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i šią savaitę vidurmiesęio kino 
teatrai turi porą gerų komedi
jų. Verta' matyti, nes kasgi iš 
musą nenori gerai pasijuokti?

‘TJamsel in Distress”
Komedija, rodoma Palace Te

atre su Fred Astaire, George 
Burns ir Gracie Allen. Nors pa
saka ir silpna, tačiau minėti ar
tistai padaro ją įdomia. Be to, 
yra keletas gan gražių dainų ir, 
žinoYua, Fred Astaire kaip Vi
suomet labai miklus savo 
kiuose;

“The Awful Tru'.h”

SO

' W 4583
No. 4588 — Namie dėvėti sukne

lė. Praktiška ir patogi. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18,. £0, taipgi 32. 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau-
Komedija dabar rodoma Chi- Riau *ir* nur°dylU pavyzdžių Komedija, dabar rodoma cm prašome įkirpti paduotą blan- 

cago Teatre su Irene Dunne ir kūtę arba priduoti pavyzdžio 
Cary Grant. Pasaka sukasi apie numerį pažymėti mierą ir aiŠ- 

kiąi parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa- 

, . , . , ~ vyzdžio kaina 15 centų. Gali-
nybmis gyvenimas, ir abu u u (e pasiųsti pinigus arba paš- 
nutarįa ieškoti ko pors idomes- tą zehkleliąįs kartu su užsaky-

jauna poru* kuriai, neturint už
tektinai ko veikti, atsibosta že- 
nybinis gyvenimas

varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
‘ “ąslųsti pinigus arba pa&-

nio. Čią ir prasideda, gan juo- Įjju. Laiškus reikia adresuoti: 
noininvn c ic Naujienos Pattern Dept., 1739kinga painiava. Vaidinimas la- j So fjalsted su chicago. III. 

bai gyva? ir natūralūs. Irene' 
Dunne labai graži ir simpatin
ga. - ' - .

“Ebb Tide”
Pasakos siužetas sukasi apie 

tris nusigyvenusius avantiūris
tus ir jų patyrimus. FJma visa 
spalvose (Technicolar) ir labai 
gerai suvaidinta. Nepaprastai 
reali audros waa ir, bendrai, 
juros reginiai natūraliose spal
vose tikrai patiks visiems.
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NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

ątgiųsti paąn pavyzdį No-----------

Mieros___________  per krutinę

F**——*—........ *****.......................................................................> n-rti
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Iš Saulėtos 
Califomijos'

Dailininkas Mikas Šileikis

tarpe buvo ir svetys iš New 
Kensingtono, Pa., A. Stulgis, 
kuris atvyko į Chicago pasi
matyti su savo parapįjonais ir 
pažįstamais.

Barčiaus muzikai grojant, 
Visi šoko ir gražiai dainavo. 
Afcie 11-tą valandą vakaro pra
sidėjo vaišės. Stalai nukrauti 
visokiais valgiais ir puikiomis

Pasak jo,- dauguma' žmonių 
ten. suvažiuoja sveikatos reika
lais. Mat, niekur kitur nėra 
tokių karštų mineralinių van
denų, kait> tenai. Suvažiavusie
ji ima to vandens vonias, ge
ria ir plaunasi, tarytum, kaip

Vaidins

Ačiū .už' Pasekmių- 
Iškilmes

šiomis dienomis nuo pp. Pra- bonkomis visokio gėrimo. Vie 
no ir jo žmonos Prūsių gavbĮnatn gale stalo figūravo pra 
laišką iš Califoynijos. Kelionė 
buvusi labai puiki ir įdomi.
Tarp kita ko jie rašo:

“Gerb. M. J. Šileikis: b ' A
“Mes išvažiavom iš Los

gėlės antradienį (lapkr. 22 d.).
Pusryčius valgėm Santa Bar
bara, o pietus valgėm Santa 
Maria, prie pat PacifikO van
denyno. Labai gražu važiuoti 
Pacifiko vandenyno pakrančių.

• Kai važiuoji pakalnėj, tai sau
lutė gražiai šviečia, o važiuo
jant į kalną —• lietus lyja. Da
bar ruošiamės važiuoti per 
Golden Gate tiltą į Oakland, 
Gal. 1

“Iki pasimatymo,
“Frank PrusisJ’

Su ponais Prustais kartu iš
važiavo ir p-n/a Svilov.

• P-nai Prusiai ketina grįžti 
Chicagon už poros savaičių.
Mat, jie dabar turi žiemines 
atostogas — visą mėnesį.

An-

žydusių gėlių bukietas. Toj 
vietoj buvo pasodinta p. DVe- 
laitienė ir žodžiais ir rankų 
{Mojimu visi ją sveikino ir lin-. 
kėj.o laimės ir geros sveikatos, 
žagarietė Dvelaitienė labai 
simpatiška draugė, nors ji ne
senai buvo ligos parblokšta ir 
labai sunkiai sirgo. Sveika bu 
dama, parėmė ir darbavosi Ža 
gariečių kliube.

Buvo daug žagariečių, gruz
diečių ir kitų parapijų žmonių. 
Teko matyti ciceriečius biznie
rius p. Paugus, p-lę Bačkaus- 
kaitę, Drigotą su žmona, Ni- 
prikus, Ramašauskus, Alex 
Bačkaukas, jo mamytę, p-ia 
Barčius. Svečiams ženklelius 
prisegiojo muzikantas Balakas 
su sunum. Buvo ir daug kitų. 
Daug triūso pridėjo prie pa
sisekimo šios parės Juozas Ke
turakis ir Povilaitis. Tikrai tu
rėjom gerus laikus, kad nepa- 
jutom, kad jau 4-ta valanda 
ryto. R. š.

ria ir plaunasi, 
anuo stebuklingo šaltinio 
deniu. - ,

P-nas Smithas .ėmęs vonias 
ir nemažai gėręs to vandens 
iš ko matomais gavęs gerus re
zultatus : gerokai Atjaunėjęs ir 
“nūsiredusinęs”.

Jam ten išvažiavus, * biznį 
prižiūrėjo žmonaEleanora Smi- 
thienė. \

Sukaktuvių vakaras pasekmin
gas, davl remažai pelno

-- r.f

Rep. B. P.

Šeštadienį Studentų 
Šokiai Stipendijos 
Fondui
Medinah Club Rūmuose 

“College NighV9
• 'i- ' ■ • •

Lietuvių Universiteto

įvyks

Ona Benikąitė .
Tai 18-tos gatves apielinkės 

žvaigžde. Ji dalyvauja vaidini
me komedijos “Gayau žmoną”, 
kurią rengia Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, sekmadienį, gruo
džio v51 ,d.,, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. . . (

Lapkr. 13 d. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St., Da
riaus Girėno Postas 271 of the 
American Legion iškilmingai 
minėjo Armjstice Day (karo 
paliaubų) sukaktį. Publikos at
silankė labai gražios, daug žy
mių Svečių profęsijonalų, biz
nierių ir legijonierių iš. sveti
mų postų ir valdininkai 4-to 
Distrlkto.. Programas buvo 
trumpas, bet labai reikšmingas.

Pasakyta visa eilė įdomių kal
bų ir išsireiškinhų. Kalbėjo Lie
tuvos konsulas .Chicagoja p as 

John T.
Uv0 pos-

Dariau Girėno postas ir jo 
valdyba yra labai dėkingi vi
suomenei už taip skaitlingą 
atsilankymą. Taria širdingiau
sią ačiū kalbė ojams, “sh o vel
niukams” jr visiems to vakaro 
darbuotojams, daugiausiai ren
gimo komitetui, jo pirmininkui 
J. Yurchas, kurie padėjo daug 
sunkaus darbo ir pašventė daug 
brangaus laiko, kol viską taip 
rimtai ir tinkamai prirengė.

Tikimės, kad šių metų Ar- 
mistice dienos iškilmės davė 
postui nemažai gryno pelno.

Frank Krasauokis.

TheB^iskMumn

Mm

Lietuviškas
Krupnikas

80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką su

So.

Pagerbė
Frances ’Dvelaitienę

Pereitą šeštadienį, 1342 
48th Avem*e, Cicero, pasidar
bavus geroms žagarietėms p- 
l?i Rudyte/, p-iofns Keturakie- 
nei ir Povilaitienei, buvo su
rengtas šaunus pokilis. Susi
rinko daug svečių-viešnių. Jų

Smith grįžo iš 
Hot Springs, Ark.

BRIGHTON 
mis dienomis 
bizhierius Paul 
Archer Avė., 
Springs, Ark.,
dviejų savaičių smagių atosto
gų

šio-PARK. 
plačiai žinomas
M. Smith, 4177
grįžo iš Hot 

kur turėjo virš

S U SI R IN
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo priešmetinis susirinkamas bus 

penktadienį, gruodžio 3 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi kvieč.ami dalyvauti, . 
nes bus 1938 mętų valdybos rinkimas ir yia kitų svarbių 
reikalų. —A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas laikys priešmetinį 
susirinkimą penktadienį, gruodžio 3 d., 7:30 vtol. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkit laiku pribūti, nes bus rinkimas valdybos 
1938 m. ir turime‘svarbių ieikalų, kuriuos būtinai turim 
aptarti. -—v. Kunevičia, rašt.

Brighton Parko Moterų Kliubo susirinkimas atsibus gruodžio 
2 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 2605 W. 43 St. Narės 

malonėkit skaitlingai susirinkti, nes turim bėgančius rei
kalus aptarti. Naujos narės bus priimamos. —Valdyba.

SLA 289 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyksta 2 d. gruo
džio, J. Samantav.čiaus sv et., 15609 S. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes turim daug reikalų aptarti ir bus nominacija SLA 
Pildomosios Tarybos ir kuopos valdybos 1938 metams rin
kimai. —A. L. Skirmont, sekr.

Marąuette Park SLA 260 kuopos metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų, ponios Gricius svetainėj, 
2449 W. 69th St. Prašomi visi kuopos nariai kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, nes bus nominuojama kandidatai xį 
SLA Pild. Tarybą ir renkama kuopos valdyba 1938 me
tams ir svarbių reikalų apkalbėjimui, užsimokėjimai duok
lių ir prirašymai naujų narių prie SLA. —K. Liutkus, sek.

Moming Star Kliubas laikys priešmetinį susįrinkimą gruodžio 
2 d., 8 vai. vak., Grigaičio svet., 3804 Armitage avė. V si 
esate kviečiami dalyvauti šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus renkama nauja valdyba atei
nantiems metams. Prašau nesivėluoti.—M. Čepui, rašt. .

Lietuvių Universiteto Kliu
bo “College Night” šokiai, jau 
nebetoli. Jie įvyks gruodžio 4 
d., ir visi rengiasi į jdos va
žiuoti.

Tiems, kurie mėgsta šoktų 
bus graži, gerų grindų salė, 
geras orkestras. Tiems, kurie 
norės .troškulį numalšinti po 
šokių—bus geras ir gražus 
baras. Visi, kas tik atsilan
kys, smagiai'praleis laiką.

šokiai įvyks Medinah Ath
letic Kliubo, 505 N. Michigan 
ayenue, • Ccltic kambaryje, 9-ą 
valandą vakare. .

Rengėjai kviečia visus prie- 
ankius lietuvius ats’l n y 
ti. Parengimo pelnas eina šiu
lentų Stpendijų Fondui, kurį 
Kliubas įsteigė įr iš •kurfo. duo
da paramą pagalbos reika
laujantiems mokiniams. Fon
das teikia paramą užsitarna
vusiems jaunuoliams, duoda
mas jiems .progą žengti pir
myn moksle.

“Majoro Bovo ir 
Amatorių” Vaidi
nimas Pasisekė

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
aantus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertėte 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris {vyks gruodžio 
11 d^ Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 

. Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
( Draugijon, tai .kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 Vat vakare,; pirmadienj—nuo 9 ry
te iki .5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai; ryte 
iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS!

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)
'■ ■ - ..........- - į- - -....................... - • • • - -
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Daužvardis, teisėjas 
Zuris, Dr. S. B ežis; 
to komandantai <-'B. B. Pietlce- 
wicz, Dr. V. S. NąYes ir J. Mlc- 
keliunas ir dabartinis Dariau^ 
Girėno posto komandantas Jchn 
Yuška, kuris labai grEŽiai vedė 
visą vakaro tvarką.

Buvo 'lakai įdomus fleor 
show ir kitokių įvairenybių. 
Tam visam . vadovavo B. R. 
Pietkiewicz. Taipgi reikia pri
minti, kad buvo traukiami par 
veikslai ir įteikta, nuo posto 
brangi dovana buvusiam pir
mam lietuvių posto komandan- 
tui J. Mickeliunui, kuris gra
žiais žodžiais pareiškė gilią pa
dėką postui ir jo dabartinei val
dybai už suteiktą ilgai atmin
čiai taip brangią dovaną. Man 
regis, kad tai buvo av.kco ran
kinis laikrodėlis.

Po programO tęsėsi muzika ir 
šokiai iki vėlybos nakties. Visa* 
publika ramiai ir draugingai 

, linksminosi ir juokavo. Jokių
15 m., 2620? Ftdton»-St., liko j‘;pukšmadąrių ir tvarkos ardy- 
suimta. , Ji prisipažino perdu-Į tojų nepasirodė, kaip paprastai 
rusi vaiką, nes jis apibėręs ja atsitinka didesniuose parengi- 
druska. ‘ »

Lithuanian University 
Club “College Night 
Dance”

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša- 

’linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
iavernus. Ten ir rei
kalaukit.
! kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
du nčiame ekspresu.
Pirkdami pastebekit 

musų labelj

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Mergaitė perdūrė 
vaiką /

John Marshall Hig.h School 
mokyklos valgomąjame kam
baryje kilo paniką tarp poros 
šimtų mokinių, kada viena 
mergaitė po ginčo ŠU berniu
ku išsitraukė peilį ir jį du sy
kiu perdūrė. / • • .• • •

Sužeistas vaikas, Wallace 
Crąįg, 17 m.. 4011 Jackson 
Blvd,, liko skubiai nugabentas 
ligoninėn. Jis yra sunkiai %su
keistas, bet veikiMišia 
Sveiks. '

Mergaitė, negrė*'Vivian

The Lithuanian University 
Club will sponsor a “College 
Night Dance” on the’ Fėurth 
of December. Procceds of the 
dance will.be used for the be- 
nelit of the scholarship fund.

The dance will take ' place 
at 9 o’clock in the Geltic Room 
of the Medinai) Athletic Club. 
Many notables will attend.

Committee.

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustpm forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farnias ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.'

3406 So. Halsted St.
šaukit T-l. YARDS 3408

pa-

Tait

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Radio valandų satyra

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Jaunimo Draugijos šokikų gru
pė sulošė veikalą “Majoras Bo- 
vas ir jo Amatoriai”, Sulosi
mas ir visas vakaras buvo ga 
na pasekmių gas. Nors oias bu
vo labai šaltas ir važiavimas 
blogas, vienok labai gražus bū
rys žmonių susirinko.

Veikalas yra* labai juokingas, 
radio valandų satyra. Pub.ika 
per visą laiką basu juokėsi. 
Veikale dalyvavo ir gerai vai
dino Vytautas Tarutis, kuris 
buvo patsai Majoras Bovas. Ki
ti, kurie pasižymėjo ro’ėse, bu^- 
vo Weneta Grybas (Agnieška. 
Kmihieriė, garsi dainininku); 
jaunoji Jane Matečunas (Jane 
Artiraitis), ir* Alfas Baldas/ 
kiiris vaidino garsų rusų pia-; 
nistą Feodor ’ Mikh'ailovitch 
Bratichaeff. Dvi peraugusios 
panos “Beef Trust Girls” su-, 
kėlė nepaprastai daug juoko 
pub’ikoje. Tos dvi “panos” bu
vo Ernestas Dulinskas ir An- 
drews Mikashus. , <

Daugelis žmonių pareiškė pa
geidavimą, kad veikalas btitų 
dar kartą suloštas didesnėj saS 
lėj, kad butų gerai išrekliaimuo- 
tas ir kad visi žmonės; žinotų 
ir atsilankytų, šį veikalą parašė 
Vytautas Beliajus. —V. B.

KALĖDŲ
Pasveikinimai

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JU$Ų: , to .......

: ♦Gimines, ' >
•DRAUGUS ir

. • KOSTUMERIUS, to" :
NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME
KALĖDINIAME'NUMERYJE, KURIS IŠEIS

GRUODŽIO 2 4, 1 9 3 7

V

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

$6.00 
. 5,75 
.. 6.00 ‘ 

6.00 
5.00

LUMP -v........ i......1...........
MINE KŲN ................. ....
EGG ........ .........L......... ......
NUT ..... ...................... .......
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABARH 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE ' T, 
Tel. ARDMORE 6975 1 

■ / ' . ■■ ... ■

v, t .. >VHI .4. 'j , -Un. . I.

NAUJIENOS 
ŽeBgįhi Pirmyn...

I ų/ y''1'' > t ’ '

NAUJIENAS dabar yta padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos ’ \ \

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
. ’ , kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa- 

' '.sadlio*.x ; ./to V ■. •
NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 

visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie- 
thvojė. - ; z

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy- 
. veniino klausimais, mokslinio jūrinio raštų, 

eilėraščių ir apysakų. / to to
NAUJIENOS kasdien deda* daug gražių paveikslų ir

■ atvaizdų. \ ■
NAUJIENOS yra Visuomenės organas — jūsų dien

raštis, Todėl skaitykite jas, skteiskite jas ir 
remkile biznierius, kurie garsinasi NAUJIĖ- 

.r-. ' NOSE. •• ”

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas. ?

Komunizmo ir Fašizmo perspekty- 
,, vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revpliucija Rusi

joj J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatves ir liaudis — 

Adatas.
Krs buvo Vladinuris čertkovas 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas ' — Apžvalga

ii- t. t. i

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Buy gfoves with whot 
it savęs

voiftlv p*«u.
jidRlJt «abw pBf»i<laod»

' >6< . rato ir «•»;
ir Se to ra»Ue 
b» m* kūrinos raliu BtiMuirk- 

‘ plrltfMldtes ar kr HUb 
T..., ohar«waca) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e
...į.... , ..............,»^y ...A 4.,^; , .i,,..

^Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fTith the best to ehoose from thesd days, em- 
ployera favor the person who is most attrac- 
tive. In biudnees life as in the sočiai world, 
halitosis lunpleaaant breath) is considered the 
svorst of faults.

Uhfortunatoly eveiybody suffers from thls 
offenaive condition at aopie tlme or otner— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tatlon of fooa partlcles skipped by the tooth 
brtish is the rausė of most cases. Decaying 
tooth and poor digeetion also cause odors.

- Tho quick, pleasant way to improve yous 
breath is toilse Listerine, the quick deodorant, 
avery moming and everv night.

Listerine.ha’te fecmeutation. a major cause 
of odors, and oVercomes the odors themselvee. 
Your breath beromee aweet and agreeable. It 

not offend'otherp.
’ H you value your įob and your friendą, ūse 

LUcerine, the safe antiseptie, regularly. Lam» 
bert Pharmacal Company, St. Louls, M o.
/ / V

Ddn’t offend others«Check 
halitoste witb USTERJNE

SIUSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON'

I • *

To prašo Lietuvos žmonėsir 
* p pataria Lietuvos bankai

■ ............... \
Extra Pranešimas 

Chicagos Lietuviams 
Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St.

turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

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

• FOTOGRAFAS'
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengtą ’ pir
ato* rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
'Tol PNG 5«RJl-&»40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS . KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI ’12
PALAGŪI PAGELBA

LIGONINĖJE ...... .............
PALAGO PAGELBA $9fi

NAMIE už .............. ...... ........
EKZA MIN AVIMAS C 4

OFISE ------- .------ to..--------- 1
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tet Lawndale 5727.

, ' 4 • y ' \

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 81at Sfreet
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tet Victory 9670

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res
tauracija su visais. patogumais. Val
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD.
* Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN 
GrovehilI 4568 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

.6425 SO. ASHLAND AVJL, 
- Chicago, Illinois

V't >

will.be


r*
Ketvirtadienis, gtuod. 2, *37

KĄ ŽMONES MANO
. f • 4

KAS TIE PAŽANGIŲ
JŲ SLA NARIŲ KAN- 

1MBAIA1?
.Prasidejus.SLA Pild. .Tarybos 

nominacijoms^ -gauname daug 
laiškų su klausimais, sugestijo
mis ir informacijomis SLA rin
kimų reikalais. Kadfcųgi neda- 
spėjame \visiems -atsakinėti laiš
kais, >tad ;į svaigesnius klausi
aus laiks nno laiko atsakinėsi
me pažangiojoj ^spaudoje. Pra- 
šome visus SLA narius ir ko

lonijų veikėjus sekti tuos pra
nešimus ir apie tai informuoti 
;neskaitančius spaudos.

’ ■' • ■ 

' Musų saitas '

Jau buvo pašyta, o ,kai ku
riuose laikraščiuose ir pakarto
ja, kad mes siūlome kandidatais 
■į SLA Pild. Tarybą šiuos 
irius:
•Prezidentu—-F. J. Bagočių,

• So. ;Bostbn, Mass.
Vice-pręzid.—*K. J. Mažių k na, • 

Pittsburgh, Pa.
'Sekretorium—J. Miliauskų,

286 kp.marį, McKees,:Pa.
Iždininku—K. Gugį,

< iChicago, III.
• - ■ 1 , f

Iždo globėju—3. Marcinkevičių
(Martin)

212 kp. narį, ,Kencsha, Wis.
Iždo globėju—E. Mikužiutę, 

Chicago, III.
'Daktarai kvot.; J, S. Staneslow, 

Waterbury, Conn.

Visi, be Miliausko ir Marcin
kevičiaus, yra dabartinėj Pild. 
Taryboj, ;tad jie gerai visiems

J^L^-nariams pėžj$tami',ir kpie 
|| j uos klausimų * mažiau. Apie 
juos J^teųkfi nuo nųiį>ų pasa- 
kyt,?kad/musų manymu, jie są
žiningai eina SLA viršininkų pa
reigas ir nusipelno iš naujo iš
rinkimo. *•

Naujieji kandidatai

Apie musų naujuosius kandi
datus tenka pasakyti, kad mes 
didžiuojameš turėdami savo 
sleite »tokius kandidatus ir šir
dingai rekomenduojame SLA ne
riams juos išrinkti į ,Pild. Ta
rybą, kur, mes esame js.t.kinę, 
jie padarys daug naudos Susi
vienijimui. i

/ Musų kandidatas (į-SLA sek-j riui Vinikui darbus atlikti pa- 
retorius J. Miliauskas yra SLA deda' samdyta knygvedč ir adyo- 
narys nuo pat jaunų dienų, ga- katai.

na-

Įima sakyti, suaugęs su SLĄ. 
; Per eilę metų veikia savo kuo
poje ir. dabar jai sekretoriauja, 
taipgi veiklus apskrityje. Daly
vavęs daugelyje SLA Seimų. 
Gerai susipažinęs su visais SLA 
reikalais. Dėlto nekartą yra 
drąsiai, kėlęs balsą :Prieš -pražū
tingus SLA buvusių Tarybų in- 
vestmentus, taipįfi priež terori^ 
žavimų narių <del jų skirtingų 
įsitikinimų . ir didelis gynėjas 
demokratinių ‘teisių organižsadi- 
joj. Todėl- jis yra įgijęs visų 
sąžiningų ir demokratiją mylin
čių narių pagarbą.

Tačiau tuom patimi jis nusi
pelnė demokratijos priešų rūs
tybę jr jie griežtai priešingi 
Miliausko išrinkimui. Neturėda
mi prieš jį rimtesnių argumem' 
tų, sako: ^Nemokša, netinka”.• 
Mat, tiems , ponams visi darbij 
ninkai’ yra “nemokšos”? o Mi
liauskas yra darbininkas, prasi-4 
lavinęs, .pla'čiai pramatąs darbi
ninkas. Ir tas faktas, kad jis 
darbininkas, duoda musų sleitui 
juo daugiau garbės ir'duos -Su- 

i sivienijimui naudos, nes, kasgi 
u geriau už darbininką mokėtų į- 

vertinti reikalus tokios masinės 
organizacijos, kaip SLA, kurio 

f » * I
didelis daugumas narių yra dar
bo žmones.

Ar Miliauskas turi pasiruošimo 
•Darbui? .

Geri norai vienas, o gal my- 
bė kitas dalykas. Tokiai organi
zacijai reikia žmogaus, kuris 
sugebėtų darbų.atlikti. Tuo mes 
vadavomės, .kada .galvojom apie 
kandidatų tai svarbiai vietai. Ar 
Miliauskas tinka būt sekreto
rium? C\ <

Mes sakome, taip! Faktai yra' 
štai koki: Miliauskas puikiai ži
no lietuvių kalbą ir rašybą ir 
užtenkamai gerai nusimano an
glų kalboj. Finansų vedime Mi
liauskas turi geros • • praktikos; 
nes yra buvęs Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 
Centro sekretoriumi!keletą mė
tų. Tiesa, ten mažesnė organi
zacija, tačiau ji taip lygiai, kaip 
ir šSLA, yra Valstybinio Ap- 
draudos Departamento priežįu - 
roj, tad ir ji lygįai turėjo bųt 
vedama tvarkingai ir? sistematiš- 
kai. Taigi, tarp APLA ir SLA 
reikalų vedimo skirtumas tik 
tas, kad mažoj APLA sekreto
rius Miliauskas turėjo., viską 
pats atlikti, o dideliame Susi
vienijime dabartiniam sekreto-

Rętkia žinot, kad be esančių 
SLA Pild. Taryboj advokatų 
Gugio ir Bągočiaus, ,kyrįe pa
taria, legaliamš klaUsihaanas iš-|» 
kilus,. ir dabartinis sekretorius 
dar samdosi vietinius , lietuvius 
advokatus, o inyestmentų klau
simais kreipiasi ir*, pas invest- 
'mentų žinovų advokatų Goldma- 
ną ir’kiitus. Tai kodėl to nega e- 
tų pRdaryt Miliauskas, kada jį 

: išrinktumėte .sekretorium ? '.■ ■
J. Marcinkevičius

Musų naujasis 'kandidatas į 
iždo globėjus J. Marciųkevičitis 
(Martin) turi irgi puikių kva
lifikacijų? Jisai prikla&so SLA 
per apie 18 mėtų, taipgi faktiš-r 
kai Susivienijime iša'ugęs. jau; 
keturi metai ^veikia SLA Finan- 

‘r •* . 
sų Komisijos nariu. Buvo dele
gatu ^penkiuose pastaruosiuose 
SLA Seimuose.. .1

* *

O kaip su jo, kaipb SLA na
trio kreditu savo mieste?

i-Pats faktas, kad jis buvo 5-se 
■iš eiles SLA Seimuose, delegatu 
daug pasako. Tačiau pažiūrėki
me į .jo rekordus toliau. Jis yra 
išbuvęs SLA 10-to Apskričio 
pirmininku per 6 metus. Per pa
staruosius 6 metus būna 212-os 
kuopos iždininku.? ■

Apie Marcinkevičių, kaipo: 
žmogų ir pilietį, gal geriausiai 
pasakystas (faktas, kad jis' iš
rinktas Kenoslia Miesto-Tarybos' 
nariu’— “councilmanu” jau an
tram terminui. Asmeniškam- 
pragyvenimui jis verčiasi °Real 
Estate” ir apdraudų agentūra? 
.kas .rodo, .kad jis sugebės pa-, 
tart SLA biznio'reikaluose.

Manome, iš aukščiau paduoto 
.visiems pažangiesiems .bus .aiš-, 
'ku, kad balsuodami už mu’sų ,,y
sleitų, balsuokite'už savo ir vi
sų SLA, narių gerovę, už demo
kratiją ir visų -pažiūrų narių to
leranciją mu’Sų didžioj organi
zacijoj. . i ' /

StA Narių Komitetas 
Brooklyn, N. Y.

-Į Iš Draugijų Veikimo
1 i.! .'.'I'
tiems, kurie prisidėjo prie šio 
■baliaus pasisekimo. Taipjau; 
nuoširdžiai ačiuoja aukojusiems 
dovanas, kurios buvo skiriamos 
prie įžangos biletų. Aukojo gi 
šie- biznieriai: ?Įz. Petrauskas 
(drapanų sankrova), J. F. Bu- 
drik (rakandų . sankrova), Pro-' 
^rtess Furnitnre Cd. per P. Ka- 
.ledinską ir J. Romaną, auk- 
soriųs A. R.- Junevičius, A. J... 
Zalatorius (alinė), J. Raman- 
Čionis (hardw^re sankrova), 
Paul Leases (drapanų snkro- 
vą)? :laikrodininkas J. Rizgen 
ir J. Mažeiką (skutykla). Taip
jau ačiū laikraščiams už 
bimį imusų .pranešimų.

^P. (K,

a

CLASSIFIED ADS
-

r
Miscellaneous 

įvairus
Furnished Rooms

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Draugijos Veikla
Priimtas Vakarines žvaigždės 
Pašalp. . Kliubas ^Sdfinihgas 
Drujos Jubiliejihiš Parengimas 
t../. ■ ' ’■ •.......

.'■'•• * 'I#';?

iL^.pkr. 7 d? į^yko mėų. 'šusi- 
‘ rinkimas z Simano Daukanto,s 
draugijos. Sėslrintiimų' atida
ręs pirmininkas V. Kriščiūnas 
pranešė apie mirtį vieno. drau
gijos mario, J, jPocevičiaus iš' 
Cicero. Visas Susirinkimas at
kistoj b ir vieną -minute tylos 
pagerbė -mirusįjį narį.

.Pereito .ęusirinkimo tarimai 
patvirtinti. -Gauti du kvietimo 
laiškai, nuo' dhieagos Lietuvių 
Kongreso ii1'' nuo Dr-tės S. 'š/ 
V. Jėzaus, kvietimai priimti.' 
Įstoję keturi ;nauji .nariai: ,A.:, 
Minįkak, Ą. iDilertas, ' A. She- 
met ir M. Slukis, visi jauni 
vyrukai. \

: šiame susirinkime galutinai 
liko priimtas' į šių draugijų 
(Lietuvių Vakarinės žvaigždės 

, -Fašaiipmis (KHu;baS iš :18 -gt?.ko- 
■ Joni jos. Atsilankė gerokas t to 
.,-kliubo,narių; skaičius, kuTic (Su
dėjo priesaikų ir pasižadėjo .Vi
somis 1 išgalėmis darbuotis Si
mano Daukaiiio dr-jbs : labui.

•Išklausytas raportas -apie' 
sergančius narius. rJų buvo ke? 
turi, bet du' atsimaldavo. Nu- 
'tarta išmokėti ‘jiems pfiKlau- 
-Šančių.pašaipi? : : ' *z .•

^pMių 31 d., įvykusio ba
liaus rengimo komitetas pajtiėke 
platų raportų. Tai buvo jubi- 
liejiinis balias<>'ir jis nusisekė 
kaip finansidiai taip ir moraliai 
—^geriau pegiu . buvo tikėtasi. 
Liko •?>mma#ai:<'* ’ pelno, o ir 
draugija gerai išsigarsino, 
kaipo veiklų— gerai gyvuojanti' 

ąugaiitv i^'^k nariais, bet' 
ir turtu. Balius buvo .paįvairin
tas vaididimt^<‘,dainQinį$. Juo- 
.žO;?^advio ? grupė

iJupkai? ’ o paškui i kelias daineles 
gražiai sudainavo . Simano (Dau-.i 
kanto dtjoš narių kvartetas, v«r 
dovaujamas p; J. ;Romano(. ' J 

z Draugija taria - nuoširdų ačiū 
Visiems : pr ogramo . dalyviams j iii 
.. ...... . 1 ?h. - ■ -- ------ !

,Tel. Victory .4965
’? STOGDENGYST®

Mes .dengiame ir pataisome visokios 
rųšięs stogas, taipgi dirhame bUties 
darbūs. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

ERIDGEPORT ROOFING GO.
3216 So. Halsted Sti eęt

skėl-

sekr.

Kviečia “Pirmyn” 
Chorą W Dainuoti 
OakForeste
'Jauni dainininkai labai patiko 

seneliams 5

...____ ,J 2 •
, 1936 m.,
sulaukęs '52

Benzino

JONAS DIKšAS
persiskyrė su šiuo'..pasauliu 
d. gruodžio įnėn., . 
Waukegan, III.
m. amžiaus, gimęs
kaime, Jurbarko vai., Raseinių 
apskričio.

Paliko dideliame nulįuidime , 
moterį, sūnų, / dukterį ir- tnar-

• ’Čią, Lietuvoje seserį ir' daug 
kitų giminių, , ? ;

'Mes Tavęs . musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne- 
užmiršįmę. Tu pas ‘ mus jau 
nebėsugrįši, bęt naes anksčiais

< ųt^veliaus pas - tave ateięi^ne^ 
. 'Lauk mus ateinant! ' -./k

Nuliūdę lieka, -Y
J MOTERIS, ' -SŪNŪS,? DUKTĖ 

.ilR GIMINES.

ii

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI RANKŠLUOSČIAI
'W**^jr*

■

'I Vardae ir pavardė ;

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ 
1739 So. Halsted Stn Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ..

CROSS STtTCH BLUEBIRPS ATTERN 1625
. No. 1625 — Galit iSsisiuti .rankšfuosčiuš' arba uždengi 

komelei. Margi šilkai ant lininio audeklo.

| Adresas

| Miestas ir valstija ...

” ■■'» ; 4h‘

^rl'O Vi aas; Ra šaulio- 
Dalis.

. KVIETONINKAS .
;/G^lūs V«stavė«ns, įBankietaMis >

• Ir ( Ragrabaims. K ;
> 331^ So. Halsted Street ;

; .7314 /

JONAS ■ KASČIUKAS > :. ■
Persiskyrė su šaio pasauliu lapkričio 30 4.,?'-8’:S0 vai.. ryto,; 

1937 m., sulaukęs pusės amžiauę, gimęs LJetuVėj, :Kėdainių ap-; 
skrity, Yosvainių parap., Šingalįų kaime. J- , .?■

Amerikoj išgyveno 26 metus. ‘
Paliko dideliaųie nuliudinie moterį .Eienų ^po tėvais Ambro? 

zunas), 2 dukteris: Juzefų ir Eleną; seserį Antaniną ir $vogerį 
Kazimierą Kuprius ir šeimynų, švogerį Jurgf Ambrozuhą, bro- ' 
liehę Zofiją .Piliponienę, pusseserę Marijoną Kaveckienę, 3 pus-; 
brolius Joną ir Pranciškų Numėikius, ir Joną Navicką, pusse
serę Nastaziją -Bagdonienę ir jos šeimyną. pMs'seserę Antaniną • 
Adomaitienę ir Joį šeimyną Gnųnd Bapids, JMich. ir kitas >

• giųimes. Lietuvoj pamotę Petronėlę Kasčiukienę, brolį kunigų f 
Dr. Petrų Raščiuką (Yosvainių parap. Klebonas), 3 seseris—'. 
Apoloniją Briedienę, 'Marijoną Frederick ąr Juzefą Kasčiukai- 
tę (Francijoj), uošvienę Juzefą Ambrozunas ir brolienę Adela ; 
Manelgdenę ir gimines. _ . . . / *

Priklaupė prie • Chicagos Lietuvių Draugijos,’ Lietuvių -Keistu-' 
’ čio Pašelpos Kliubo ir Saldžiausios širdies V 'j. Draugijos.

Kūnas .pašarvotas randasi 4158 So. Campbell Avė, Teū.Virgi-
■ nia 1394.; ?■■'

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Gruodžio 4-tą. dienų,. 8-tą valan
dų iŠ ryto iš namų i Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios ; 
parapijos‘bažnyčią, kurioje atsibus .gedulingos ;pamaldos už \ve
lionio sielų, o iš ten bus’ nulydėtas ,į >šv. ? Kazimiero kapines.

Visi a. a. JONO RAŠČIUKO giniines, draugiu ir - pažįstami 
esat nuoširdžiai'^kviečiami dalyvauti UaidotdVėfce 7r ^suteikti jam • 
paskutinį patarnavimą ir atsisveįkįniiĄą. -

Nuliūdę liekame, “• 1 i > / ' ; ,
Moteris. Dukterys. -Sesuo, Šyogerjai, Brolienes ir Giminės., 

Laidotuvąse patarnauja Laidotuvių Direktorįus ’ A.' Masalskis, * 
Tel. Bouleyard 4139. ' ' ' - ' - ■

■‘.‘U WR«. .................... , i. n

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RASTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. vAk.

Sekmadieniais nuo .9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vaj. vakaro.
Tel.. CANAL 85.00

4 KAMBARIAI Šviesus 
froįtinifi lietas—maudynė— mtrri- 

 

nis/namas, nebrangiai. 827 West 
3 PL, pirmos lubos užpakaly.

■wAnted to rent~
RIU RENDUOTI medini Sto
ra apie — 20x80 pėdų arba šiaip 
vietų tinkamų dėl kabinėtų išditin- 
mo. Rendų apie $151)0 .į .mėnesį.

JohiL Dapkus, 30 S. Halsted Bt.

' Šituation Wanted 
-Darbo Ieško

PAIEšKAU DARBO kaipo jani- 
tor/us,. prie namų. Visus darbus mo
ku dirbti. Meldžiu kam reikalingas 
žmogus, atsišaukti
3443 So. Union Avė., antros lubos 
priekyje. »

BIBLIJOS PASKAITOS 
Ketvirtadienį, Gruodžio (Dec.) ,2 d. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
•3188 S. Halsted St. Lygiai 7:80 v.v.‘ 
įvyks Biblijos Paskaitos su Paveiks

lais. Kalbės S. Beneckas. 
'įžanga veltui. Rinkliavos nėra 

Taipgi /nepamirškit pasiklausyti iRa-t 
dio, Programo šeštadienį, 7:30 vak. 
iŠ Cicero stoties. WHFC, 1420 kil.’ 

KALBĖS F. ZAVISTAS.

Pereitą sekmadienį bųrys 
“Pirmyn"’ Choro narių nuvyko 
į Oak Forestą išpildyti muzi
kali programų seneliams. Tų 
dienų vaišes lietuviams ‘toje 
prieglaudoje -rengė Chicagos 
.Lietuvių Moterų .Kliubas.
11 Jauni dainininkai, akordinis- 
itas A. tNorbutasį “Kaimiečiai ’ 
seneliams taip patiko, kad- jie 
nusprendė gauti antrų progą 
Chbrą išgirsti' 'Prieglaudos vir
šininkas Frank H.•’ Scheiner, 
^‘Pirmyn” Ghorb Vedėjui 'p. K. 
Steponavičiui atrašė sekamo 
turinio laiškų :

• ' ■ • ’ f I • ‘ ‘ . 1

"Peąr. Mr. Stęphens:
, . . i" 1 .

H‘Ybure?orgfelnižktion was such 
< 'big ‘Kii ai Oak Šiirest yes- 
.terdąy afternoon that I have 
liready had a number ,of ipepplc 
ask tne(\when you vvej-e 'Corning 
:to jplay fc-r our patients again.

.- ’ įb ' ' "■ : ‘ : /

4<W0Uld it be Spošsible to bring 
youę organika tion out herė 
JDecember IDtht Thėy could 
come :for dinner and fpJay in 
the afternoon for aboųt two 
hours. We have Sunday dinner 
at I2sl5 and it vvculd !be ad- 
visable if0r them i.to be here 
-not ilater than ilžtiOO O’clock. 
‘ifĄytoi would care to 'bring any 
onę ėlse livith ynu Tor dinner, 
4t \Will ?be <perfeetly satisfactory. 

įdf you .ean eomę, ikindly liet me 
know how many ithere Avilį be 
in your iparty. !X ■ ? ■ • .
- ^zhve smperintendent has 
written tto Kiras thank- 
4ijg iher for iher visit to Oak, 
žForest /and for your ąppearance 
on» the prOgram.

^Sincerfely yours, <>
“Frank H. .Scheiner?’

“Pirmyn” Choras šeštadieni 
■ir*‘-sdkmadieni, gruodžio 18 .ir 
19 -tid., rengia didžiulį' Kaledi- 
nįrbazarą, Chicagos Lietuvių 
Auditonj9je.' Visą parengimo 

i pelnų skiria Pirmyn Choro Lie- 
tuvos Keliones Fondui, iš ku- 
rio $ finansuos choro kęlionc 
Lietuvon ateinančiais metais. 
-tU', .*■ ; >■ . ' . ■■ • . ■' ■

“Pirmyn” rėmėjai, biznic- 
;riai, draugai yra .prašomi ba- 
.zarui aukoti..rankdarbius, įvai
kius, atliekamus dalykus ir pro- 
dūkte- u Kam, nepatogu .dpvanų 
pristatyti asmeniškai, choras 
prašo pašaukti pirmininkų A. 
Vaivadų, C A N ai 8500 arba ve
dėją, p, K. . Steponavičių, 
•LAfrayette ' ,7552. <Jie' atsiųs 
žmogų dovanas paimti..

Bazare bus didelis pasirin- 
.kimas .dovanų, tinkančių Kalė-
dom$, .pasveikinimų, etc. Visi 
Ghicagos • jietųvįai.; yra- kviečia- 
,mi bazare, atsilankyti ,;ir Aa 
.pirkti .įyąięių. jįražiy\ daik

gajfcųą >^uti. z
I -• Nary&

tasi- 
-tų,

».V ji. AUl

Stilsono Prakalbos

irMoselande

Furniture & FUtures 
Rakandai-įtaisai

-’j

IŠPARDUODAME barų fikce- 
R1US 1937, visokio didžio eu Coil 
Baksais ,ir sųikom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, r egi stenąs 4jr ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
me :kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STAIE STREET 

CALumet 5269. Ą
-tiij1.1 am-Į-.Įi111 .■ h 1 u.„!4—■ixteygr.«""..g.

•Busiaess Chances ™ 
Pardavimui Bizniai

DU TAVERNAI j PARDAVIMUI 
labai geroje vietoje. Negaliu išlai
kyti »&u. Savininkas, 6845 South 
VVestern, Hemlock 7699.

“N. Gadynės" adnu'rustrato- 
rius 'kalbės du kartu “

“Naujos Gadynes” šalinin
kai Gliicagoje rengia du pra
kalbų vakarus J. B. •Simonui, 
savaitraščio administratoriui, 
kuris atvyksta Ghicagon šio 
piėncšio pradžioje iš - Montre- 
al, Ganados. .
.Pirmos prakalbos įvyks 

^penktadienį, gruodžio 3 d-, 
Burihskų, buvusioj MeldaŽio 
saloje, 2244 AVest 23rd .Plaoe, 
B vai. vakaro. Tame .vakare 
dalyvaus ir - “Naujos ‘Gadyt 
nes” choras.

- Antros prakalbos įvyks 
.gruodžio .6 d,, iRosdando (Dar-: 
bininkų svetainėje,t10413 So;- 
.'Michigan Avenue. Ton pra- 
ikalbos įprasides 7:30 vai. va- 
ikaro. (Sp.)

PARDAVIMUI VALGOMŲ DAIK
TŲ 'KRAUTUVE — daroma geras 
biznis — ' ........................ ?
įtaisymai — randa pigi—trys kam
bariai ..gyvenimui, štymu šildoma — 
parduosiu pigiai dėl mirties mano 
vyro Edvardo čepulio. Man du biz
niai perdaug prižiūrėti.

SUŽANA ČEPULIENĖ, 
1514 ,W. 87th St., Chieago.

visi nauji elektrikiniųi

Real Estate F or Saie 
Namai <že«ė Pardavimai

PA&S1DUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 -kambarius. 2 autonfo- 
bilių garažas. Karštu vandeniai Ml- 
dymas. -KĄ-AHJ'iU^mainytiJ Grose r- 
ąę, automoilį, etc.-----5 kambarių
■cottage, kaina $1800, įmokėti $890 
Didelis fotas.

Z. S. MICKEVICE AND OO.
■ 6816 So. Westem Avenue 

iHemlock 0800.

Kviečia Pažangias 
Draugijas į 
Suvažiavimą
kaisuarriauiai šaukia

!

i PARDUOSIU arba MAINYSIU 
ant apartmentinio bildingo — 107 
akerių tarmes su trmbesiais — 7 
mylios West nuo Riverside, prie 3 
kelių. Normai 6902, .Paul.

Farms for Sale 
' Ūkiai Pardavimai

kliubus, 
chorus į talka

Lietuvių .Laisvamanių Eti- 
jnės Kultūros sDrangijos (pir- 
;mas suvažiavimas įvyks gruo^ 
įdžio 4 ir *5 d d., 'Lietuvių Dar- 
ibininkų svetainėje, 110413 So. 
Michigan ;nvenue, <Ghicago, III.

1 .Apie Jai jau buvo rašyta bent 
ikelis įkartus. Musų laisvoje 
spaudoje tuo reikalu pasirodė 
net keli straipsneliai.*

Ė. t E. :K. :D. l*ma kuopa, 
/kuri šaukia suvažiavimų, turi 
.parūpinusi dienotvarkę ir pla- 
• nus draugijos ateities veiki
mui, bet ilki 4iol spaudoje bu- 
ivo mažai, agitacijos iiž suva- 
•žiavimą. šiuo raštu norima ta 
spraga užpildyti. Apart lais-į 
•.yamžhių kuopų dęlegdtų, iku-; 
Irių, dėl kuopų neskaitlingu- 
mo, daug negalės būti, šuva- 
įžiaviman ikvječiėmi laisvos 
minties kliubai, kultūrines 
draugijos ir laisvieji choraij 
Tuo reikalu kreipiamės į chi-' 
cagiečių organizacijas, būtent! 
Joniškiečius, Žagariečius, Ro
kiškėnus, Kupiškėnus, taipjau, 
į Naujosios Gadynes, Pirmyn, 
Aido ir Kanklių chorus.

Suvažiavimas prasidės kaip 
4 v. po pietų, gruodžio 4 d., 
ir tęsis il$i R ar D-tai valandai 
vakaro. -Po pirmosios sesijos 
įvyks bankietas su prakalbo
mis ir grašiu .programų, įžan
ga bankiettii 50c. asmeniui. 
Antra suvažiavimo sesija pra
sidės rytojaus dienų, kaip 10 
.^al. ryto.. Antrąja sesija -suva- 
žiavimas įbaigSis.

v; . ^rRęngimo Komisija^
. .? •» ■'. .-i .. .. - :. .

TURIU PAAUKAUTI. savo vištų 
FARM4—8 minutės nei Clearing 
industrinio distiikto—-turtinga juo
da žeme—tiktai $450, išmokėjimais. 
Kreiptis ‘Naujienas, Box 751.

Business Service 
iBiznfo iPatarnavinioa

Pataisyk Stogą ir
Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. BUkorius j ir 

stogu dengėjas.
^Leonas JEtoof ing Co. 

•«7®0 >WAWAGE STREET 
Te). BOULEVARD '52SC.

STALIORIUS ir KARPENTERIS 
pertaiso, ir naujus .pądero, barus, 
kauntetius ir Vigus kitus fikčerius 
—taipgi turiu <n&šiu< dėl Sendiui- 
mo grindų ar barų —aš esu lietu- 
.vis. Darba atlieku gerai už prieina
ma kainą. Su bile kokiu reikalu 
šaukit VietoTy 2520, 3257 So Lowe 
Avė. Turiu vartotų bala labai pigiai

k....... ...

JĮ'

Į

KĄPARMOT
PAGARSINK IT 
(NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT

NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau 

. CANAL 8500 
Apgarsinimų kainos pri

i

4

»■

t
j

t Kainus pri-
• dinamos. UŽ 'pakartoji*
|J”109 nuolaidu - <
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Chicago, Iii \ Ketvirtadienis, gruod. 2, *37

rei-

Palika Kūdiki 
Įnamiui

Mason kauntčs valdžiai
kalaujant, Chicago s policija ar
eštavo Henrietta Nichols, 22 
m. ir jos vyrą Wilbur, 29 m., 
už palikimą savo pusketvirto 
men. kūdikio Roy M. Conklin 
automobiliuje, Havana, III.

Suimtieji prisipažino palikę 
kūdikį Conklin automobiliuje, 
bet tvirtina, kad to kūdikio- 
tėvas ir yra Conklin.

Mrs. Nichols pasakojimu, ji 
pereitą žiemą -buvo išvykusi į 
Peoria dirbti hotely. Ten ji ir 
susipažino su Conklin, kuris 
taipjau dirbo tame pačiame bu
telyje. Jiedu pradėję santykiau
ti. Vėliau ji atsikvietė iš Chi- 
cagos savo vyrą, kuris taipjau 
gavo darbą tame hotelyje. Bet ri i \ 
darbas neilgai tęsėsi ir visi trys ’iillVtl 
sugryžo į Chicago, kur Conk- 
lin apsigyveno pas Nichols.

’ c"nld’n Pakete Mokyklų
uutomabih. Patelefonavę Conk-f - - . . . * >

darbininkams 
algas

linui, kad jo automobily yra 
. Įkudikis, abu Nichols skubiai.;

išvyko į Chicago.
Nichols sako, kad Conklin 

yra turtingesnis, dagi turi sa-’ 
vo ūkį ir todėl lengviau* gali 
kūdikį išmaitinti, negu jie, ypač 
kad jie turi ir kitą 3 metų duk
terį Doris.

Tečiaus Conklin neprisiima 
’ auginti kūdikį ir Nichols areš

tavo už palikimą kūdikio. Da
bar ir Nichols sutinka atsiimti 
kūdikį, jei Conklin nesutinka 
jį auklėti. Bet jie vistiek bus 
išgabenti į Havana' teismui 
pametimą kūdikio.’

Mirė Marshall 
Field & Co.

4*' A,

politikieriai vėl Sudegė Dirbtuvė 
' pešasi'dėl, ■ ’ T;

gembleriavimo
•J'

Taipjau bus prailgintas; moky- Prokuroras,. Cpurjtney< vėl puo- 
• ’ X-L ; ‘ - lai niiesto• .administraciją už

toleravimą gemVIeįiayittip ur
vų. ' ■ \

klų terminas dar dviems sa 
vaitėms. ,

Užpisręitą nąktį' sudegė Win- 
gert Pottery Co. dirbtuvė 5035 
Foster Avė., Nuostoliai siekia 
$20/000. Spėjama, gaisrąs kilo 
nuo perdaug įkaitintos kros
nies, kurioj buvo deginami puo
dai:

• Tennis aikštėje prie 60 y* 
3oi.*th Parkway gatvių ■» rastas 
lavonas, sušalusio negro, kuris 
buvo apsirengęs vien tik apa
tiniais drabužiais.

HZ

lin apsigyveno pas Nichols. Woodlawn ligoninėj nuo plau- 
Rugp. 14 d. Mrs. Nichols pa- uždegimo mirė James O.

gimdė sūnų Robert. Jos vyras' McKinsey, 
priėmė sūnų už savo, bet žmo-į tarybos pirmininkas ir vedėjas 
na neiškentė ir prisipažino
kad sūnūs yra ne jo, o įnamio i tą v’žėmęs metai atgal, iš jos 
Conklin. Tada Nichols parei-’ pasitraukus 
kalavęs kad Conklin užlaikytų j kuris patapo 
savo Simų ir dagi pasiūlęs per- prezidentu.
siskirti su savo žmona, kad su! Jis gimė mažame ūkyje prie 
ja galėtų apsivesti Conklin, bet Mexico, Mo. Bet išvykęs mo- 
Conklin nuo viso to atsisakė. (kintis jis į kaimą nebegryžo.

Tad pereitą šeštadienį jie nu-'Jis yra buvęs mokytoju, biznio 
važiavę į Havana, III. ir kada instruktorium universitetuose, 
Mrs. Nichols nuėjusi į Windšor biznio patarėju iki pasiekė va- 
hoteiį pietauti su Conklin, tai dovybės didžiausios departmen-

47 m., direktorių 
wuyuuj piriiuiniiKus ir vcucjaS

• Marshall Field and Co,, tą vie-

James Simpson, 
elektros komp.

Mokyklų taryba nutarė pra
dedant su 'ateinančiais mdiąis 
-nors kiek pakelti nukapotas al
gas mokytojams ir kitiems mo- 
kyklų darbininkams, taipjau 
prailginti dar dviems savai
tėms mokyklų terminą,' taip 
kad dabar mokyklos bus ątda- 
ros devynis ir pusę mėnesių. 
Tas mokyklų tarybos patvar
kymas palies 13,500, mokyto
jų ir 5,000 kitų mokyklų dar-

1933 m. mokytojų ir ; visų 
mokyklų darbininkų algos bu
vo • nukapotos 15 nuoš. Be to 
buvo sutrumpintas mokyklų 
terminas, už kurį irgi nebuvo 
mokama darbininkams, taip 
kad tikras nukapojimas algų 
siekė apie 23 nuoš. ; ;

■ . •

Dabar tas algų nukapojimas 
bus dalinai atsteigtas, biskį pa
keliant algas ir kartu prailgi
nant mokyklų terminą. Bet 
visgi ir dabar algos ' pasiliks 
14 nuoš, žemesnės, negu buvo 
1933 m.

* /• * tinęs sankrovos Chicagoje. Pa
liko žmoną, ir du sūnūs.

• Baigdamas , penkis metus Automobilis Užmušė 
tarnybos p/okųroras Courtney J) ;<į<rAnftrfi<4] 
kalbėdamas prekybos asoeiaci-. Uvll
jautriai puolė mįesb, g
mstracip! . uz jos. toleravę1 - p mir- st paul
gembleriavimo > urvu ir tu*reji- .. . ’ . , . .■ .. . I ligoninėj nu‘o žaizdų, kuriasmą ryšių su kriminalistais. Jis .. , x- u-v • ••J1s aplaikc automobiliui jį 

važinėjos prie Pcrshing ir 
nal gatvių. v'.

prisižadėjo keroti prieš tokią
padėtį, nes Gliicagos ir Cook
kauhtę nepas/duh^ią susirišu-

su politikieriais jliktada- > • _ -
ir gembleriams. Didehos Iškilmės

sieros 
riams

Bet tokios kalbos paprastai Logan Sųuare 
didelės reikšmės neturi. Jos tik - 'A —

j

su-
Ca-

* * , *•*/'* 1 S t

reiškia peštyneš tarp pačiu po- Praeitą šeštadienį buvo Lo-r
litikieriu ir nepasidalinimą 
biu.

gro-

Nutroško Garaže
Samuel D. Davies, 57 m., nak

tinis fdremanas Carnegie Illi
nois Steel Co liejykloj, prie 86 
ir Green Bay. gatvių, rastas 
nutroškęs nuo automobilio du
jų nedideliame j gąrąžių j e liejy
klos kieme. Kaip matyt, jis nu
troško taisydamas savo auto
mobilį, nes apijirikui buvo iš-
metyti visokie įrankiai.

1 ’ '.‘iii • •

©Palikęs nikelį pašaukimui 
policijos, savo namirose 1824 
N. California Avė. pasikorė 
Emil Newhouse, 83m., našlys, 
buvęs spaustuvininkas.

• Harry F. Royce, 39 m., liko 
nuteistas nuo 1 iki 10 metu * 
kalėjiman už išeikvojimą $10, 
000 vienos departmentinės san
krovos, kurioj viršininku jis 
buvo. Jis pasisavinęs tuok pini
gus pabėgo, bet jį pasisekė 
pasivyti New Orleans, La.

Garsinkites “N-nose”
1

JAU LAIKAS
UŽSISAKYKI 
LIETUVIŠKAS 
KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO 
KORTELES

gan .Sųuare Hupmobile, 21509- i 
113 W. Milwaukee Avęnuė:’,iŠr!
kilmingas atidarymas., Į iškil
mes atvyko ir ( yieha’s iš svar
biausių Hupmobile valdininkų 
Joseph Bobin, ’kurš nepagailė
jo išlaidų, kad suteikti 
lankiesiems “good time”.

Logan , Sąuare dabar 
tik yra išstatyti visi 
Hupmobile modeliai.

’• <Sp.)

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom .eilėm

Kortelės^ tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau. 5 korte

lių.
Prisiųskęt money orderį arba 
Čekį su užsakymu.

atsi-

nauji

Pirkite savo apielinkūs 
krautuvėse

SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 
VARDU:

25
50

100

kortelės 
kortelių 
kortelės 
kortelių

$3.00
5.00
6.50
8.50

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Jį.?':-*.?

BEFORE!

>:>■<>'A-
'■> ■■

AF.TER Henry Lorenz, dviejų “kaubo

[ACME-NAUJIENŲ Fotol
Mary Furch, 20 m. (kairėj) ir jos sesuo Bessie, 15 

m., kurios buvo areštuotos EI Paso, Tex., kaipo kompa
nionės Harry Dwyer
jų”, kurie bandė apiplėštų Southęrn Pacific traukinį 
New Mexrco tyruose. Jie nulovė konduktorių, bet kiti 
pasažieriai juos suėmė, sumušė 
Mergaitės sakosi nieko nežinojusios apie 
ruošiamą plėšimą

atidavė policijai.
jų meilužių

, ■ . - "4-. ■ • f ACME-NAUJIENŲ Fpto]

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ VADAI. —Miss Helen Michael, 
16 m. iš Eugene, Ore. Ir Clifford L- Breeden, 18 m. iš 
Lafhyette, Ind., kurie dabar sąryšy su gyvulių paroda 
laikomame 4-H kliubų kongrese laimėjo vadovybes jau
nųjų ūkininkų kliubų veikime čempionatą/Jie be'gražių 
trofijų laimėjo ir stipendijas. ,f(

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

aip yra rūšiuojama jautiena ir į k 

ir skerdyklos.

>>>•

• ■ • x (ACME-NAUJIENŲ Foto)
Florence Almond, negrė tarnaitė, rodo kaip jj apsiaustu sustabdė Illinois 

Central traukinį prie 72 ir Exchąnge Avė. gatvių ir tuo išgelbėjo sukliuvusį ant bė
gių gydytojo automobilį, kuriame buvo 4 metų mergaitė.

Koto]
KERPA AVIS. — Michael Smith iš Geneva, III., gy

vulių parodoje demonstruoja kaip dabar kerpamos 
avys elektrikinemis žirklėmis. r
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