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Rusai ir Kinai Pasirašė Sutartį
SOVIETU RUSIJA SIUS DAUGIAU KARO 

-■ REIKMENŲ Į KINIJA
Rusų ekspertai duos patarimų kinams
RIGA7" Latvija, birž. 1. — 

Trečiadienį gauta pranešimas, 
kad Maskvoj pasirašyta Sovie
tų Rusijos ir Kinijos sutartis. 
Sutarties tekstas nepaskelbtas, 
bet oficialiai pranešta, jogei 
rusai teiks daugiau pagalbi 
kinams kariauti su japonais.

Sovietų vyriausybės atstovai 
sako, kad svarbiausias sutar
ties punktas teikia rusams Ki
nijoj specialių privilegijų. Ta
čiau kokios tos privilegijos 
bus, tai nepaaiškinta.

Kinija sutiko priimti keletą 
rusų ekspertų, kurie teiks pa
tarimų valdžios perorganizavimo 
klausimuose. Viena rusų pata
rėjų užduočių bus stiprinti ka
ringumo nuotaiką kinų tarpe.

Kinų delegacijai pasirašiu
siai sutarti su sovietais pirmi
ninkavo Dr. Sun Fo, Dr-o Sun 
Yat-sen sūnūs. Kiti kinų dele
gacijos viršininkai buvo gene

rolai Mo Tsi-dan ir Dan Min- 
lan.

Sovietų pusėje užsienio rei
kalų komisaras Litvinov ma
žai prisidėjo prie sutarties svar
stymo. Vietoj jo derybas ve
dė Litvinovo pagelbininkas Po- 
temkin, karo komisaras Vorši- 
lov ir liaudies komisarų pirmi
ninkas Molotov.

Tuoj po sutarties pasirašy
mo į Maskvą buvo pašauktas 
sovietų rytų armijos koman- 
duotojas, maršalas Bluecher 
Pranešimas iš Maskvos sakė, 
kad Bluecher jau pasiekė Mas
kvą.

Po pasitarimų Vorošilųvo, 
Sapožnikovo ir Bluecherio su 
kinų generolais Bluecher su- 
grįšiąs į Chabarovską, Sibire, 
kinams amunicijos siuntimą 
prižiūrėti, nes į pasirašytą su
tartį įeina ir nemažo kiekio ka
ro reikmenų kinams pasiunti
mas.

ĮTEIKĖ ULTIMATUMĄ GENERAL
MOTORS KORPORACIJAI /

ANDERSON, Ind., birž. 1. Jei korporacija- reikalavimo 
— Nacionalios Darbo Santykiu1 neišpildys į dešimtį dienų, tai, 
Tarybos ekzaminuotojas, Geor-I Bokat pareiškė, jo 'tyrinėjimo 
ge Bokat, trečiadienį įteike daviniai bus atiduoti Naciona- 
General Motors korporacijos- liai Darbo Santykių Tarybai, 
viršininkams reikalavimą, kad; Bokat sako, kad General Mo-
korporacija liautųsi kliudžiusi 
darbininkams organizuotis įmo
nėje, kuri randasi Anderson, 
Ind., miestelyje, ir kad ji lik
viduotų savą, t.y. korporacijos 
uniją.

tors korporacija importavusi 
šnipus, ukdžiusi kompanijos 
uniją ir ginklavusi kompanijos 
unijos narius blakdžekiais tikfc 
siu kovoti automobilių darbi
ninkų unijos narius.

Meras Hague teisine 
CIO byloje

NEWARK, N. J., birž. 1. — 
Trečiadienį ėjo nagrinėjimas 
bylos, kurią iškėlė CIO ir Ame
rican Civil Liberties Union 
Jersey City merui ir demokra
tų partijos vice-pirmininkui Ha
gue. Pats Hague buvo atsilan
kęs tą dieną į teismr, tačiau 
trečiadienį iš jo nereikalauta 
liudymų.

Jersey City advokatas prašė 
išmesti bylą iš teismo. Teisė
jas Clark jo prašymo neišpil
dė. Tuoj po to pašauktas liu
dyti Daniel J. Foley, CIO or
ganizatorius.

CIO ir American Civil Li
berties Union prašo teismą iš
leisti indžionkšeną, kurs už
draustų Jersey City vyriausy
bei kliudyti mitingams ir kito
kiai organizacinei veiklai tame 
mieste.

Chicagai ir apielinkei Tede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šalčiau; vi
dutinio stiprumo pietų vėjai 
pasikeiČią į vėsius šiaurės va
karų vėjus; saulė teka 5:174 
leidžiasi 8:19 valandą.

Hitlerio ir Mussoli- 
nio planai

PARYŽIUS, birž. 1. — Pa
ryžiaus diplomatiniuose rate
liuose kalbama apie Hitlerio ir 
Ąlussolinio planus Vokietijai ir 
Italijai sustiprinti, o Francu- 
zijai ir Anglijai susilpninti, ku
rie buvo priimti, kai Hitleris 
lankėsi Italijoj.

Britanijos galios pakirtimo 
tikimasi atsiekti laipsniškai: 
pirmiausia užimant Ispaniją, 
paskui padalinant Čekoslovaki
ją ir tuo budu užduodant smū
gį Rusijai.

Padalinant Čekoslovakiją Vo
kietiją pasiimtų Bohemiją kar
tu su Praha, Lenkija ir Ven
grija pasidalintų Slovakiją, ir 
sudarytų Lenkijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos ir Bal
ti j o valstybių sąjungą.

Tretysis žinksnis, Francuzi- 
jai susilpninti, busiąs reikala
vimas, kad ji atiduotų kai ku
rias savo teritorijas.

20 naujų federalių 
teisėjų

WASHINGTON, D. C., bir
želio 1. — Pereitą antradienį, 
geg. 31, prezidentas Roosevel- 
tas pasirašė bilių, pagal kurį 
20 naujų federalių teisėjų bus 
paskirta visoj šalyje. Preziden
tas dabartiniu laiku studijuoja 
rekomenduotų teisėjų vietoms 
kandidatų kvalifikacijas.

Acme-Naujienų Telephoto
Tai yra Meksikos “diktatoriaus” generolo Saturnino Cedillo dukterys, seserys 

ir giminaitės, kurios dabai’ gyvena Suvienytose Valstijose McAllen mieste, Texas, 
tuo tarpu kada jų generolas slapstosi nuo Meksikos federalės kariuomenės.

REIKALAUJA SUGRĄŽINTI AMERI
KIEČIAMS SAVASTĮ UŽKARIAUTOJ 

KINIJOJ
WASHINGTON, D. C., birž. 

1. — Jungtinės Valstijos tre
čiadienį pareikalavo, kad japo
nai nedelsdami sugrąžintų ame
rikiečių turtą Kinijoj teisė
tiems jo savininkams.

Stiprioj notoj Jungiu Valsti
jų ambasadorius-^^fbseph C. 
Grew pareiškė japonų užsienio 
reikalų ministrui Ugaki, kad 
apribojimas ir atėmimas ame
rikiečiams teisių Kinijoj kelia 
Amerikos vyriausybei vis di
desnio rūpesčio.

Ambasadorius Grew tarp ko 
kita nurodė, kad japonų biz
nieriams jau seniai leista su
grįžti į tas apielinkes, iš kurių

karo frontas pasistūmė pir
myn. Tuo tarpu amerikiečiams 
biznieriams ir misionieriams 
japonai ne tik neleidžia atnau
jinti biznį, ne tik neleidžiaiha 
sugrįžti į savo namus ir ten 
gyventi, jie dagi neleidžiami 
savo namus atlankyti.

Jungt. Valstijų užsienio rei
kalų departamento apskaičiavi
mu daugiau nei 300 amerikie
čių Shanghajuje laukia jau ke
letą mėnesių, kad japonai lei
stų jiems sugrįžti į pirmiau 
gyventus jų namus Yangtze 
klonyje, kitų miestų tarpe ir 
Nankinge, buvusioj Kinijos so
stinėje.

LĖKTUVAI UŽMUŠĖ 12,200 CIVILIŲ 
ISPANIJOS GYVENTOJŲ

PARYŽIUS, Francuzija, birž. dar 1,500 žmonių ir 3,000 su-
1. — Ispanijos vyriausybė iš-l žeista. Taigi viso sukilėlių lėk-

Komunistai gins 
Jungt. Valstijų 

konstituciją
NEW YORK,';N. V-‘, birž. 1. 

— Antradienio vakare pasibai
gė Jungt. Valstijų komunistų 
ko kita nutarė ginti šalies kon
stituciją.

Konvencija priėmė Earl Brow- 
dęrio parašytą įvadą (peamble), 
kuris apibudina komunistų par
tiją, kaip darbo klasės politi
nę partiją, kuri neša Jefferso- 
no, Paine, Lincolno ir Nepri
klausomybės Deklaracijas tra
dicijas.

Įvadas remia demokratijos 
laimėjimus ir gina Jungt. Val
stijų konstituciją nuo puolimų! 
reakcinių priešų, kurie taikosi 
panaikinti demokratiją ir liau
dies laisves.

Komunistų partijos 1938 me
tų platformė įvardija, kaipo 
partijos konvencija, kuri tarp 
reakcionierius, Hooverio repub- 
likonus ir Garnerio demokra
tus.

Numato priverstiną 
kareiviavimą Bri

tanijai
BRITANIJA, birž. 1. — 

Premjeras Chamberlain trečia
dienį painformavo atstovų bū
tą, kad vyriausybė turi paruo
šusi priverstinos kariuomenei 
tarnybos bilių, kuris, jeigu tik

ŽUDO SOVIETŲ RUSIJOS 
VALDININKUS

leido pranešimą balandžio 11 
dieną š.m., kuris sako, kad iki

tuvai išžudė civilių Ispanijos 
gyventojų 12,200, o sužeidė 18,-

RIGA, Latvija, 
Rusijos tėrpęistų

to laiko sukilėlių lėktuvų ata
kos užmušė civilių šalies gy
ventojų 10,709 ir sužeidė 15,- 
320.

Nuo to laiko iki įpaskutinių-

300.
Lėktuvai, kurie žudė civilius 

gyventojus, buvo italų ir vo
kiečių išdirbystės ir operavo

jų dienų, kartu su užmifšimū JUOS daugumoj vokiečiai ir ita-
Granollers miestelyje, išžudyta lai aviatoriai.

organizacijas ir

birž. 1. — ki, Saratove ir Stalingrade.
grupė, pasi- Kad teroristų veikla Rusijoj 

vadinusi Išlaisvintojų. Sąjunga, auga, tenka spręsti iš pačios 
transliuojanti per radiją ata-^ sovietų valdžios pranešimų. Pa
kas prieš Staliną ir jo vyriau- sak GPU, Ukrainoje vyriausy- 
sybę, skelbia, kad jos šalinin- be likvidavo vienuoliką opozi- 
kai užmušinėja sovietų valdi-1 cijos grupių, aštuonias kontra- 
ninkus. revoliucines

rp . . v v. ! .v. T, tris separatistines draugijas.Tokių užmušimų skaičius Ru- TZ ... H . v. ... .r^Kaltinama, kad sios likvi^ūo- 
sijoj auga. Daugiausia galva-, tos antisovictings grupės užmu- 
žudysčių priešsovietiniai^tero- še Rievo srityje 71 sovietų val- 
ristai papildo Baltgudijoje ir dininką tik per mėnesį laiko, 
Ukrainoje, bet užmušimų pra- t.y. nuo 1 dienos iki galo ge- 
nešta taipgi Leningrade, Gor- gūžės mėnesio.

Čeku kareivis sužei-' 
dė du5 nacius

PRAHA, Čekoslovakija, birž.
1. — Čekoslovakijos armijos 
kareivis antradienio vakare su-

Britanija įsiveltų karan, tuo
jau bus pateiktas parlamentui 
pžgirti.

Kuba atmetė Meksi
kos pasiūlymą pirk- 

lybos sutarčiai
HAVANA, Kuba? birž. 1. — 

Kubos hnnistrų kabinetas an
tradienio vakare nesutiko pri
imti Meksikos charge d’affairc^ 
Octavio Reyes Spinodola pasiū
lytą prekybinę sutartį. Kubos 
vyriausybė nori gauti daugiau 
koncesijų iš Meksikos, ne kad 
jiems siūlė pateiktas sutarties 
projektas.

imtas tūlas M. F. Braxton, 55 
metų dailydė, ir du jauni ber
niokai. Jie atgabenti į Miami, 
kur juos tardo teisingumo de
partamento agentai — G-Men.

IŠ LIETUVOS

Kompanijos unija 
greitai baigė pro

testą
1 II.ION, N. Y., birž. 1. — Re-

žeidė Eger miesto kavinėje du mington-Rand kompanijos dar- 
nacius vokiečius. jbininkai, priklausą kompanijos

Įvykis, atsižvelgiant į čekų- unijai,.,trečiadienį buvo paskel- 
vokiečių įtemptus santykius, Lę “stovėjimo streiką”. Jie pro- 
skaitomas labai rimtu. Inciden- testavo Vyriausiojo teismo 
tas įvyko šitokioj aplinkumoj: sprendimą, kurs patvirtino Na- 
Vallav Toman, čekų kareivis, cionalios Darbo Santykių Ta- 
papraše muzikantus čekų liau- ryhos įsakymą kompanijai pri- 
dies dainą griežti. |imti atgal į darbą 4,000 darbi-

' Jam pradėjo grūmoti būrys nink? Pavarytų iš darbo dėl 
35 nacių vokiečių, buvusių tuo stiei<o.
laiku kavinėje. Toman, kad at- Priėmimas atgal pavarytųjų 
siginti, šovė iš revolverio du darbininkų reiškia netekimą 
šūvius į grindis, tačiau knlkos darbo kai kuriems dabar dir- 
sužeidė į kojas du nacius. Vie- bantiems, kurie buvo užėmę 
nas buvo sužeistas lengvai, kT- pavarytųjų vietas. Taigi ir 
tas sunkiau-. I “streikavo” jie protestuodami

Eger miesto apielinkėje prieš Vyriausiojo teismo įsakymą, 
pusantros savaitės tapo nušau-l ... . ... , tt’4-1 • i* Stovėjimo streikas neilgaiti du naciai, dėl to Hitleris bu- , _ < > • • , •
vn nžsimoies isibriauti i čeko- truko’ Darblninka‘ sugrĮZo prie 
.... * varstotų, kai bosai pareiškė,

 _ . kad kompanija dės visas pa- 
* 1*______ 1 .stangas jų, kompanijos unijosHitleris paliaus kO- narių, interesams apsaugoti.

vojęs bažnyčią L. ——T~.
berlynaTv^mk bM. Klausinėja tris nu-

1. — Protestonų bažnyčios ra- žiūrėtus kidnapenus 
teliūose Vokietijoj plinta gan- -----------
dai, kad Hitleris priėjęs išva- MIAMI, Fla., birž. 1.—James,
dą, jogei nacių atakos prieš Cash sumokėjo kidnaperiams 
bažnyčią neduoda pageidauja- $10,000, kad jie sugrąžintų jam 
mų pasėkų. Jis išleidęs ■ griež- sūnų. Trečiadienį vaikas nebū
tą įsakymą naciams liautis ata- vo sugrąžintas. Prasidėjo me- 
kavus krikščionybę ir krikščio- džioklė kidnaperiams.
nių bažnyčias. | Ryšium su kidnapinimu su-

Mažai Tesugaunama Žuvų.
SALAKAS. Kovo — baland

žio mėn. žvejai Ligajo ir Li- 
gajikščio ežeruose žvejojo su 
dideliu tinklu, meriuošais, bu
čiais, setkomis ir kit. įrankiais 
net po keletą dienų, bet žu
vys šiais metais kažkodėl vi
sai mažai sugaunamos. Pav., 
vienu tinklo užmetimu—“val- 
kšne” ištraukia žuvies už ke- 
liasdešiints centų. Ne tik di
džiąsias, bet ir mažąsias sun* 
ku sugauti. Pažymėtina, kad 
senesniais laikais Ligajo eže
ras būdavo gana žuvingas ir 
čia daug būdavo sugaunama 
įvairių žuvų. Šio ežero plotis 
pie 270 ha.; šis ežeras buvo 
priskaitomas prie žuvingiausių 
ežerų.

APŽIURĖJO SIAURĄJĮ
GELŽKELĮ

Perkėlė i New Yor- 
ko banką Ispanijos 

sidabrą
NEW YORK, N. Y., birž. 1. 

— Antradienio vakare iš fran- 
euzų laivo Normandie perkelta 
į federalį rezervų banką New 
Yorke 2,300 skrynių sidabro. 
Kaip manoma, sidabras buvo 
atgabentas iš Ispanijos į Fran- 
euziją, o iš čia į banką New 
Yorke. Sidabro vertė siekianti 
$70,000,000.

Prez. Rooseveltas 
prašo nevaržyti ad
ministracijos rankų

WASHINGTON, D. C., bir:Y 
1. — šiuo laiku kongresas 
svarsto vyriausybės pasiūlytą 
programą, kuri reikalauja $3,- 
247,000,000 bizniui ir darbams 
išjudinti. Kai kurie senatoriai 
nori suvaržyti vyriausybės ga
lią programai vykdyti. Trečia
dienį prez. Rooseveltas, laiške 
senatoriui Adams, išreiškė no
ro, kad kongresas nesuvaržytų 
vyriausybės rankų, nes padėtis 
šalyje opi ir reikalauja grei
tos akcijos.

Šiomis dienomis speciali ko
misija apžiurėjo siaurojo gelž- 
kelio Kiauneliškės—demarkaci
jos linijos ruožą. Pasirodo, kad 
greit, kad ir neilgą, 3,5 km 
ruožą, paruošti normaliam . su
sisiekimui su Švenčionimis ne
bus galima, nes reikia iš nau
jo statyti tiltus. Bėgių padė
jimas užtruktų neilgai.

— Saldutiškio stoties virš. 
Telyčėnas ir padėjėjas Bajelis 
paaukštinami ir iškeliami: pir
masis — Linkuvos, antrasis 
Stačiūnų stoties viršininku. Sal- 
dutiškin atkeliamas Stačiūnų 
gelž. st. virš. Dambrauskas.

Dabar

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nuo

8 vaL ryto Iki 8 vaL vakaro

šeštadieniais 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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Barbarai dvidešimtam šimtmetyj
' Rašo B. J. Ž«ta

(Tęsinys)
Daug panašių intervencijų y- 

ra buvę praeities istorijoj. Tai 
ne naujas išradimas, kuriuo 
butų galima pasigirti arba di
džiuotis. Tai yra tikra geda ir 
moralinis susmukimas, kad šia- 
nie didelės pažangos ahižiuje 
tokie nežmoniški bargariški ko
vos budai turėtų pasikartoti ir 
būti panaudoti prieš kitatau
čius, kurie siekia laisvės ir pa- 
Miliuosavimo iš vergijos retežių, 
taip pat ir tų diktatorių idėjos 
nėra originalios, bet pasiskolin
tos .iš praeities laikų. Panašių 
valdytojų ir valdymo sistemų 
žmonija jau ne kartų yra paty
rusi ir sunkiai nuo jų nukentė
jusi. Bet ahksčiau ar vėliau ji 
nuo tokių valdovų apsivalyda
vo, nežiūrint į tai kiek aukų 
jai tekdavo sumokėti. Ir ne 
kai*tą istorijoj mėginta užslo-j

pinti progresyvius judėjimus. 
Net kankinimai ir žudymai as
menų, prieštaraujančių mono
polijos dvasiai, nesulaikydavo 
tos ar sekančios gentkartės na
rius nuo šviesos ir tiesos ieško
jimo. Prievarta ir priespauda 
nors pamažu, bet visuomet iš
šaukdavo nepageidaujaiilų val
dovams pasėkų. Uždraudimas 
skaityti tam tikrus* raštus arba 
deginimas tų pačių knygų irgi 
savo tikslo nėatsiekdavo. Ro
dos, garsus rUsų rašytojas Tols
tojus yra kartų pareiškęs, kad 
šviesa palieka šviesų, nors ak
las jos ir nemato.

Fanatiko darbai
Ir Hitleris neatlikdamas 

nuo savo žiaurių pirm lakūnų 
mano, kad jo nacionalsocialis
tines idėjos yra nesugriauna
mos ir kaipo tokios pasiliks vo-

.......... r

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 

kapitonas Adolf Ahrens, 
kurs komanduoja laivų Bre- 
men. Federalės valdžios 
grUhd iury, kuri tyrinėja šni
pų veikimų, klausinėjo šį 
kajntoiių New Yotke apie 
išplaukimų Vokietijon dak
taro Ignaro Grieblo.

NEAPSIGAUK SU
UŽKIETĖJIMU

', t . I

Jei jus kenčiate nuo pa
prasto, užkietėjimo, paeinan
čio nuo rupumo stokos mai
ste, tai šu smarkiais valyto- 
jais priežasties neįveiksite. 
Jus galit išvengti tos rųšies 
užkietėjimo, valgydami Kel- 
Ibgg’s All-Bran. Tas gardus 
javinis valgis turi savy . ne 
vien tik žarnų topiko vita,- 
minųs BĮ, bet suteikia ir 
reikalaujamą rupumą. Jis 
sugeria drėgąię . . . minkš
tina kaip kempinė Į vandens 
minkštintą masę, kuri ska
tina ir padeda natūraliai iš
sivalyti. ' n

Vartokite Kellogg’s All- 
Bran bandutes, arba kaip 
frusryčju javinius. Bet valgy
kit All-Bran kąsdien ir ger
kit gana vandfeps. Padarytas • 
Kellogg in Dattle Creek.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

“Pfosperity” 
Mokesčių Biure

Ofisd TėL Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 3$th and Halsted Sts. 
šo valandos ifuo 1-3 nuo 6:30-8:30

MICHIGAN' BLTD.

iš

ir

I LIETUVĄ
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA 
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG 
DEUTSCHLAND • HANSA 
Greiti traukiniai prie pat laiytį BREMEN 

ir EUROPA Bremerhavebe užtikrina 
patogią kelionę į Kauną

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių 
imigracijos vizas jūsų Europos giminėms 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą 

arba

BįĮHAMBOBG-AMEBICAN line® 
^JNOBTH GERMAN LLOYdH
130 W. RANDOLPH STREET CHtCAGOilLL?

SAVI NAMAI
MALONESNI

... gražesni ir ramesni. Jei sto-

ptis j Naujienų Spulkų.

čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be rupesnio 
pasidėti, nes čia jie apdrausti iki $5,000.

Atdara nuo 8 iki 8

TAUPYK, KOL 
JAUNAS, O BROLI, 
SENATVĖJE RASI 
PAGUODĄ.

kiečiamš jų dvasiniam ir vals
tybiniam gyvenimui ilgiems 
šimtmečiams be galo reikšmin
gos. Hitleris* yra didelis fanati
kas ir todėl labai neapkenčia 
kitų įsitikinimų žmonių. Paė
męs valstybes vairų į savo ran
kas, jis tuojau pasiskubino su
deginti garsių rašytojų veika
lus., Gegužės mėnesio 10 dienų 
1933 metais Berlyne, operos 
aikštėje, buvo sukurtas* didelis 
laužas iš dvidešimties tūkstan
čių knygų, surinktų iš įvairių 
vietų.

Nedaug laiko Hitleriui ėmė, 
kad pripildyti visus Vokietijos 
kalėjimus ir koncentracijų sto
vyklas su politiniais priešinin
kais. Vokietijoj buvo susidariu
sios tokios* gyvenimo sąlygos, 
kad net baisu buvo pasirodyti 
gatvėje su temimo metu. Iš ša
lies žiūrint atrodė, kad, civili
zuoti žmonės staiga**; žvėrimis 
pavirto. Įtartinus arba tikrai 
priešingai nusistačiusius asme
nis gaujomis užpuldydavo ir 
sunkiai kūnų Sužalodavo arba 
net tiesiog užmušdavo. Kitus 
vėl beareš tuoj ant ir besodinant 
į kalėjimus arba koncentracijų 
stovyklas be jokio pasiteisini
mo ir be teismo sprendimo su
šaudydavo. O valdžios organai 
tokiu atsitikimu paaiškindavo, 
kad pilietis X mėginąs pabėgti 
buvo nušautas. (Aūf der Finch t 
erSchossen).

Visi diktatoriai vienodi 
į . ,

Tuo naujų išradimu Hitleris 
nuvarė didelį skaičių nekaltų 
žmonių į kapus. Jis, kaip ir ki
ti šių dienų diktatoriai, drįso 
net išžudyti savo artimiausius 
draugus, visai neatsižvelgdamas 
į jų nuveiktus darbus ir nuo
pelnus. Kaip Nero persekioda
mas. Romos katalikus apkaltino 
juos padegime Romos miesto, 
taip Hitleris ir jo pasekėjai gąs
dindami Vokietijos visuomenę 
koųiunizmo pavojumi padegė 
parlamento rumus tuo apkal
tindami ir nužudydami neva 
“komunistų partijos’’ atstovą, 
kuriuo protiniu stoviu ir kaltės 
įrodymu demokratinis pasaulis 
ir šiandien dar labai abejoja.

Visai nesvarbu kuria s'palva 
diktatoriai savo plunksnas nu
dažo — visi jie yra vienodai 
žiaurus ir baisus individai. Dik
tatoriaus valdžia yra vieno as- 
riiehs neapribota, nevaržoma ir 
jokių įstaiyhių nesilaikanti val
džia. Jis valdo taip, kaip jam 
patinka.. Diktatorių savivaliavi
mas nepripažįsta tarptautinių 
teisių, todėl jie akiplėšiškai ki
šami į svetimų valstybių reika-

lūs ir sužiniai išprovokuoja sau 
tinkathas sąlygas,,kad vėliau 
prievarta galėtų priskirti sukur
stytą kraštą prie savos valsty
bes. Kol visuomenė ileatsikra- 
lys tokiais valdovais ir iiepaša- 
lins< diktatūros valdymo formos, 
tol pasaulyje nebus ramybės ir 
taikos. Fašistinės1 diktatūros tu
ri imperialistinių’ tikslų, o im
perializmas stengiasi k^’o iėga 
įiagrobti svetimus kraštus. Kam 
rupi laisvė ir demokratija, tas 
privalo kovoti pyieŠ fašistinę 
diktatūrą. Fašisto įsigalėjiųias 
reikštų nustojimą visų žmoniš
kų teisių ir politinių laisvių, dėl 
kurių žmonija taip sunkiai tu
rėjo kovoti ir kraują lieti.

(Galas)

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmerių.

Sėtaš iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo- 
tbiųs šakutė if du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezėrtui valgyli, šie šeši Šmo- 
k . t • ' » ♦ ► • • . • 4. » ♦

tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskįt į Naujienas. Išleng- 
vb per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogets sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekui* negAtisit. Nau
jienos specialiai parinko 
liktai savo skaitytojams, 
praleiskit Šios progos.

kū-

juos 
Ne-

Stan-

Keistas 
Teisingumas

Northsidės gyventojui 
ley Kozak, 1851 W. Superior
avė., keli žmones sudaužė na
mo langus ir įlaužė stogą. Ko
zak, bedarbis, 
lūšnelėje, 
me lote.

Kozak 
į teismą.
Eugene L. McGarry bylą įs
imetė Kazoka neišklausęs, to
dėl, kad tasai nepilietis.

gyveno mažoje 
kurią, susikalė tuščia-

kaltininkus patraukė
-Bet miesto teisėjas

Lithuanian Building, Loan 
and Savngs Association 

(NAUJIENŲ SPtJLKA) v

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8500

Cobk apskričio iždininkas L, L—, -- 
Lindheimer džiaugiasi, kad jo N^dphomis pagal sutartį, 
departamente “prosperiity” už- Rez. 4910 SO. MICHIGAN B _. o ••w1 - . . J . j Tel. Kehtvood 5107ėjo. Pareiškė reporteriams, kad 
šįmet gyventojai geriau moka 
real-estate mokesčius, negu 
per paskutinius devynis metus. 
Užvakar taksus sumokėjo 25,- 
000 namų savininkai. Vakar 
buvo paskutinė diena sumokė
ti pirmą dali be 1 % mėnesi
nės pabaudos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

; DIENĄ IR NAKTĮ ' ■
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 Sd. Hermitage Avė. 
4447 South t'airfj'ėld Aveniie

'• Tel. LAFAYETTE b727

jkoplyčios visose 
J—Jy FsZ <E2X 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
OH

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemločk 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padarimai dykai.

Garsinkites “Sknose”
ADVOKATAI

Residencė Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVEMtlE
, Ofiso „valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Repidenęija:

893§ SOUTH CLAllEMONT AVĖ
Valandos 10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Lė Vkn 
GYDYTOJAS-CHIKURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.!
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
. ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
* Room-1230 ...........

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tęl.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

............■ ■ ■■■■■* ■ ' ■

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTHONY b. PETKUS
Phęne Grovehill 0142

Cicero fhone Cicero 2109

j. uuLtevicius
4348 So. California Avenue Phone Lafayctle 3572 —--  ........... . ■ ---- «... .......... ■■■■■■ ,

P. j. RIDIKAS
3354 So. Kalsted Street Boulevard 4089

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

U

, TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulancc 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantąyimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma^ 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos. 1
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 S o. Wdstern Avė. Phone Virgin i-a 0883

j A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

! *, ' ■ . ■ ■ II. h ‘ ■ ■ ■■ ■ .............. ................ ....

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS in CHIRURGAS 

. OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

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

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Margeris • *-, 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULfeVARb 8483

Tel. Office Wentworih 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų ^rydyf
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

ūdytoja

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais fragal .susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111..

KITATAtiriAi

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SC 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

1 Pyaugijoš Nariai _
Phone CANAt 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 Sp,<CaJifornIa Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

.. Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria 
1034 Iv. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr; Charles Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashlatid Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. . 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 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 vaL Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkites “N-nose”
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CLEVELANDO ŽINIOS
k-
TAUTINE KONFERENCIJA. — NUSMUKO SU PA

RENGIMAIS. — REIKALINGA SKUBI PAGAL
BA. — NAUJAS KAUNTĖS SVEIKATOS KOMI- 
SIJONIERIUS. — JAU PRADĖJO POLITIŠKĄ 
VAJŲ. — TAI TIEK JIEMS RUPI BEDARBIŲ LI
KIMAS. — REIKALAUJA “JAUNO KRAUJO”.

Kad kiaulė ragus turėtų...
Čalis iš “Dirvos” visa gerkle 

rėkia, kad reikia tinkamai “tau
tinei konferencijai” prisiruošti. 
Jis taip pat graudena savo se
kėjus, kad gintų Susivienijimą 
nuo užpuolikų ir išnaudotojų. 
Tas “kišeninio saizo” tautin n- 
kų vadas mano, kad SLA pri-

LIQLII> 
T1LING

“MODERNAS FINIŠAS”

IdenhiM flnUna halrtamn, medžio darbams 
Ir sienom*. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brūkšnio- Gali bntl plaunamas kelis 
Nykius, nepames žvilgesio.

-----------------------KUPONAS------------------------ 
BANDYMO AUKA

Liqnid Tiling  vienas kenas 35c 
1 brušis__  25c

Verta. 60c
VISKAS UŽ 250

Speelallo aukq paštu neslunčlame

Robertson & Co."Thi raing"
130*44 W»«t Madl3»«i ChUM»

251S Dovon AveM Chicago
434 Kast 79th SU Chicago
929 Davls SU Evanstoa

M4 Soath FLfth
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

Įklauso jam, ir jis nori jį nuo 
kažkokių užpuolikų apginti. 
Kas tie užpuolikai ir išnaudoto
jai, jis nesiteikia pasakyti. Pa
darysime jam tą malonę ir pri
minsime kai kuriuos išnaudoto
jus. Pavyzdžiui, Devenį, “Vie
nybės” namą bei tą garbingą 
asmenį, kuris Susivienijimo pi
nigus upėje nuskandino. Tačiau 
sargybininkai ir ordinuoti ka
valieriai apie tuos išnaudotojus 
nenori nė prisiminti. Prikišda- 
mi kitiems visokius griekus, jie 
tuo budu bando paslėpti saviš
kių visokius murzinus darbus.

“Kišeninis vadas” bando pa
sigerinti Smetonos režimui ir 
sušiiaukti naujos malonės. 
Prieš kiek laiko iš jo buvo nu
pirktas literatūrinis šlamštas. 
Tuo budu jam buvo atsilyginta 
už plūdimą visų žmonių, kurie 

! nepritaria Smetonos tautiškai 
diktatūrai.

Čalis į savo “tautinę konfe
renciją” kviečia ir SLA kuopų 
delegatus. Matyti, jis nori jiems 
padiktuoti, kaip jie seime turės 
elgtis. Už gerą pasidarbavimą, 
žinoma, jis tikisi “atnagradini- 
mo”.

Penkių metų mergaite 
Shirley Ann VVoodburn, ku
rią užpuolė ir nudūrė peiliu 
jaunas 15 metų vaikinas 
Lindberg Heist, laikraščių 
pardavinėtojas Gincinnati 
mieste. Jos sužalotas kūnas 
buvo* rastas netoli jos namų. 
Heist prisipažino ją nužu
dęs.

Suprantamas daiktas, niekas 
tautininkams nepavydi konfe
rencijas laikyti. Tik vis dėlto 
butų gerai, kad jie pasirūpintų 
ateityje sumokėti nuomą už sa
lę. Štai prieš dvejetą metų jie 
konferavo Clevelande ir ... ir

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ IŠTAIGOJ

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti
iki $5,000.00

TAUPYTOJAMS
IŠMOKĖJOM DIVIDENTO 

4%
Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDAR FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICZ, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo. , ’
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

• .
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ..............................................................................._
Numeris ir gatvė .............................................................
Miestas ir valstija ........ .......... .................................... ...

Lietuvių salės bendrovei dar ir 
šiandien nuomos nesumokėjo.

Neliko publikos
Buvo laikai, kada “Dirvos’ 

čalis turėjo visai neblogą pasi 
sekimą su savo parengimais: 
sutraukdavo pusėtinai publikos. 
Het kas buvo, tai pražuvo. Da 
bar “Dirvoj” parengimai yri 
visai inizerni. Mat, nebeliko pu
blikos, kuri domėtųsi kavalie 
riškais parengimais. Iš viso juo 
čalis labiau garbina Smetoną, 
juo clevelandiečių tarpe jo po- 
puliariškumas. smunka.

Bando gauti pinigų
Miesto majoras ir keturi ta

rybos nariai buvo nuvykę į 
Washingtoną, kur jie pasimatė 
su senatorium Robert Bulkley. 
Jų misijos vyriausias tikslas 
buvo tas, kad galėtų gauti iš 
lederalės valdžios kiek pinigų 
bedarbiams šelpti. . Senatorius 
pasižadėjo, kad jis dėsiąs visas 
pastangas pinigams gauti.

Tenka pasakyti, jog bedarbių 
šelpimo reikalai Clevelande y- 
ra gana kritiškoje padėtyje. 
Tūkstančiai šeimynų jau tie
siog nebeturi ko valgyti, o tuo 
tarpu miesto ižde pinigų nėra. 
Dar niekuomet taip blogai nė
ra buvę, kaip dabar.

Pinigai yra traukiami iš vi
sų departamentų ir pervedami 
į pašalpos skyrių. Miesto darbi
ninkai nebegauna algų laiku. 
Policninkų ir ugniagesių algos 
užvilktos visą mėnesį. Miesto 
i ; 'oras dėlei to kaltina guber
natorių, o gubernatorius kalti
na majorą. Kada eina tas tar
pusavio ginčas, tai bedarbiams 
tenka pusėtinai skaudžiai nu
kentėti. Šiaip nieko gero nesi
mato. Dirbtuves! ne tik naujų 
darbininkų nesamdo, bet dar 
atleidinėja ir tuos, kurie iki 
šiol dirbo. DArbininkai, kurie 
dirbo po dvi ar tris dienas, da
bar visiškai liko iš darbo pa
leisti.

Taigi, matote, į ką virsta 
aukso .šalis, kur yra visokiau
sio turto, o vis dėlto žmonėm^ 
lenką pusėtinai skursti. Dėlei 
o, žinoma, yra kalta kapitalis- 
iška sistema, kuri teikia viso
kių privilegijų tik nedideliam 
monių skaičiui.
Netrukus įvairiose vietose 

jus renkami įvąirios rūšies val
dininkai. Darbininkams pravar
ti rimtai į tuos balsavimus žiu- 
čli. Jie pagaliau turi suprasti, 
oi lik” už savo žmones balsuos 
i.i i, jie gali tikėlis savo buk 
es pagerinimo.

Liko paaukštintas
Dr. A. J. Pearse per kai kurį 

laiką ėjo apskrities' korenerio 
>areigas. Dabar jis liko paskir
as apskrities sveikatos komisi- 
onierium. Jo metinė alga bus 

$4,800.

Jau pradėjo vajų
Gubernatorius ’ Davey jau 

ormališkai pradėjo rinkimų a- 
gitacijos vajų. Taip sakant, pir
mas šūvis buvo paleistas su di
džiausiu triukšmu. Dalyvavo a- 
pie 3,000 publikos; — daugiau
sia visokie demokratų partijos 
veikėjai ir agitatoriai. Nemažai 
susirinko ir valdininkų, kurių 
‘‘džiabai” priklauso nuo paliti- 
kierių malonės.

Taigi, politiška mašina liko 
patepta ir paleista į darbą. Val
stijos samdomi darbininkai tu
rės mokėti bene po penkis nuo
šimčius savo algos į rinkimų 
’ondą. Ta kontribucija baigsis 
ik rudenį, kai praeis rinkimai.

Laikraščiai labai smerkia tą 
‘iibernatoriaus. sudarytą politi
nę mašiną. O kadangi spaudB1 
lūra palanki, tai rinkimų agi
tacija yra varoma per radijo. 
Nėra reikalo ir aiškinti, jog tai 
nisėtinai brangiai atsieina.

•' r "’j ‘ į i

Susirūpinę tik»savo kailiu
Šiomis dienomis majoras pa

darė pasiūlymą^ kad laikinai iš 
municipalcto«.žviesbs teikimo į- 
nionės butų paimta $120,000 
bedarbiams šelpti’.yDėl to pasiū
lymo kai kurie tarybos nariai 
sukėlė didžiausią triukšmą. 
Mat, jei tie pinigai butų paim
li, tai kai kurie politikieriai gal 
netektų “džiabų”. Todėl tarybi- 
ninkai yra pasirengę paaukoti 
bedarbius, kad tik jų proteguo
jami politikieriai pasiliktų šil
tose vietose.

Tai parodo, kiek tiems po
nams rupi darbo žmonių reika
lai..
Reikalauja naujo įstatymo

Direktorius. ^Nešs stengiasi 
pravesti įstatymą,,, kuris griež
tai nustatytų amžių, kada po- 
licmonai ir ugniagesiai turėtų 
išeiti į pensiją. Jis sako, jog 
šiandien yra daug tokių polic- 
monų bei ugniagesių, kurie jau 
prieš penkerius metus turėjo 
būti į pensiją paleisti.

Kada senesnio amžiaus vyrai 
išeis į pensiją, tai policijos ir 
ugniagesių departamentuose at
siras vietos jauniems ',ymms. 
O policininko ir gaisrininko pa
reigoms kaip tik geriau ir tin
ka jaunesnio amžiaus vyrai.

—Jonas Jarus

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

Ar gali pakąsti jausmą 

NUSILPIMO?

PASILAUŽYK 
su 

malvaz

MUSU RIZIKA
k ^golfas)8 kenč^i?’?0’ -ad jov.už?mimas, jo namai (net. 
“atlncP’ KiSru’ kada. 3-S ??uciasi nusilpusiu—jo nervai 
ir Imnin nrivi ena mo^eris z,no, kad jos grožis, žavėsena 
jautrių^ nėrvų^laUS° nU° nuovar£10 nelaisvės, rūpesčio ir 

qtf^knnHUnnZtS^SilpU?iu’ gyy.,umo> nuogąstaujančiu ... ar 
t • * \visą. d,ve.n9 įvargęs, o naktį net ir už

migti negali._ Jau tūkstančiai Chicagos vyrų ir moterų yra 
patyrę MALVAZ tą paprastą, malonų būdą palaikyti nor
malų, sveiką toną kūne ir nervuose. Tai yra moksliškas 
maistas-gerimas—tain turtingas maitinančiais, gaivinan
čiais elementais-—kad viso miesto daktarai ir dietetikai jį 
rekomenduoja kaipo ideališką “statytoją” nusilpusiems, 
neurastenikams ir pagijantiemsiems.

Pasisaugok dylerių, kurie stengiasi pakeisti kai kuo “Ge
ras kaip,” kada reikalauji MALVAZ. Tai tik parodo, kad 
jis neabejotinai susirūpinęs savo pelnu, ne jūsų sveikata. 
Tik atsimink, kad yra trys salyklos rūšys, bet MALVAZ 
yra daromas tik iš geriausios MIEŽIU SALYKLOS ir su 
geriausių k^ip begalima gauti APYNIŲ prieskoniu. Mes 
duodame dovanas, kad gauti tą kokybę dėlto, kad tai pa- 
deda savaimi MALVAZ į klasę, .
.v Bandyk MALVAZ šiandien... musų rizika. Po to, kada 
išgersi kelis butelius, ir jei nepatenkintas pilnai, mes grą
žinsimą visus įmokėtus pinigus. Telefonuok CANal 6500 
kartonui gauti... dabar.

KARTONAS IŠ 24
BUTELIŲ ...............

(50c grąžinama už tuščius)
MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

$9.75 kartonas iš 12 c 4 40
BUTELIŲ ......................T I

(25c grąžinama už tuščius')

Pko4te. Canal 6500 .

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 4

Tik ką ravome iš Lietuvo* 
“FULTUKA”, kurios turi
nys yra kaip seka:

Kelios naujos tendancijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir rasių nelygiavertiškumas 

—G. Zimanas.
Eilėraščiai apie meilę—Ą. Rūkas. 
°r i e vakaris—N. Ostrovskij.
?astabos apie Gogolio “Mirusias 

sielas” — A. Laisvydas.
Trobesiai ir danga—žmogaus ener

gijos taupytojai — J. Acus- 
Anukas.

PopuFaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
STMANO DAUKANTO DRAUGT- 
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 Sn. Caftatre Grnve Avė.: -T. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Kiltis—nut. rafit., 
3347 So. Lituanica Avė.: A. J. 
Zalatoris—iždininkas. 827 West 
83r<i St: A. Kaulakis — turto 
rašt., v 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis*—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3183 
So. Halsted St., Tel. Vįctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadienį kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warni«. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St, Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Biąhęp, ,3t.. Knygius; Jonas Kon- 
drbŠka, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaite. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apd raudą auto
mobiliams

• Apd raudą lųimų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

...................KUPONAS..................• I
TIKTAI IKI BIRŽELIO 4 DIENOS’ J

! Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias 3 j
• dideles sriubos lėkštes. Iškirpkit kuponą ir;
; kreipkitės į x
{NAUJIENAS
: 1739 S. Halsted St. • ;
; Chicago, Illinois ;i * •
; Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun- S 

timo išlaidoms padengti
i • :• I« e• •
■ Adresas.....................................................  ; •I •5 ' f •I «
! Vardas...........................................-.................. JI 9
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Chicagoje—paitur
Metams----------------------
Pasd metų---------------
Trims mėnesiams .......—
Dviem mėnesiams ------
Vienam minėsiu! 

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopija _ J—_____
Savaitei__________—
M? nėšiui_____________

LAIŠKAS APIE “GEROVĘ” 
RUSIJOJE

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

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

___ $8.00
____ 4.00 ~ t . jh

T 2.00 “Laisvė” įdėjo kokio tąi “pi- ----- Įsatelio” straipąnį apie tariapią
____ lito 
....______75c'

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei metų --------------------  2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui____—— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams  —$8.00
Pusei metų ---------------------— 4.00
Trims menesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Netikslios žinios iš
Lietuvos gyvenimo

Sausra Europoje

bendras su jais darbas nebus galimas.Dėsipie vilties, kad Maskvos davatkos kądą nors* visa šita supras ir tik tuomet suras jie bendrą kalbą.O dabar, dabar dar reikia laukti iki juos gyvenimas skaudžiai pamokys. Tai tokia žaizda, kųrįos staigia operacija ne* panaikinsi. Yra būtina, kad to-* ji žaizda pati per save pagytų. Čia jokia chirurgįška operacija nepadės. —B.(Galas)

kitus smaugsią. Jie įtikėjo į jėgą, į fizinę jėgą ir tuo pačiu viskas jau atkrinta. Su' tokiais Vyrais bendrauti yr‘a sunku. Dirbti kartu yra negalima. Jie einą klastingų kelių, suktų bų- du tik kitus nori apgauti, kad savo tikslo atriekti. Joks čia nuoširdus bendradarbiavimas, tokiu mas.j’ Tai kuriekomunizmo prigimtis kia, kokia ji yra iki šiol, joks

|laįmingą darbininkų gyvenimą Rusijoje. Straipsnio autorius, matyt, didelis fanatikas, nes tuos, kurie Stalino rojų kriįi- kuoja, jisai kolioįa “išsigimėliais”.Norėdaipąs pąrodyti, kaip “išsigimėtfaF ■ “Špieižia” sovie-! tų Rusiją? jisai paduoda vieno [buvusių ąpierikiečio laišką, rašytą iš SSBS. Jąs amerikietis esąs paprastas darbininkas, bet dėl senatvės nebegalįs dirbti ir gyvenąs sanatorijoje už IpO 21 mylių nuo Maskvos. Tarp kitko jisai rašąs:“Dabar jąu tikra žiemapas mus. Šalčiaį dar nedide-| džia ją skoningai įr turiningai. Ii, bef sniego jau diktokai|jQ *r ne karys mielu noru skai- pridrėbe.”Iš to ąišku> kąd laiškas buvo tąsytas pereitą rudenį, taigi prieš pusę Hiętų arba daugiau. Bet tik dabar tas laiškas atėjo į Ameriką įr pateko į komunistų spaudą. Jur būt, jisai ėjo per daugelį rankų (arba įs-l jca(Į bemokslis naujokas pa- taigų)? pirma negu jisai pasi- kliuvęs . kariuomenę grįžta iš- |darė tinkamas propagandai. mokytu skaityti ir rašyti.Bet ir pats laiško turįnys ^Bendrai reikia konstatuoti tą ----- 1 Rašo jį paprastas £ak^ kaj laikų visų kraštų diktatoriai, kokios* spalvos jie nebūtų,'‘švietimo darbą nėra paneigę,: taip lygiai kaip ir sociajinėjė' rityje jų daug kas dąroiiią. Tegu tai eina viskas iš viršaus, tegu tai viskas tvarkoma biurokratiniu keliu ir su tam tikrais tikslais, bet darbas eina. Italija, kuri turėjo daugiau kaip 60% visų gyventojų bemokslių? šiandien tasai procentas žymiai sumažintas.Stambus kapitalas akivaizdoje didelio darbininkų judėjiiųo, pajutęs*, kad esąs bejėgis prieš tą judėjimą atsispirti patsai tasai kapitalistinis Europos pasaulis kaip*kur nusileido, pavedė kraštą valdyti apsukriems demagogams ir šie mokėjo ir sugebėjo darbininkų mases suimti ir. juos pažaboti.Jieipfš todėl tik pavyko, kad darbininkų., tarpe buvo įsigaĮe- [justi bergždžia kova, kuriai vadovavo komunistai įr ėjo prieš kitas darbininkiškas mases net susidedam! su darbininkų klasės priešais-, štai Vokietiją, Italija, Austrija, tai vis gyvi pavyzdžiai, kur dėka daromos komunistinės suirutės įsigalėjo diktatoriai. Bet tie diktatoriai visų švietimo ir socialinių institucijų nepanaikino, o tik jas kitaip pei’tvąrkė. Jas pavedė vesti ir tvarkyti iš viršaus diktatorių patikimiems asmeninis. Dalis darbininkų tik tuo budu įr buvo suvedžioti ir pasidavė tų diktatorių įtakai.Švietimas' ir kulturinis darbas pasuktas kita kryptimi. Darbininkaips jau neleidžiamą plačiai šviestis, pažinti pas<auįis ir ukiškasai gyvenimas. Jo mintys atsuktos kitą linkme ir jau jisai negali galvoti ir rūpintis kaip čia pasaulis taip pertvarkius, kad j b nuožmus išnaudojimas dingtų, kąd visas gyve- nimąs butų sutvarkytas kitais* pagrindais. Su šitais faktais tenka rimtais skaitytis ir jų nuneigti yisaį negalimą, o ypač tiems pegalįmą paneigti. *oirie visuomenės gyyenime darbuojasi, kuriems rupi darbininkijos likimas, kurie skina kelius į stocialistinę busimą santvarką?Tai yrą tiutina kiekvienos _____ [kovos Sąlygą visgi bešaliai pa- 
PerRunas Uždegė Klojimą ir žinti priešąs. Taip, šių dienų

Vokiečių propaganda. — Labai šališkos inforiųąejjps. — 
Apie generolų pensijas Įr algas, — Dėl karių neras 
tingumo. — . " . "
tatoriai ir švietimo reikalai, — 
Prastos prekės reklamavimas.

Faktai, kųrje pravartu atsiminti.— Dik- 
” tegalia spauda. — 

Klastingas kelias

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)(Tęsinys)Vištose Lietuvos kariuomenės dalyse veikia švietimo skyriai, kurie tikrai atsidėję ir kruopš- ; čiai karių tarpe varo švietimo ‘ darbą! Visos karįuomenės turi gerus knygynėlius, leidžia kareiviams skirtą literatūrą įr lei-
Amerikos Jungtinėse Valstijose šiemet nepaprastai 

lietingas pavasaris. Ypač daug lijo gegužės menesį. At
ėjo birželio mėnesis, o lietus nepasiliauja.

Bet tuo pačiu laiku, kai Amerikos lietus pila dieną 
iš dienos, tai daugelis Europos šalių kenčia nuo sausros. 
Pranešama iš Lietuvos, kad tenai vietomis nuo sąulės 
kaitros išdegė pasėliai. Mažai lietaus buvo ir Vokietijo
je, taip kad valdžia bijo šiemet prasto derliaus. Net ža
liuojanti Airijos sala, sako, labai nukentėjusi dėl lietaus 
stokos. keistokas. * *

Europos politikai ir orą žiuri iŠ politiško atžvilgio. Žmogelis ir dagi senas ir men-1 
Jie mano, kad dėl sausros šiemet neįvyksiąs karas, nes kos sveikatos, taip kad, vos iš-i 
diktatoriai, kurie ruošiasi kariauti, bijo, kad jų armi- buvęs keletą metų Rusijoje, jisai turėjo eiti į sanatoriją, o ve ką jisai pasakoja:“Maskvoje yra 4 universitetai: Juose mokinasi 4 tūkstančiai studentų. Apart to, yra kariškos mokyklos ir kariška akademija taip vadinama Vozdušna Akademija, kur taipgi keli tukstaričįai mokinasi. Dabar pas mus didelis judėjimas. Prisirengimas prie didelio istoriško dalyko, kokio šioj šalyj niekada nebuvo:Aukščiausio Sovieto slaptus bąlsavirųus...”Matote, tas -žmpgelis - nežino net tokio paprasto dalyko, kad jan 1918 metais buvo susirin? kęą yisųptįĮ|u ir slaptu balsąvir mu išrinktas Rusijos steigiamasis seimas, išyąikė dėl to, kad jie prąlai- :iųėjo rįpkįrųus- Tad atrodo? kad tik pareitųjų pietą lapkričio menesį pirpią kartą Rtb sįjpą įstpFįjpję įvyko rįpkipiai slaptais balsavimais!Bet tas nieko apie Rusijos istoriją neišmanąs žmogelis pasakoja savo laiške apie uniyer- sitetus Maskvoje, apie kariškas niokyklas ir apie “Vozduš- ną Akademiją” — o nė žodžio nepasako apie tai, kiek jisai uždirbdavo, kąda turėjo darbą? kokie uždarbiai yra kitų dąrr bininkų, koks jų maistas, bip tai įr t. t. Ar galį kas patikėti? kad tam darbo žmogui (jeigu jisai tikrai yra darbo žmogus) rppį pasidalinti savo mintipais su draugais ne apie darbininkų padėtį, bet apie universitetus ir “vozdušną akademiją”?i Tai ne darbininko laiškas, bet propagandos straipsnis, iškeptas (arba perdirbtas) kokioje pprs sovietų valdžios arba komunistų partijos įstaigoje.Labai dvasiškai nuskurdusi yra Stalino diktatūra, jeigu jai tenka šitokiais ‘-literatūros kuriniais” įrodinėti savo gerumą.

joms gali pritrukti maisto. Todėl, gal būt, šita gamtos I 
nelaimė išgelbės žmoniją nuo kitos, dar baisesnės nelai
mės. ’ r

Maištai Meksikoje
Meksikos valstijoje San Luis Potosi neseniai kilo 

maištas po vadovybe gen. Cedillo.. Amerikos spauda ra
šė, kad tai esąs valstiečių sukilimas prieš “bolševikišką” 
federalinės valdžios politiką.

Bet respublikos prezidentas Lązaro Cardenas pats 
nuvyko į maišto centrą ir jį per keletą dienų numalši
no. Maišto vadas Cędįllo pasislėpė. Jo bandymas sukelti 
prieš, valdžią valstįečps nepavyko. Jisai turėjo keletą 
lėktuvų, kurie buvo nežinia iš kur gauti (spėjama, kad 
iš Jungtinių Valstijų), bet valdžios karo aeroplanai juos 
pasigavo, ir tuo visa “revoliucija” pasibaigė.

Tą maištą sukurstė ir finansavo užsienių aliejaus 
kompanijos, kurių turtus Meksikos valdžia nusavino. 
Bet Meksikos liaudis, matyt, atsisakė lieti savo krąujų 
už svetimų kapitalistų reikalus.

Dabar ateina žinios apie kruvinas riaušes kitoje 
Meksikos valstijoje, Tabasco. Sakoma, kad jos įvykusios 
dėl to, kad vyriausybė toje valstijoje uždarė visas baž
nyčias ir uždraudė žmonėms melstis. Bet suvaržymai 
prieš bažnyčią Tabasco valstijoje buvo įvesti prieš 20 
metų su viršum, tai. kodėl žmonės butų dabar tenai pra
dėję kelti riaušes?

Veikiausia, ir čia kurstytojai buvo atėję iš kitur. 
Klerikalai Jungtinėse Valstijose yjsą IąiĮ£iį smerkia 
Meksikos valdžią ir šelpia pabėgusius iš Meksikos kuni
gus. Kai, anglų, amerikonų ir holandų aliejaus kompani
jos bandė iššaukti sukilimų San Luis Potosi valstijoje, 
tai sukruto ir Meksikos klerikalizmo rėmėjai. Bet jų 
nelaimei, vienas maištas buvg užgniaužtas pįrpm, negu 
suspėjo išsiplėsti antrasis. Nėra Abejonės, kad ir jisai 
bus numalšintas.

atsitikimu, nėra įmano-

Apžvalga
MAIŠTAS VOKIETIJOS 

KALĖJIME

oRed.) ketina jų nebeieškoti.”• * * •Toliaus tame pranešime yra reikšmingi žodžiai;
“Jeigu kiltų kąrąs, tai ma

noma, kąd įvyktų daųgiąų 
maištų kppcentfaeįjps sto? 
vykiose.”

Bet Hitlepip valdžia, daugiau 
negu maištų kalėjimuose? bijo 
sabotažo amunicijos jįįrbtBVė- 
se. Kilus kąruį, Yokfetijos dar
bininkai, kurie dąptis sųkaudę 
kenčia rudpsįos diktatūros jun
gą, gąli suparąįyžįųpiį visą ka
ro prarpoųę, sakotąžųodami 
darbą ginklų fabrikuose.

Nacių Darbo Fronto direkto-

“The New Leader” praneša, kad per tarptautinę transporto darbininkų federaciją atėjo žinia apie neramumus Vokietijos koncentracijos stovyklose ir apie maištą viename trečiojo reicho kalėjimų. Pranešime sakoma :“Pereitą savaitę atėjo žinia apie pirmą maištą, kilusį Vokietijos koncentracijos stovykloje. Du kaliniai parbloškė ir užmušė lopeta savo sargus ir pabėgo iš Bu- chenwaide kalėjimo Gentra- linėje Vokietijoje. Pogrindi-, ------rr-rrr-^nis judėjimas juodu taip ge- rius, to bijodąmąs, orgapfcųoją rai paslėpė, kad gestapo plačią šnįpiąėjimo (slaptoji Hitlerio policija. — dirbtuvėse- sistemą

to. Kariams ruošiamos įvairios kultūringos pramogos ir net j ekskursijos po Lietuvą!
Taip, Lietuvos kariuomenėje eina didelis švietimo darbas. Mes čia nesigilinsime ir nekalbėsimi, kuriais tikslais tai da" [romą, bet faktas faktu lieka, i pa-mokytu skaityti ir rašyti.

jsępo, nęt įr tuomet, kupmet Lietuvoje buvo visiškai cenzūrą papaikipta.Kartų ji$ tupėjo sumįnėti, įkąd komunįstmio tųripio spauda visai nėra paplitusį, ji tik įeiną, kad savo veikimą Prie^ kitus* pateisinus, kad pąrpdžius .kad štai veikiamą> kąd pateisi-1 nųs Sitam reįkąjui padarytas iš- ląidas. Kaip kas iš tos nelegaįės spaudos bendradarbių dabar s^kmmgąį tautininkų spaudoje darbuojąsi...Toji nelęgąlę j p suminėta spauda Lietuvoje veik nėra žinoma, nes ji visai nesiplatiną. Jos įtaką visai nejaučiama. Tai | yra tik leisti. įr išlikti nesugautais. Tai daugiau las, bet reikalas. , r, r » .darbas.1 Tai ir

tikrai apgailėtini faktai, nieko gero nežada. Iki bus to-
i E

savo rūšies sportas —

prisirengihiąi į

kurį bolševikai

IŠ LIETUVOS
Užmušė Žmogų.

Šatės, Kretingos apskr., Ba
landžio 26 d. žaibas uždegė 
pil. J. Skurvydienės, gyv. Lu- 
fcošaičių k., klojimą įr nutren
kė tame klojime buvusį jos 
berną. Ugnis tiek greit plėtė
si, kad pet nebuvo galima spė
ti išnešti iš klojimo užmuštojo 
lavnnų įr tik aprimus ugniai? 
pavyko apdegusį lavoną Iš 
griuvėsių išimtį. Nuostoliu pą* 
darytą ąįie 3000 Lti Ttobesiąj 
nebuvo ąpitfattsti. . i

MARGUMYNAI
Sužeistas kareivis 

Jėzuitų ordeno 
įsteigėjas

Įdomi Ispanijos PraeitisKaraliene Izabelė mirė 1504 ipetais, karalius Ferdinandas— 1516 m. Kadangi karalius Ferdinandas mirdamas nepaliko tiesioginio įpėdinio, tai po jo [mirties sekė suirutė. Jo sostą turėjo užimti anūkas .Karolis, Olandijos karalaitis, Pilypo ir Joanos sūnūs. Karolis buvo

B 
sliui. Kai prancūzai buvo apsiautę Pamploną, tai jų kanuolės suvis užgavo koją ispanų kareivio, stovėjusio ant miestą apsupančios sienos. Tuo kareivio militarė karjiera užsibaigė, bet prasidėjo nauja religinė karjera, Tas sužaistasis į koją kareivis buvo Ignacas Loypla, Jėzuitų Ordeno įsteigėjas.

Senovės pagonių ti
kybinės apeigos, pa

našios į mišiasSeųovčs indusų tikyboje buvo tam tikra ąpeiga maldos metu dalytis tarp savęs duoną ir vyną. Tą duoną ir vyną laikė dievo Agni (t. y. ugnies) ■kūnų; mat, šios daiktybės yra degamos, jose paslėptos ugnies (saulės šilimos). Tai buvo indusų tikybos eucharistija. Kai kurie mokslininkai mano, kad tai esą senovės laukinių žmonių, dar žmogieną valgiusių pėdsakai. Kai kultųra išnaikino tą paprotį ir šiaipjau kruvinąsias aukas (t. y. aukoti gyvulius), tai pasiliko tik tų aukojimų ženklas: meksikiečiai darydavo savo' dievo paveikslu iš miltų ir kraujo: romėnai darydavo iš miltų mažutes figūrėlės, lyg apvalias bandeles, panašias į plotkas. Ir dabar kai kuriuose krštuose (pav., Javos saloj, N. Kaledonijoj, Sibire) žmonės kepa duoną žmogaus pavidalo.Senovės egiptiečių kunigai, prieš aukodami, maldyklą ir susirinkusius žmones neva apvalydavo nuo nuodėmių, krapindami juos švęstu vandeniu. Kunigai būdavo apsirengę baltais drabužiais. Prie maldyklos durų pastatydavo indus su švęstu vandeniu, kuriuo žmones šlakstydavosi. Senovės persų dievo Mitros kunigai krapindavo žmones pienu, kurį laikė vaisingumo ženklu. Po to giedodavo saulės ir ugnies garbei giesmes. Panašių giesmių turi ir katalikai: “Emitte lucerų et veritatem tuam; nemini dixi, sėd tibi, soli Deo”.Senovės graikų kunigai prieš išpildami švęstą vyną dievaičiui Bachui (o jį laikė dievu išganytoju), t. y., prieš aukodami, nusiplaudavo rankas, ir kalbėdavo pialdas. Įlankas plaudavosi tuo vandeniu, kuris būdavo tam tikrame ąsotėlyje (lo- tyn. gutturnum); antrame ą- sotėly (guttus) laikydavo aukoms skirtą vyną, kurį aukodami pildavo į mąsias patera. gas laimindavo vosi dievams, tikrą dievaičio paslaptį, kuriąkai Sekretus, klaupdavosi, atsistojęs pakeldavo rankas į dangų, atsisukdavo į susirinkusius žmones; degindavo smilkalus, kreipdavosi į dievus su duona ir vynu, tris šaukdavo juos (kaip maldose Sanctus ir Dei). Baigę aukojimą,kunigai atleisdavo žmones žodžiais: “ite, missa ėst”, šitaip' būdavo romėnų maldyklose. Panašios apeigos būdavo egiptiečių deivės Izidės maldyklose, o vėliau, atsiradus krikščionybei^

tik avaųtiurinis reika- ne gyvojo gyvenimoTąi ne pačių masių I tada tik 16 metų amžiaus, gilinęs ir gyvenęs Ghento mieste, nemokėjo ispaniškai ir Ispanija buvo jam svetimas kraštas. Į Ispaniją jis atvyko su flamandų didikais ir patarėjais. Naujas karalius tuos svetim- Išalius paskyrė į aukštas vietas. Aišku, kad tas turėjo sukelti didžiausią pasipiktinimą ispanų didikų tarpe. Tas pasipiktinimas privedė prie to, kad Ispanijoj kilo tas, kas ten dabar dedasi. Daugelis ispanų didikų stojo griežton kovon prieš naują Valdžią ir prasidėjo naminis karas. Rietenos ir karas baigėsi tuo, kad ateiviai iš aukštų vietų buvo atstatyti, o į jų vietą paskirti ispanai.Tokiu 'budu dalykai ; Ispanių joj buvo sutvarkyti.Tuo tarpu buvo miręs Maksimilijonas, Šventosios Romos imperijos valdovas. Į tą imperija įėjo dabartinė Vokietija, Šveicarija, Austrija, šiauri- nė Italija. Imperijos naujas valdovas tų laikų papročių buvo renkamas. Be kitų kandidatų buvo Anglijos karalius Henrikas VIII, ■liūs Pranas jos karalius tada buvo valstybė. Į [įėjo plačios žemės naujame pasaulyje. Ispanai tada pasižymėjo judrumu, pajėgumu ir riteriškumu. Todėl Ispanijos ka- rąliųs Karolis I ir buvo išrinktas Šventosios Romos imperijos imperatorium. Tai imperijai jis buvo Karolis V. Tokiu budu jis yąlde daugiau kaip pu/ę Europos, dideles žemes užjury. Jo valstybėje saulė niekuomet nenusileisdavo.
Jėzuitų Ordeųp ĮsteigėjasKaip tik Ispanijos karalius Karolis buvo 'pripažintas Europos pųąės valdovų, tai tuoj kaimynai ėmė degti pavydu. Prancūzijos karalius Pranas I bandė jėga sumažinti Ispanijos galybę. Įsiveržę į pasienio provinciją, prąncųzai apsiautė vieną miestą. Tas prancūzų įsiveržimas į Ispaniją jyyko Į52Į m. Tai buvo tarpas, kada Ispanijos karalius Karolis I išyyko į Vokietiją, šventąją Ėomos imperiją užimti jos sostą ir apsivainikuoti tos valstybės imperatorium. Prancūzai dar dėl' to tikėjosi pasisekimo, kad ispanų šviesuomenė nenorėjo, kad jų karalius kandidatuotų /{ Vokietijos imperatorius. Bet prancūzams tas žygis pavyko ir turėjo gal. Tas prancūzų paniją turėjo visai sėkmės į abiejų tautų reikalus, šis žygis buvo visiškai menkos reikšmės ir Ispanijai ir Prancūzijai. Bet šis žygis turėjo tos apeigos teko krikčionims 

labai didelės svarbos pašau- In. M-us.

pre- turivįe- daų- duo-

faktas, su kuriuo |ikl tokiu reikia skaitytis. Rodos, tasai patsai bendradarbis rase, buk sąryšyje su lenkų ultimatumu Lietuvai visų buvo labai įvertinta SSSR teikiama pagelba ir buk tik tai pagelbai pasitikėta. Laimingi, kurie tąip tiki, bet jų laukia labai liūdnas likimas. SSSR autoritetas kaip tik tuo momentu visai Lietuvoje sumažėjo. Visi nusimano, na jei ne visi, tai išskyrus panašius bendradarbius, kad SSSR gerai yra pastačiusi savo reklamą, bet reklama ne pagal kes» vertę. Tokia reklama tik tai dienai reikšmę.Prastą prekę galima tik ną kartą įbrukti. Stalinas giąų nedrįsta duoti, kiekdą Londono konservatoriai, ųet daugiau jis nedrįsta užsiprašyti. Bent taip dabar yra. O Londono konservatoriai tiek yra sukti, kad su Stalinu visai nesiskaito.Šitai aiškiai patvirtina Etiopijos likimas, Ispanų vidaus suirutė, Austrijos galas ir Berlyno Romos ašis.Stalinas kol kas maitinasi tik Londono gausaus konservatorių stalo likučiais.Žinoma, dėl šito džiaugtis yį- sai netenka. Skaudu, kad SS§Ę tokių slidžiu keliu pasuko. Europos gyvenimo vaizdas butų visai kitas, jei SSSR gyvenimo veidas įgytų kitus bruožus.; Ncreikįa nei save, nei kitus visokiomis. iliuzijomis ąpgąudį- nėti. Bet komunizmu užteršti siųegens kreivai visą gyvenimą mato ir iš jų daug laukįi netenka. Jie jau yra praradę sveikos kritikos nuovoką. Jie patikėjo vieno aspiens galybe įr nustojo patys blaiyai galvoję. Jiems kąs vi- ne-ko- są-
tik iš Maskvos plaukia, tąi sa yra šventa įr tuo pačių kritikuotina.Nągi, kuris iš atsakingų munistų dabar drįstų, bentvo artimų draugų tik paabejoti Stalinui klaidingu kelių pasukus! Komunizmu apsėti sme- gens jau dorai negali ginčytis net su artimais. Jie ne tiek galvoja, kaip proto pajėgomis -priešą nugalėjus, kiek jį fiziniai sunaikinus. Jie ne įtikinimo keliu eina, bet teroro. Iš čia ir seka visos kįtos nelaimės ir darbininkų fronto yisį pralaimėjimai. Štai kąd ir Lietuvoje juk yra tokių jaunuoliu, kurie į visa žiuri kaipo į Taįkįną ir kartu nieko veik neveikia, bet tikisi, kad štai ateis išganytoja raudonoji armiją irxvisą sutvarkys !Jie iŠ viso tik tyčiojasi, visus niekina, šiųeįžią ir Širdyje lųkcriuoja, kada atėjus raudo-

dįkfaturą ir išsiskirią iš buvusių monarchinių režimų, kad ir ji rūpinasi gyventojų kultūriniais, socialiniais ir švietimo reikalais. Visai jau kitas reikalas, kokio čia turinio įbrukama.Tasai patsai bendradarbis išvardino kokios nelegąlės* spaudos Lietuvoje esąma, bet.jįs turėjo sųmipėtį, kad ji komunistinio turinio, bet nutylėjo, kad kartais Lietuvoje pasirodo įr kito turinio nelegali spauda. Jo suminėta spauda ėjo ir eina iš najai armijai darysią karjerą ir

Prancuzijos kara- I ir jaunas Ispani- Karolis I. Ispanija labiausia iškilusi jos valstybę jau

taures, vadina- Pagonis kuni- ąukas, melsda- ątlikdayo tam garbei apeigą, vadino lotyniš-

visiškai trauktis žygis į menkas
ne- at- Is- pa-

kartuskatalikųAgnuspagonių
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Maistas
j Veda Dori Vilkiene

(1898 —1927)
(Tęsinys)Musų nelaimei, netrukus įsitikinome, kad tas vežimas nesisekė taip gerai, kaip musų buvo spėjamą, o dar didžiau trokštama. Įvairios, netikėtos kliūtys1, kaip tat kartais atsitinka* sulaikė daugumų iš tų, kuriuos tikėjomės į tokį naudingų ir reikalingų darbų patraukti. Iš kitos pusės, visai pasitikėjome Višinskiu. Visi tikėjomės, kad jis sugebės padaryti stebuklų, nors ir ne visai taip, kaip kad senovės pranašai darydavo, savo lazda priversdami ištrykšti vandenį iš uolos, — bet visi buvome tikri, kad jis sugebės sušildyti šventa savo tautai pasiaukojama j a ugnim nors ir ledais sukaustytų širdį. Juk Višinskis prireikus mokėjo hipnotizuote hipnotizuoti žmones idėjos darbui. Bet šįkart niekas nesisekė ir jam...Kasdien bėgdavome į telegrafo stotį žinių, ir kaskart jų gaudavome iš Višinskio vis nejaukesnių.“Amerika Pirty” vaidinti (o kas tada buvo daugiau vaidin- tina?) reikėjo dviejų moterų ir šešių vyrų. Iš pradžių Višinskis telegrafuoja: “Tikiu pasiseks”; paskui: “Vežu keturis”; dar kelioms . dienonąs , praslinkus: “Važiuojame trise”... o paskui ir jokios žinios/ nesulaukėm.Musų nuotaika kaskart didžiau niaukstėsi. Dairomės mu? dvi su Juškyte ir galvojame.—Kas daryti? Kaip čia dabar bus?Daktarai nekantriai laukią vaidilų, kasdien musų atsiklau- sdami ir kaskart džiaugdamies busimuoju pasisekimu. Apie gąutąs iš ♦Višinskio žįnįas mes neprasitariam, tik nervai, kaip paprastai, jei kąs nesiseka, ėmė irti. Stengėmės tačiau visokiais budais ramintis. Studentų tarpe buvo dar tada narsuolis jau?

, nulis Augustinas Janulaitis, kursai niekuomet nieko nępą- bugdavo ir visur prisidėdavo p^ie visuomenės darbų ir sumanymų. Spėjome, kad jis ir šįkart, į niekų neatežiūrėdamas, atvyks. Tik kaži, koks butų iš jo scenos artistas? —■ klausėm vėl save abejodamos. Antras butų Višinskis, sijpnu balsu, ir niekuomet nevaidinęs... o iš kur paimsime dar keturis? — Ir vėl raininomės tvirtindąmos: “Turi būti! Turi nors iš dangaus iškristi”... Bet širdis nerimo, ir toks padėjimo neaiškumas kasdien sunkesniu akmeniu ėmė slėgti sielų... O gydytojai, kaip tik juos sutinkame, spindi džiaugsmu. Vaineikis tik ir gieda savo giesmę:—Leidimas Ruoškitės!Galų gale, savaitei arbaslinkus, atbrazda Višinskis, sudulkėjęs, suvargęs, pajuodęs, ilgų ilgiausiame žemaičių vežime, vežinas vięna vienintele Jakševičiute (dabartine Vens- lauskiene).Suprato iš karto musų didelį nusivylimų. Lipdamas iš ratų pavargusiu kimiu balsu mus sveikindamas priduria:—Janulaitis/ bus,Višinskio vaikiškai atviros a- kys rodė didelį nusiminimų ir didelį nuovargį. Vargšas jau senai kovojo su plaučių kuliozu.

yra. Skubėkite!po ilgo laukimo, dar daugiau pra-

i„. .. ...... ...........
Vasarinė MokyklaViešos mokyklos užsidarys penktadienį, birželio 17 dienų. Bet, kaip paprastai, netrukus po to, pirmadienį, birželio 20 d. atsįdarys vasarinė mokykla.Prądipėse mokyklose bus laikomos kliasos nuo penkto ikį aštunto. Kursai aukštesnėse mokyklose priklausys nuo registracijų.Apsimokėtų levams nueiti į mokyklų ir išpildyti tam tikras formas užtikrinimui, kad bus laikomi tie kursai, kurie vaikui bus reikalingi. Taipgi, reikia sužinoti kur ir kokioj vietoj bus laikomos pamokos, nes tik dvidešimts mokyklų paskirta tam tikslui.Šias vasarines mokyklas lanko dvi grupės mokinių, * ° kurie yra pasilikę nuo savo klia- §qs dėl įvairių priežasčių ir tie, kurie nori greičiau pabaigti mokyklų, kad anksčiau įstoti į kolegijas.Šių vasarų gal būt bus daugiau registracijų aukštesnėse mokyklose nuo tų studentų, kuri rie nori greičiau pabaigti savo kursus, nes pagal dabartinio mokyklų viršininko sumanymų, vaikams leisti imti vietoj keturių klasių kas bertainį, tiktai tris.Šiam sumanymui yra daug

mokslininkų. Patys vaikai yra priešingi šiai įvestai tvarkai, tankiai išsireikšdami šiaip: “kada mes pabaigsime mokyklas? Tada, kada mes busime seni irVasarinėms mokykloms nėra paskirta pinigų, tad vaikai turi užsimokėti už pamokas mokyklose taryba leidžia vartoti rūmus, labara tori jas ir knygas. Bet mokyklos įplaukos turi užmokėti už šviesų, vandenį, užlaikymų ir mokytojams algas.Nors mokytojos už mažesnes algas tada dirba, bet tas nekenkia mokslui,' nes tos pačios mokytojos mokytojauja tose šakose per regųliarį bertainį.
t • •Vaikai gauna pilnus kreditus, nes, nors vasarine mokykla tęsiasi tik astuonias savaites, klia- sų valandos, yra dvigubai ilgesnės.Jeigu vaikas neišvažiuos į stovyklų prąĮeisti vasarų, arba jeigu ne bus. užsiėmęs su muzika arba šiaip kokioms lekcijoms, apsimokėtų jį siųsti į vasarinę mokyklų, kuri tęsiasi nuo ryto tikjtai iki pietų laiko, nes vaikams po pora savaičių, nusibosta liųoslaikis.Geriau butų, kad vaikai butų kokioj nors h prieglaudoj arba kad jie turėtų kokį nors vertingų .užsiėmimų negu bėgiotipasipriešinimų nuo tėvų ir nuo betiksliai’ .po pavojingas gatves.

Ųži >1J hi'. f.'l’ A I . T” v t
a- , , , J------—l-------į '-------- i.1—rnit-

tuber-
Aiškus galvotiKalbėti nebuvo ko.nepasisekimas. Tačiau apie tat nebuvo laiko. Reikėjo rūpintis kelionininkais — pavalgydinti jie ir duoti jiems pasilsėti. Įėjęs į trobų, Višinskis dairėsi, ieškodamas kertėse, ar nesuradome mudvi kokių vaidilų. Bet kertės buvo tuščios, ir visų nusiteikimas nekoks. Viena Jakševičiute pareiškė balsu savo nusistebėjimų:(Bus daugiau)

NEMIGA

ręi- yra ne-

MES IR MUSŲ VAIKAI

Daugiau atydos 
vaikams

IŠSĮUVINĖJIMASKAPAI

PATTERN 17761*

Nėra gerai paleisti vaikus visiškai valiai, nes tokie vaikai, paprastai neranda vietos, nei ribų sąyo nesusivaldymui; bet dar blogiau, kuomet tėvai reikalingiausios atydos į savo vaikus neatkreipia, juos nuolatos uidami, nelyginant šunelius.Štai neseniai, mano akims pasitaikęs faktas: įeinu į vienų įvairių drabužių krautuvę, geresniame miesto distrikte. Užbaigusi pasirinkimų reikmenų, apmoku ir laukiu grųžos.Kiek toliau prie dviem nedidę- renkasd kąs Pastebiu, kad maždaug 5—6

dikio atjautimų ir išskubėjau pro duris į gatvę.Bet ... žiaurus motinos el- Igesys; mergytes* gailesys ir jaunos pardavėjos gera širdis — mane taip paveikė, kad nė nejutau kaip mano veidas apsipylė ašaromis... Einu, grumiuos per minių, viens kits nuostabiai į mane pažvelgia, o aš negaliu nusiktoyti tos minties a- pie žiaurių medinų ir sustabdyti ašaras... ’*

Ligoniai,, tarp kito ko, tankiai skundžiasi gydytojui, kad negalį miegoti. Miegas visiems yra reikalingas, bet kiek valandų turi žmogus miegoti — negalima nustatyti visiemš vienodai, nes vieniems reikalinga mažiau, kitiems daugiau.KĮausįmas kiek valandų kalinga miegot — buvo ir svarstomas, bet dar kol kaspilnai ištirta. Nuomonės skiria-, si, nes- tas pats žmogus, kuris reikalauja mažiau ar daugiau miego, priklauso nuo laiko ir aplinkybių. Kuo sunkiau žino? gus dirba fiziniai ar protiškai, tuo daugiau bus reikalinga miegot, kad kanas atsilsėtų ir atsigautų.Pasaulio galvočiai arba tie, kurie dirba protiškai, kartais reikalauja mažiau miego. Edisonui buk tai užteko 4 valandas miegot; Darwin, Spencer, Napoleon temiegojo nuo 3 ikį 5 valandų.Kiek valandų reikia miegot yra maž daug nustatyta pagaj amžių. Žmogus 20 metų amžiaus reikalauja 8*4 valandų miego; 25 metų amžiaus reikalaują 8 valandas; 60 metų — 7 valandas. Kiti tvirtina, kad iš paros t. y. 24 valandų reikia dirbt 8 valandas, ilsėtis 8 va- larid&š'fi’ 8,;Valandas miegoti.Nemiegoti galima per ilgų laikų, reikalui esant, savanoriui, bet nevisuomet vyksta. Kiekvienam atsitinka kada nors gyvenime sutrukdymas miego,

bet ypatingos reikšmės tas neturi. Niekas nemiega pavyzdingai. Jei sergame, nemiegąs tądą turi svarbios reikšmės. Jei esame sveiki, bet nemiegame užtektinai, tai jaučiamės, kąd ko tai trūkstą, 1<P tai nustojome, nedamiegoję. Jei busime užtektinai ir gerai išsimiegoję, nėra to sunkumo, kurio nebūtų galima pernešti.Miegas yra nutrauktas veikimas tarp smegenų ir kitų dalių nervų systemos. Miegas paeina nuo nuovargio raumenų, nervų mechanizmo^ Jei nėra nuovargio, miegas paeiną nuo raumenų atsijeidįmo po dienos įtempimo, savaime ar prieš norų.Per didelis nuovargis neramumas ir rūpesčiai gali iššaukti nemigų.Rudenyje geriau miegasi negu pavasarį ir kada oras yra šąltas. Kada jauni blogai miega, spėliojama, kad kunui trūksta mineralo kalkių. Daug kas nuvargęs. Amerikos užtektinaiatbunda žmopčs negauna miego delei to, kad čia gyvenimas greitai bėga.Miegant širdis- plaka rečiau, kraujo spaudimas puola. Žmogus alsuoja lygiau. Anglinis rukšlis plaučių narveliuose dau* gėja. Bemiegant, šlapume randasi daugiau fosforo, kuris gaminusi kadą raumenys atsileidžia mums bemiegant.(Bus daugiau)

ryšulįo ir
kito stalo

BEDSPREAD MOTIFNo. 1776—Kiekviena moteris nori, kad jos iovą gražiai 
atrodytų. Kad ji butų puošni—tai štai gražus bukietas jųsų 
lovai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1730 So. Halsted 8L, Chicago, III.

. No. 1776
Oia įdedu 10 centiį ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Ną.

Vardas ir pavardl

| Adresai------------------

Į Miestas ir valstiją

stovi moteris su lėm mergaitėm, jai reikalinga, viena mergaite, metų amžiaus, kažko motinosmaldaute maldauja, bet motina tiesiog žvėriškai jų bara ir grūmoja, kad jai nedovanos. “Bet mama, aš į kelnytes padarysiu...” ašarodama aiškinasi ji. “Daryk! O aš namo su tavim nebėgsiu!” “Kų mama sakei?” taip gailiom akelėm, užrietusi gąlvutę teiravos; rpęrgyte. Motina pakartoja anksčiąu pasakytų sakinį, tik dar labiau įtūžusi. Man pasidąro labui nejauku ir gailą. Laukiu kad grei*- tčįau grįžtų mąno pardavėja ir manau, paprašysiu kad ji tų mergytę iš nemalonumo išgeltę. Bet maloni, jaunutę pardavėją, matomai gyveno vienodais jausmais* su manimi, nes eįdama linkui manęs su grąža, ji sustojo prie moters, paėmė L mergytę už rankos ir pasakė jog ji nuvesianti jų kur reikia.Keliais žodžiais išreiškiau savo simpatijų ir padėkų jaunai L pardavėjai, už jos malonų, ku-

Rodos ir kvaišas suprastų, jog čia ne vaiko kaltė, o motinos. Net ir suaugusiems, dažnai visokių netikėtumų pasitaiko, o kų jau, sakyti apie vaikus, kurie dąžnąi, bežajzdami net ir valgyt užmiršta. Vedant vaikus į miestų, visuomet reikia pasirūpint, kad visi reikalai butų atlikti namuos, prieš išeinant, o . tuomet ir vaikui bus saugiau ii’ Sveikiau ir f motiną galės būt ramį. Toksi žiaurus elgesys su vaiku, guli neigiamai paveikti jo jausmus; pastūmėti jį kerš- tąn ir įgyvendinti žiaurumų jo jausmuose , nuo pat mažens. Tokia motina pasiliks amžinai atsakomingą už vaiko budo sužalojimų. —-Viena iš MUSU

Ateities Pilietis 
Greit Pradės 
AtostogasŠtai musų ateities pilietis prisirengęs pradėti atostogas. Aprupinkit jį tinkamu kostiumų ir [įrankiais. Kasdien po keletą valandųnuveskit jį į arti- v rpą parkelį. Kad jums nebųtų nuo- oodu, skaitykit arija išsiųvinėkit, bet nelaikyki savokūdikių gątvėse... Jus esate atsako- rhingos už jų gyvastis ir pasiseki-

I KINO TEATRAS
(MOVIES)

Adele 
’aiiiiaatuaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai|aaiiaihllHiaaB|iii|iiiiiaaaaatiaaaiaaĮdomus ir verti matyti šie kino kuriniai:

“The Advęnturęs pf Mąrco 
Polo”Kostiumuotas ir labai įspūdingai suvaidintas vaizdas, piešiantis gyvenimų (trumpų dalį) ąyantiuristo Marco Polo. Vaidina Gary Cooper, Basil R'atji- bone ir Sigrįd Gurie. Sis kūrinys pasižymi nepaprastumu ir įvairumų kostiumų, labai dide- liu sųstatu ir geru vaidiųįmu. Verta matyti. Rodomas yidur- miestyje.

Holįday

Vaidina Katherine

Bukim Gražios
Rašo Mądame X.

SĄLMON žuvis.virtų pupų (Įimabaltos duonos tru-sųsmulkintos salrąonvirtų tomatų.sukapotų žalių pipi-

FU#QS IR3 puodukai beans).2 puodukai pinių.3 puodukai žuvies.% puoduko% puodukorų arba citrinų sunkos pagal skonį —1 šaukštuką druskos, pipirų.2 išplakti kiaušiniai.Išvirkit ir sumaigykit pupas, viską kartu sumaišykit. Sudekit į iš- sviestuotą arba ištaukuotą lėkštę arba blėtęį užberkįt truputį duonos rupinių, uždekit viršun svięsto arba taukų ir kepkit po pečium. Paduokit karštą.
Prisiuntė Vikta Valašius.

Ryžiai su Žaliais 
Pipirais2 puoduku virtų ryžių.2 žali, smulkiai sukapoti pipirai (green peppers).svogūnas, susmulkintas.šaukštai ar daugiau taukų ar-supiaustytų, ištarpytų lašinikų.Šaukštai catsup.puodukas tomatų sunkos iš blė-

3 ba3 1cines.Druskos ir pipirų.Pakepkit svogūnus ant taukų, paskui sudekit žalius pipirus ir tartu pakepkit. Viską kartu sumaišykit ir įdėkit į puodą arba ant klėties ir kepkit pečiuje 20 ar 30 minučių. Prisiuntė K. P.

MADOS

Moderninė melodrama. Pasaka sukasi apie keturis jaunus žmones ir jų pažiūrų ir idėjų skirtumų.H^pburn, Cary Grąpt ir Lew Ayres-. Vąįdinimąs jautrus it simpatingas. Nofs pamatinis bruožas pąsakos turinio, t. y. neapsa|<omas turtas mums per daug svetimas, tąčįąu imant bendrai, gan įdomus kūrinys. Rpdomas Chieagę Teatre.
of ĮJvmg*Kabai smagi komedija, su Iręne Dunpe ir Dong Fair- baųks Jr.Vaidinimas gyvas, teikiantis daug sveiko juoką.

I Rodoma jau ąpįęlinkįų teatruose.

Permanei^ garbiijiavi- 
mas reikalauja plau
kų priežiūrosVasarų beveik kiekviena moteris ir mergina “užsifundija” pcnųanent. Jis patogus, nes su juo įĮgęsnį laikų galima apseiti be grožio saliono patąrnavįmo. Su peripąnęnt gulima liuosai bristi ežeran, garjianiavimas ncpasileis ir plaukams išdžiūvus pasidarys dar gražesnis. Tik reikia plaukus sutaisyti ir garbanavimų sutvarkyti. Iki šiol buvo manoma, kad permanei! t ir grožio saliono plaukų džiovinimo prietaisai DŽIOVI-. NA PLAUKUS, padaro juos sausais ir trupiais. Tas ne tiesa. Bet tiesa gludi tame, kad jūsų sesutės tankiai savo plaukus prieš permanei!t ir paskui NEPRIŽIŪRI kaip reikia. Jei pačios negalit, ar nemokat, tai sykį į savaitę nueikite į grožio sąlionų ir paimkite galvos masažų.Tos, kurios neišsigali eiti balionų, turi- kas vą|<ąrų prįei einapf guĮtį, gražiai ir švelniai !pirštų galais galvos odų ištrinti, o vėliau su geru ir ne per aštriu Šepečiu iššukuoti. Iš pradžios šukuoki! plaukys į viršų, paskųį į šonus ir apačių, kukuokit kokias dešimts įpinueių ,įr per trumpų laikų pastebėsi! didelę permainų.

n

No. 4812—Lengva vasarinė suknelė. Kai karščiai ateis ji bus labai paranki. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
Marint gauti viena ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padu p tų blan- 
kūtę arba ]prfdu&ti pavyzdžio

4$I2

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

tnu. Laiškus : 
Naujienos Patt*

a* M centu, 
pinigų* arba 
s kartu su 
t reikia adresuoti;

I



NAUJIENOS,1Chicago, IU. Ketvirtadienis, birž.'2, 1938

Chrysler-PlymouthSUSIRINKIMAI

PILSEN KWIK KLEANALL AROUND

iŠ’

Bostono

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

parvežti 
tamstai 
linksmų 
R. š.

Gavo
Perskiras

Julia Žak nuo Joscph Žak

—7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

programai per 
bus girdimi 
penktadieniais 

920 k. ket-

Reikalauja
Perskirų

jgetty Stanus nuo Anthony 
Stalius

Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą šį vakarą 
svetainėj, 3800 W. Armitage avė. 8 vai. vakare, 

nes yra

BUDWIT’S 
PADIO SERVICE
Electrical Appliar. _ _ ___ 1 _.

Ofisas:
4644

3019

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j fermas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas, Taipgi pristatom an- 
crlis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

gaukit Tel. VARUS 3408

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-ES

St. Strazdas ir padarys svarbų pranešimą.
Sekr. W. V. M.

liance Service
S. Pauliūa~St Yards 1460 

Rezidencija:
S. Union Avė. Vict 8269

Pašte Soap Cleaner
Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enameliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ-

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Birželio men. 3 dieną 8 v. v. Lietuvių Jaunimo Kultūros Rate
lis laikys visuotiną narių susirinkimą Mildos^ svetainėj, 
3142 S. Halsted St. Nariai esate valdybos kviečiami atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai ir pribukite punktualiai.

Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, birželio 3 d. 7:30 v. vakare Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonė
kit laiku pribūti, nes bus renkami darbininkai draugiškam 
išvažiavimui birželio 26 d. Kurie dar nepasiėmėt tikietų 
malonėkit pasiimti išplatinimui. Neapsimokėję mokesčių 
apsimokėkite, kad neliktumėt suspenduoti.

S. Kunevičia, rast.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralis skyrius laikys 
susirinkimą penktadienio vakarą, birželio 3 dieną, Naujie
nų name. Pradžia 8 vai. Visi nariai būtinai turėtų daly
vauti, nes yra gana svarbių neatidedamų reikalų greitam 
apsvarstymui. Posėdyje dalyvaus “Naujosios Gadynės” re
daktorius

Morning Star
Grigaičio
Draugai malonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, 
daug svarbių reikalų aptarti. —Rašt. M. Chepul.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NŲMIERUOJAM IR UŽKABINAU 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

Barbora Jankaitienė 
Vyksta Lietuvon su 
“Pirmyn!” Choru

Marųuetteparkietė p. Jankai
tienė, 6651 So. Washtenaw av., 
per Naujienas su “Pirmyn” 
Choru važiuoja aplankyti Lie
tuvą. P-ia Jankaitienė yra 
Skaisgirietė. Ji nematė savo tė
viškės jau 29 metai. Jos gim
tinis kaimelis Reibiniai. Dar 
turi gyvus tėvelius ir kitas gi
mines. Jie tiek ilgai nematę 
savo dukrelės, dideliai pra
džiugs. Ne viena ašarėlė nurie
dės per jų raukšlėtus veidus.

Skaisgiriečiai, kurie darbuo- 
jos Joniškiečių ir žagariečių 
kliube turėtų įduoti p-ai Jan- 
kaitienei namiškiams 
linkėjimų...! Aš linkiu 
laimingos kelionės ir 
laikų Lietuvoje.

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

Moterų diena

GARSINKITE "NAUJIENOSE
MEZGINIAI IR IŠSIUVINĖJIMAS

Iš Bostono
Svečiai Chicagoj

Praeitą šeštadienį iš 
ir jo priemieščio atvyko su au
tomobiliu Kazimera šliužienė su 
sunum Vytautu šliužu; p-ia 
Naujukaitienė, Joe Kaziulis ir 
chicagiečio Juozo Stulgaičio se
sutė Agota Radzivičienė.

P-ia Šliužienė yra žagarietė, 
ir ji šakosi labai daug savo 
parapijonų suėjus ir aplankius 
daugelio žagariečių kliubo vei
kėjų namus. Ji buvo nuošird
žiai vaišinama, kaip tai pas 
Užkuraičius, Rudauskus, Am
brasus ir kitus žagariečius.

P-ia Naujukaitienė iš Nor- 
wood, Mass. Ji prisiminė “Nau
jienų” redaktoriaus P. Grigai
čio neseniai įvykusį maršrutą. 
Nonvoode prakalbas laikė ir 
pas p. Naujukaičius buvo pa
žangiųjų budelio. ,jį9^yĮį$f(.

P-a Naujukaitiene clalyvavb 
kaipo delegatė Amerikos lietu
vių kongrese, Clevelande.

Paklausus tų malonių vieš
nių kaip patinka Chicaga, sa
ko tai neišpasakytai daug šia
me pagarsėjusiam metropolyje 
yra lietuvių. Ypač jas nuste
bino tos tūkstantinės minios 
Lietuvių Tautiškų Kapinių ap- 
va.kščiojime ir įvykusiame pik
nike. Pabaigoj šios savaitės ža
da grįsti namo. S.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 1682
No. 1682—Šis rankų darbas yra toks gražus ir pritrau

kiantis, kad tuojaus norisi sėsti ir pradėti jį dirbti. Pabandy
kite.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicago je)

John Grušą, .28, su Bernice 
Kwak, 27.

Vincent Balsis, 29, su Stepha- 
nie Rakauski, 23

Julius Janonis, 19, su June 
Gotthardt, 17

Richard Wheeler, 
lerie Nausėda, 20

Louis Bielski, 26,
I Fajtkiewicz, 19 
I! Alex Krone, 32, 
• Slukas, 23 
’| Stanley Jurgel, 22, su Betty 
I Gardenia (Lockport, Ilk)

Charles Frey, 27, su Gene- 
vieve Januš, 23

Benedict Sherpetis, 27, 
Veronica Biesiadecki, 21

23, su Va-

su Bernice

GRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESI

GARANTUOTA!

Budriko radio programas 
stoties WCFL pereitą sekma- 
dieir, pusiau aštuntą valandą 
vakare, padarė malonų įspūdį 
į klausytojus. Visas progra
mas susidėjo iš lietuviškų melo
dijų ir jį išpildė solistas Sta
sys Rimkus, pritariant simfoni
jos orkestrai.

Budriko radio 
vasaros sezoną 
sekmadieniais ir
iš- stoties WAAF 
virtą valandą po pietų ir ket
virtadieniais iš stoties WHFC 
1420 k. 7 vai vakare. Bus duo
dama rinktinės lietuviškos dai
nos, šokiai, muzika ir taipgi 
dalyvaus Makalai'.

Budriko didžiulė naujoji ra
kandų krautuvė yra pilna stam
bių rakandų, refrigeratorių ir 
visokių kitų* namų reikmenų. 
Rakandai yra įvairių gražių 
naujų pavidalų, spalvų ir raš
tų, ir yra pardavinėjami labai 
prieinamomis kainomis. Per
kantis Budriko krautuvėje vi
suomet būna tikras, kad jis 
gauna gerą daiktą ir moka už 
jį daug mažiau. R. (Sp.)

CLEANE

NAUJIENŲ skaitytojams

GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 
SIDABRINIUS SETUS x

Chicagos policija 
ruošia rungtynes

Jos įvkys Wrigley ir ' ( 
Comiskey parkuose

Chicagoj dabar stropiai tre- 
niruojamasi ir platinama tikie- 
tai į policijos Atletines rung
tynes — “Polįė^ Field Meet”, 
kurios įvyks liepus 3, 4 ir 10 
d.d., Wrlgley ir ęomiskey bes- 
bolo parkuose. ...

Pelnas iš 'tų rungtynių ski
riamas našlėms žuvusių einant 
savo pareigas policistų.

Kadangi policisto darbas yra 
labai pavojingas ir nė jis, nė 
jo šeimyna nežino ar jis iš
einant, sugrįš sveikas namo, 
tai jam labai sunku yra gau-, 
ti apdraudą.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centą\įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga-
su lite gauti augštos rųšies Ro- 

gers sidabrinius setus.

by ONEIDA, Ltd.Made

šmotą

“Faun” 
Design

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais „..99c
3-jų ir 2-jų Šmotų Extra Setai 99c su 6 kup.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingų Kuponų 
įSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVE

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų * Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

“The New Marųuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

DAILY
BUSINESS
DIRECTOR Y

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE 
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musu skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairią 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. Čia jus gausite Informacijų, 
Jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

No. 16<S2 Atsiųskit man

Vardas
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Adresas

Valstija ........Miestas

Birželio 2 d.Kupono No. 149

PETER PEN

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted SU Chicago, III.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VTCTORY 9670.

su Helen

| Vardas ir pavarde —

| Adresas ____________

| Miestas ir valstija_

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2<>50
GYDYMAS....... 7* $ E A.00
LIGONINĖJE ....... .......... vU
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje $15-00
EAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ........
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lavndale 5727.
11 !■ J.,.11 L" ■■■ . .

• RESTAURANTAI

fcr qoo?

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep-



Ketvirtadienis; l&irž. 2, 16šš ......    .i *

Aukštaičiai, Dzūkai 
Žemaičiai, Kapsai — 
Viši Už Naujienas
“Natijlerių” Pikniko Atgarsiai

Na, jau ir po pikniko. Bet 
tie [spūdžiai, kokius teko per
gyventi per kelioliką valandų, 
ilgai neišeis iš atminties ne tik 
man, bet ir visiems dalyvavu
siems.
Gabumas to . Jaunuolio Žuko!

Vienas dalykas, kuris mahė 
stebino, tai šUgabumas progra- 
mo vedėjo jaunuolio sportinin
ko J. Žuko, kuris buvo priren
gęs įvairių “majetiiybių”.

Su savo tais “prašmatnu
mais” drg. Žukas ir mane pu
sėtinai privargino. Padavė man 
“gdnuilestikinę” pųslę ir liėfaė 
pųstp Na, ir pučiau. Ačiū li
kimui, kad pųslė plyšo. Jei bu
tų reikėję ilglaus pusti, tai ne- 

v butų buvę vietos ir ant plat
formos. Mat, pūslės neišmie- 
ruotas didumas. Visgi mano 

f, pastangos nenuėjo niekais. Ga
vau gražią dovaną ir esu pil
nai patenkintas.

Gavęs dovaną daugiau kon- 
testUoti nebenorėjau. • Pasilei
dau į daržą ieškoti pažįstamų. 
Ir jų čia radau “devynias ga
lybes”. '

Ir Ko Ten Nebuvo! .
Tony Lukošius, Brighton 

Park drabužių valytojas, iš Kė
dainių, ir jo žmona Ona, iš Sa- 

<~~^ločių; Frank Lukoševičius iš 
Sidabrus; Alex Miller iš Žvih-

gių; Felix Strumskis iš Kra
kių; B. Putrimas iš Utenos; 
Niek Petraitis i$ Gaurės ir jo 
žmona Ona iš Tauragės; Juo
zas Rachuhas iš Panevėžio, o 
jo Žmona Prudencija iš Triš
kių; Joe Bartkus iš Navarėnų; 
Frank Mažola iš Leckavos; Ona 
Malakaūskaiitė iš Pikelių; K. 
Augustinavičius iš žemaičių 
Kalvarijos į Paul Miller iš kruo-' 
faitį; Leiikauskiėne iš Sados; 
Molis iš Tirkšlių; Frank Po
cius ' iš Ilakių;
Skuodo; Dūda iš Mažeikių; B. 
Didžgalvis nuo 
to?\

Už “Naujienų” Sveikatą!
Ir tąip, atrodo, kad čia bu

vo suvažiavę žmonės iš visų 
“nepadalijų” ir kaip viena šei
myna geriausioj nuotaikoj link
sminosi ir baliavojo už “Nau
jienų” sveikatą. Aukštaičiai, 
žemaičiai, dzūkai, zanavykai ir 
kapsai. Visi spečiasi prie “Nau
jienų”.

Benošiūs iš

Krosnos cil-

— Steponas.

Iš Teisybes Mylėto 
jų Draugijos 

Veikimo
Metinis Piknikas Įvyks 

lio 5-tą d.

MADOS

No. 4810 — Namie ar apie namtls 
dėvėti suknelė. Paprastas perkelis 
tinka šiai suknelei. Sukirptos mię- 
ros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba . priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vai*dą pa^ 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 

* vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, CMcagOi ffl. «

—

SITUĄTIdN WANTED
Ješke t)arbo

PAlfcgKAŪ DĄfcBO už porterį, 
kad reikia galiu dirbti ir už baro, 
esu patyręs itios darbus; esu neve
dęs vyras, pusamžis, nesu girtuok
lis ir tabako nevartoju; tai prašau 
atsiliepti kam toks( , darbininkas bus 
jręikahngas. - Tęlelonuok Hemlock 
0010. John Bagdonas.

----- ------------------------!" T!' I, : ....-------------------------- 
-T—■/.r;hi

CLASSIFlED

“N.” Rastinė Priima 
KASbiĖN Ntj.ij 8 V. RYTO

VAU VAK.
Sekmadieniais nuo .9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
. vai, vakaro., 

tėl CAriAL g500

REIKIA MOTERS skudurams 
skirstytL-palyrimo nereikalinga.

D. MILLER and SONS,........
2155 Ogden, Avė. įėjimas iš Taylor 
Stl *Tel. CANAL 1024.

REIKIA ŠEIMlNINKfeĖ; papras
tas virimas; , suaugę, sekmadieniais 
liųosa^geri napiai. Saukti vakarais 
po 7 Bųckingham 3074.
------ t Uil-.J---------------- - ---------- ■■ . .

RĖtKALlNGA MOTERIS dėl na
mų . darbo apie 50 metų ąmžiaus. 

6636. So. Komensky Avė.
Po 6 vai. Vakaro.

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, pilnai įrengtas—modernas. 
. ’ardavimo priežastis — išvykimas 
iš miesto. 2640 West 69th St.

PARSIDUODA LUNCHROOM, 
visas arba tik fikčeriai,,— arba 
mainysiu ant tąyerno Karų arba 
ant kito ko. 3738 So. Halsted St.

Birže-

Sekantį sekmadienį įvyksta 
Teisybės Mylėtojų Dr-tės me
tinis piknikas, Justice Parke, 
Archer ir Kean Avės.

Nariai-ės skaitykite sau už 
būtiną pareigą dalyvauti. Ne
užmirškite ir tai, kad šįmet 
eina vajus naujų narių gavi
mui. Pagal tarimą, kui’ie na- 
riai-ės pikniko dienoj prirašy
site nemažiau 5-kių naujų na
rių, gausite nuo Dr-tės specia
li atlyginimą. Apart to, J. Ra- 
chunas, Dr-tės kasierius, tiems 
nariams pasižadėjo duoti 1 
kvortą degtinės magaryčių.

Pikniko darbininkai susirin
kite ties
vėliau 10:30 vai. ryto. Iš čia 
jus nuveš Sadausko trokas

ne

' A.tA.
MOTIEJUS RUDIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 1 dieną, 6:45 vai. ry? 
to, 1938 m., sulaukęs 58 metų 
amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Miežiškio parap., Bukaltiškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Petrą, brolio dukteris: 
Oną Martinkus, vyrą Alex, 
ir Stellą Rudis, brolio sūnų 
Mateušą, brolienę Marijoną 
rudienę ir jos šeimyną ir 
daug kitų giminių.

Priklausė SLA. 36 kuopai.
Kūnas pašarvotas 3732 So. 

Homan Avė. Tel. Lafayette 
6945.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Birželio 4 d., 9:00 v. ryto iš 
namų bus atlydėtas į Šv. Juo
zapo (38th PI. ir California 
Avė.) parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš. ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Motiejaus Rudis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolio Dukterys ir Sū

nūs, Brolienė ir Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, Tel. 
Boulpvard 4089.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
lis, Petras Rudis. r

HELP WA^TED-MALE-FteMAŲL 
Darbini^

.REIKALINGA VEITEfcKA ,ar 
VEITERIS dirbti, naktines restora
ne. 1745 So. Halsted St. EAGLE 
RestauRant.

HELP. WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

nia ir 
žaus įr 
rį vedė

Kiek

linksmai klausėsi gra- 
linksmO programo, ku- 
P. Šaltimieras.

vėliaus prasidėjo ir 
laukiamieji laimėjimai, čia Vi
sų akys nukreiptos į puikius 
daiktus, kurie matėsi sukrauti 
ant pi 
nes ^latjkė laimęti 
saviįiri

Naujienų-Acme Telephoto
Tai yra tas vaikiukas James Bailey Cašh, 5 metb 

amžiaus, krautuvininko sūnūs, Princcton mieste, Flori? 
doje. Gegužio 28 dieną jį pavogė žmogyagiai, ir iki šiol 
jo nesugrąžina, nors jo tėvas jau perdavė piktadariams 
$10,660. Bijoma, kad vaikas gal nužudytas.

veltui. Svečiai turės mokėti 
25c “round trip”. Taigi, visi 
ir visos, pasimatysime sekan
tį sekmadienį Teisybės Mylė
tojų Dr-tės Metiniame piknike.

Laikinas Dr-jos koresp. 
St. Narkis

Kviečia Roselando 
Lietuvius Aplankyt 
Oak Foresta

latfbrmoš ir kurių žmo- 
. __ i. krautuvės
ikai V? Rasiriauskas ir 

V. Bazaraš išš'aukinėjo laimė
tojų niiiiiėritis; kurįti'š iš dė
žes ėmė maži Vaikeliai. Kadan
gi tų brangių ir gražių daiktų 
buvo daiigybė; tad daugeliams 
ir kliiiVp 
jais ir

, ĘEĮKIA ALAUS PARDAVINĖ
TOJO. Parduoti šiandien • daugiau
sia apkalbamą alų, Fox Head “400” 
kit^ Fox Head. Waukesha produktą 
Chicągoje ir artimuosiuose mieste
liuose. Pilną ar daliną laiką. Paty
rimas padės, bet nereikalingas. 
LIBERALĖ KOMISIJA pamatas 
pradėti. Nuolatinė tarnyba su &l- 
ga, kadh busi kvalifikuotas. Pama
tyti Mr. Queeny, Kambary j208, 
140 Nortli Dearborn, po 1 v. fa. p. 
kasdien, išskyrus šeštadienį.

I III i............. I ,|>»I ■!■■■! i ■

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas S. Ę. kampas, 79th ir 
Emerald Avė. turiu 2 biznius. Ma
tykite savininką, 5758 W. 65th St. 
)O 9 vai. • vakaro^

A • —*_____________________
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
ŽIŪRĖK! GRAŽUS KAMPINIS, 

geltonų pljįtų šešių apartmentų NA- 
M.ĄS ir prikergtas 2 karų plytinis 
garažas, elektrikos refrigeracija. 
Ręnda $2200. Kaina $11,500. Termi
nai., .

LOUIS MORRIS & COMPANY 
4006 W. Division $t., 10 N. Clark St.

3585 Milwaukeė.

AUKOJA 6 KAMBARIŲ freimi- 
nę rezidenciją, karštu vandeniu šil
domą, 2 karu garažą.

6831 So. Claremont Avenue

TURI PARDUOTI TU^TĄ likvi
duojant 2 aukštų freiminį, 3 dide
lės virtuvės viršuj, 75x200 lotas, 
garu šildymas, 10108 Malta St. Tu
ri matyti, kad įvertinti. Paaukos.

Beverly 4609.
FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—Bendrai
RENDON 6 KAMBARIŲ FLA, 

TAS, modernas, karštu vandeniu 
šildomas, arti gatviakarių lines, 
nėra vaikų—labai nebrangiai.

2436 West 45th St.

FARMS FOfc SALE 
Ūkiai Pardavimui

4 PASPRUKO NUO POLI
CIJOS — Nuo policijos, prie 
nepilnamečių teismo, paspru
ko 14 metų mergaitė Patricia 
Geriname, 617 S. 19th St., 
Maywood, kuri sukėlė skanda
lą tame priemiestyje, pasipasa
kodama, kad užsiėmė prostitu
cija ir jos klientais buvo yisa 
eilė, žymių ’ Jp piliečių. Kri- 
minalio teismmgFand džiurė at
sisakė išnešti kaltinimus prieš 
mergaitės įskųstus vyrus, ku
rie buk turėję santykių su ja.

Draugijos Prašomos Išrinkti 
Komisijas Ekskursijos Pri- 

ruošimūi. , •

a būti laimėto- 
ŽiaugHs savo,, giliuku.

Buvęs Piknike.

Gražiai Pavyko Pir
ma Joniškiečiu Kliu-

FtlRNJTŲRE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
kist

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Mūšų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigui laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios ( patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tęlesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ątr 
ba L. T. ELLIS ŲO.—33 N» La 
Šalie—Frąnklin 1593. . . _ .. . .

I' iru. iiiiįįnhitfM.ijriftį 
I in n n Gėlės Mylintiems I 

|J U n Vestuvėms, Ban- 
rlu kietams, Laido- 

v ■ tuvėms, Papuoli- I
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTĖ 5800

ROSELAND. — Kviečiu vi
sas Roselando Draugijas ir ge
ros valios lietuvius — rosėlah- 
diečius prisidėti prie šio taip 
prakilnaus ir labdaringo dar* 
bo; tai yra,.'iaplankyti Oak.Fb- 
rest prieglaudos paliegusius 
lietuvftlš senelius ■ ir palinksmin
ti juos noršbpdrai valandų. Bet 
kaip tai padaryti ? Čia reikia 
darbo, kuriam yra reikalingi 
darbininkai — sukėlimui tam 
tikro fondo, iš kurio butų ga
lima seneliams suteikti po do
vanėlę, iš kurių jie turės didė
lį džiaugsrną. J

Taigi, aš jau kai kurijas drau
gijas užkvipčiau, atsilahkyda- 
rhas į jų susirinkimus, etos jau 
išrinko komisijas ir pridavė 
man jų vardus ir antrašus, bet 
dar ne visos iki padare.

Aš nė^|j^jąii sužinoti kada 
kai kurios draugijos l&iko šti- 
sirinkimus, arba dėl shvb gy- 

afalinkybių negalėjau!

i nvFiKiRLUVLIlVlv Visas Pasaulio
2-' ? v Palis.* ■

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tek BOULEVARD 7314

Gar sinki tfcs 1N tuijien ost

JONAS ŽILVITIS ,
( (Gyveno po hdresti 4900 West 14th Si., Cicero)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 30 cL 9:35 vai. rytą, 1938 
m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Masgaigalio kaime, Nau
jamiesčio parapijoj.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

moterį Veroniką, po ____
baitę, sūnų Bruno, marčią Antpi- 
nette, dukterę Emily Kotorą, 
žentą Louis, anūkę Emmy Lou, 
2 brolius, Petrą ir Kazimierą, 
seserį Caroline Kupczycinąs, 
New Yorke ir pusbrolius, puse- 
seres ir gimines.
' Priklausė prie Chicagos Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4900 W. 14
St., Cicero, Iii. __________________________

Laidotuvės įvyks Penktadienį, Birželio 3 .d,» 8:00 vai. rytą71 iš 
namų bus atlydėtas į šv. Antįano (15th ir 50th Avė., Cicero), 
parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv, Kazjmiero kapines.

Visi A. A. JONO ŽILVIČIO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnūs, Duktė, Marti, Žentas ir Gim.
Laid. Direktorius H. Marik and Sons, Tel. LAWNDALE 3972.

36 metus.
nuliudime 

tėvais Ur-

Venimo 
ypatiškai apsilankyti' į susirih- 
kimus. Dabar viešai atsišaii- 
kiu į visas Draugijas, kurios 
dar neišrinko komisijų, malo
nėkit tai greitai padaryjti, nes 
laikas yra brangus, turim grei
tai šaukti komisijų susirinki
mą ir pradėti darbą varyti, pir
myn. Vardus ir antrašus mel
džiu priduoti man.

Su augšta pagarba, pasilie
ku jūsų,

Adomas Draugelis, 
34 W. 104th Str., 

Chichgd, 111.

Gerai Pavyko
New City Rakandų
Krautuves Piknikas

Daug žmonių gavo gražias 
dovanas

Sekmadienį, gegužes 29 d. 
Birutės darže, New City Fut- 
niture Mart krautuvė tūrėjo 
gražų ir gana skaitlingą pik-

Šokių faavilionas, kur .grojo 
puiki orkestrą, buvo pilnas j ali
nimo, kuris Šoko ir lįiikšmįho- 
si. Prie, alučio prisigrūdo taip 
daug, kad patarnautojai, net 
sušilę dirbo, bot nespėjo u vi
siems į laiką patarnauti.

Netrukus prasidėjo progra
mas. čia subėgo skaitlinga .tni-

Kliu- 
Gegužine

Dąiig žmonių i Sri- 
lūiiiib Daržb Ąžuolyną

Praeitą sekmadienį Joniškie
čių L. K. Kliubas turėjo savo 
pirmą išvažiaviipą, kuris įvy
ko . Svilainio darže, Willow 
Springs ąžuolyne.

Diena buvo nepaprastai gra
ži ir maloni. O pavasario grožy
bės kiekvieną vilioja pasigerė
ti . ir pasidžiaugti tyru oru ir 
žaliuojančių mišku. Nors toj 
^piėlihfcėj dar dii daržai randa
si ir jųb$e buvo faikhikai su
rengti; be't pūs Joniškiečius su- 
važiaVo daugiūūšiai žinonių ir 
gebame iifae visi smagiai laiką 
leido:
Laliiau “Nei liiėiiiyčios Sparnai”

\ 5

Jiibžo. Balako muzika nuola- 
įbš rėžė visokias polkas. Plat
forma fiiihą šokikų, įr jaunų ir 
sehėšįiįų!., ĮPtle bhfėfo Anikle- 
tos—Viktorija Jįlimdžiai, Vik
toras Kažimieraitiš; , Dundulis 
ii* kiti turėjo suktis labiau “nei 
melnyčibs sparnai” kol paten
kino ir patarnavo svečiams. 
Kliubo pirmininkas, Yonkus, 
turėdamas daug pažįstamų, tai 
vos spėjo, dešines Spausti. Dau
gelis jo buvo vaišinami vynu- 
čiu, pilsenu, senyičiais ir kito
kiais gerais daiktais.

I ' •• • •A I • > l » •

Kbihitetas, MičkėYičienė ir 
Balths žiiirėjo tVUirką, kad nie
ko netrūktų, kad ŪtsiUnkusie- 
ji heistrokštų įr neišalktų. Te
ko iiįaityti geriiš joįiiškiečius 
Dementį su sako drauge; Te- 
į*esa įlikiitėiię-—cičerįėtę, Bal- 
tiehę, V. Briedį, sinarkų biznie
rių Johh Atkils, Gasįi&raičius, 
Šalkauskus Rudį su savo Onu
te Rudiene, Kaziftiiefraitienę Ju
lę ir daug kitų pūbapijų žmo
nių. Daug buvo ir žagariečių 
šioj Joiiiškiečių gegužinėj.

i k. š.

. • SUĖMĖ VYRĄ RASISLĖ- 
1’1 ISĮ 1’0 MERGINOS LOVĄ— 
Ties 350*7 tjerehiėe avehue, po- 
liciją suėmė 21 hietų jaunuolį 
Georgė Gūsehbelfg, kdHs buvo 
palindęs fao 16 mėtiį mergaites 
Mary Joyce lova. Ėidanih gulti, 
mergina pastebėjo iš po lovos 
kyšančias kojas ir pašaukė po
liciją.

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Bakšais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl faile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur. • •

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

CALumet 5269.

$3500.00 120 AKRŲ paprasta far
ma parsiduoda už $1200.00. Jei tuo
jau. Turi gauti $700 pinigais apmo
kėti laidotuvių išlaidas ir skolas. 
Likusią 5%—ilgu terminu. 2 my
lios nuo miesto. Budinkai geri. Mrs. 
Osborn, Hart, Michigan.

1 AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATElk į didžiąusį naujų ir 
atimtų ąųtomobilių išpardavi
mų— lokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

GOOK COUNTY FINANCE 
GOMPANY

ties J340 West 63rd St.
Virš 300. naujų ir vartotų karų 

bus parduodamą, tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
lų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295., Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kpip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Męs užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.
, Visi, kanai :|urį musų 90 dienų 
garantiją ir 10- važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai- 
po,> rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdarą kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY F1NANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Looinis.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTO MOBILAUS.

$5.00 įmokėti—kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną auto.

. P. WOLTERAITIS
4614 So? Western Avenue
Tel. LAFAYETTE 1329.

SPECIALUS
BARGENAS
VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ
NUO 356. IKI 400_ KARŲ
DODGE SĘDAN  '$366.00

.  ......... $245.00
CHEVROLET Sedan $285.00

Visokio Modelio ir Išdirbystės
1936 DODGE SĘD^“" -----
1935 PLYMOUTH .
1936
1937 PĄCKARD, .4 Durų Sedan DE

LUXE, Kaip Naujas 
Pigiai Parsiduoda 

BURKE MOTOR 
SALES

5001-7 SO. . WESTERN AVĖ. 
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 

Matyk Asmeniškai arba Pašauk
Tėlephone GROVEHILL 3678
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BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TA VERNO biznis, 
išdirbtas gerai, pardavimo priežas
tis—2 bizniai. 2616 West 59th St.

IŠDIRBTA GROSERNĖ ir mėsos 
marmėtą aukoja, renda $28.00.. Gera 
vieta. 2542 West 45th Place, Lafa
yette 1752.

..............  . < .t a——*-li » ■------

Pirkite savo apiėlinkes 
kPautttvėdė ,

ATIDUOSIU BEVEIK už DYKĄ 
gerai išdirbtą tavemo biznį, nes 
priversta išvažiuoti iš miesto.

2301 So. Leavitt St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi .pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei, norite.
BklDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite, 
iki

Ofiso valandos 7 vaL ryto 
10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLAGE STREET 
Tel. BOULEVARD* 0250.
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FINANCIAL
Finansai-Paskoles

...JEIČU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų spul- 

ką. Duodame ant pirmų iriort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION • 
. . Qf Chicago. . u

2202 W. CERMAĖ. RD. Canal 8887

I
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JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

^aŠAukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsihimi 
einamos, 
mus gausit nuolaidą.

1 ! . *

ių kainos pri- 
Už pakattoji-

I =
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NAUJIENOS, Chicago, ffl. Ketvirtadienis, birž. 2, 1938

PASKYRĖ $2,273,579 CHICAGOS PAŠAL
POS REIKALAMS BIRŽELIO MĖNESI

Cigaretų mokesčių nebebus, bet žada už
dėti naujus taksus ant fabrikų ir biznių
Valstijos šelpimo adminis

tracija vakar paskyrė $2,273,- 
911 Cbicagai finansavimui be
darbių šelpimo per birželio 
menesį. Išviso reikia $3,300,- 
000, bet skirtumą turės paden
gti pats miestas.

Valstijos administracija va
kar taipgi pranešė, kad įteikė 
gubernatoriui Horneriui ra
portą, kuriame ragina sujungti 
visą valstijos šelpimo darbą 
po viena valstijine globa. Da
bar bedarbių šelpimu Illinois 
ribose rūpinasi net 1,454 įstai
gos. Dėl to susidaro didžiulės 
administratyvės išlaidos ir be
tvarkė.

Dabartinė valstijine admi
nistracija Illinois Emergency 
Relief Commission nesirūpina 
tiesioginiu šelpimo darbu, bet 
prižiūri skirtstymą valstijinių 
pinigų vietinės miestų ir ap
skričių šelpimo įstaigoms.

Iš Springfieldo ateina žinios, 
•kad Cbicagos majoro sumany
mas įvesti Chicagoje 2 ar 3 
centų mokesčius nuo kiekvie
no pakelio cigaretų greičiau
siai nueis niekais. Matyda

mas, kad legislatura tam ne
pritaria, Kelly atlaikė ilgą 
konferenciją su gubernato
rium Horneriu. Po konferen
cijos paskelbė, kad “Chicago
je bus galima sukelti kiekvie
nais metais apie 3 milionus 
dolerių pašalpos reikalams už
dedant tam tikrus laisnių mo
kesčius ant dirbtuvių ir biz
nių.”

Majoro šalininkai šiandien 
įteiksią tokių laišnių projektą 
legislaturai, kuri jį netrukus 
ir patvirtinsianti. Sumanymui 
pritariąs ir gubernatorius Hor- 
neris.

Nepraleido City Manager 
įstatymo.

Kelly šalininkai legislaturo- 
je, susidėję su republikonais, 
atmetė gubernatoriaus Hornc- 
rio automobilių draiverių lais
nių pasiūlymą ir bilių, legali
zuojantį City Manager vald
žios formą miestams. Chica- 
gos bosai tam visuomet griež
tai priešinosi, nes miesto me- 
nadžeriaus administracija val
džios forma atimtų nuo jų pel
ningą miesto reikalų adminis
travimą.

Acme-Naujienų Telephoto

1

Svarbesni Gegužės 
Mėnesio Įvykiai 
Chicagos Istorijoj
Įvyko tornado, gaisrai, prezi

dento nominacijos, etc.

V. MIŠEIKAI REIKIA 
PAGELBOS

Chicagos lietuvių progre- 
sy.vė visuomenė pažysta Dė
dę Mišeiką nuo daugelio 
metų. Tai buvo musų švie
tėjas, mokytojas, nenuils
tantis darbininkas žmonių 
labui.

Dabar Dėdė Mišeika ir jo 
žmona yra blogoj padėtyj. 
Jau beveik metai kaip Dėcjė 
Mišeika nebegali paeiti. Jo 
koja dabar turė^ būti visai 
nupiauta. Jis taipgi yra la
bai susenęs. Jau senai nebe
galėjo užsidirbti pragyveni
mui.

Jam reikia pagelbos. Tuo
jau. Dabar.

Tuo tarpu kito budo ne
matome, kaip tik atsišauk
ti prie draugų, kad sudėtų 
pinigų po kiek kas gali Dė
dei Mišeikai šelpti.

Draugai, atsiminkite se
ną darbuotoją nelaimėje. 
Kiekviena jūsų auka bus 
širdingai įvertinta. Siųskite 
tuoj aus. Aukos bus priima
mos “Naujienose” ir galite 
jas siųsti “Naujienų” adre
su.

Chicagos Gatviaka- 
rių Linija Einanti 
Prieš Roosevelta

c

“500 Darbininkų Atleidimas 
Nepamatuotas'*

Penktadieni Svarbus 
LSS Centralinės Kp. 
Susirinkimas
Dalyvaus “N. G.” redaktorius 

S. Strazdas.

Penktadienio vakare, bir
želio 3 dieną, įvyks svarbus 
Liet. Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centr. kuopos narių su
sirinkimas, Naujienų name. 
Pradžia 8 vai.
'Kadangi neseniai liko pa

darytas bendradarbiavimo su
sitarimas su Liet. Darbininkų 
Draugija — “sklokininkais”, 
tad šiame posėdyje dalyvaus 
tos organizacijos organo “Nau
josios Gadynės” redaktorius 
St. Strazdas ir padarys svar
bių pranešimų iš jųjų darbuo
tės. Kad geriau susipažinti su 
bendrais reikalais ir yra kvie
čiamas šis susirinkimas. Na
riai turėtų skaitlingai daly
vauti. —Kvieslys.

Reikalauja $200,000 
Iš Melrose Parko 
Aludininku

Skundžia užsimušusių vyrų 
našlės ir vaikai

Čia matoma jachtos kapitoną Hclmėr Strongą, kurs rodo reporteriui vie
tą, kur jis rado 12-kos metų vaiko Pet.'o Lcvino kūną ant Long Island by
laus. Vaikas buvo pavogtas vasario 24 d. mieste Ncw Rochclle, N. Y. ir mano
ma, kad jis buvo užmuštas neužilgo po kidnapinimo.

Naujienų-Acme Telephoto
Paskendusio laivo Mandalay pasažieriai linksmai atplaukia ant sargybos laivo 

prie kranto, perkelti iš laivo Acadia, kurs įvažiavo į laivą Mandalay. Acadijos ka
pitonas neištraukė savo laivo nosies iš Mandalay kol visi pasažieriai nebuvo per
kelti iš laivb Mhildalay į laivą Acadia. Tas sulaikė laivą nuo uiiiauS įiašltendimo

Acme-Naujienų Telephoto

Cbicagos aldermonų tarybos 
transportacijos komisija va
kar pareiškė, kad ir Chicagos 
Gatviakarių bendrovė, neatsi- 
likdama nuo kitų pramonių, 
eina prieš prezidentą Roose- 
veltą ir jo administraciją.

Komisija sako, kad baland
žio įnėn., bendrovė atleido 500 
konduktorių, aiškindama, kad 
gatviakarių pasažierių skai
čius sumažėjo. Bet tyrinėjimai 
parodę, kad bendrovė atleido 
darbininkus ne dėl sumažėji- 
sio biznio, bet norėdama pa
kenkti Roosevelto administra
cijai ir diskredituoti preziden
tą žmonių akyse.

Komisija aiškina, kad pa
čiais sunkiausiais depresijos 
metais Surface Lines bendrovė 
nematė reikalo atleidinėti jo
kių darbininkų, o dabar stai
giai pajuto, kad biznis “labai 
sumžėjęs”

Dvi našlės ir jų penki vai
kai užvedė eilę bylų prieš ke
lis Melrose Parko aludininkus, 
reikalaudami $200,000, pasire
miant alinių atsakomybės įsta
tymu.

Skundėjai yra Mrs. Bessie 
Doherty, 1010 S. 13th Street, 
Maywood, ir Mrs. Myrtle Sa- 
ther, 4636 N. Dover, ir jų vai
kai. Jų vyrai ir tėvai, adv. 
John Doherty ir Henry Sather, 
pasigėrė skunde minimose ali
nėse ir, važiuodami namo auto
mobiliu, įvažiavo į medį ir už
simušė.

Skundžiamos įstaigos yra, 
Portes vaistinė, 101 Broadvvay, 
Melrose Park; Mrs. Amelia 
Trusk alinė, 1910 Main, ir An- 
dy Sorenson alinė, 7 Broadway, 
Melrose Park.

Našlės reikalauja po $50,000, 
o penki vaikai po $20,000.

• APIPLĖŠĖ TRIS TAXIS 
—Oak Parke policija suėmė 21 
metų James Kelly ir 19 m., 
James Rubino, 6351 S. Peoria 
ave.į kurie apiplėšė tris taxi 
šoferius ir pasivogė jų automo
bilius.

Dalis 25,000 minios, kuri parodavo Chicagoje minint metines sukaktuves 
Rcpublic Steel korporacijos strcikicrių skerdynių, kuriose policija užmušė 10 
streikierių. Demonstracija atlankė vietą, kurioje darbininkai buvo užmušti.

fe Naujienų-Acme Telephotoir
Dalis ekskursijų laivo Mandalay, kurį sudaužė ir paskandino okeano laivas 

Acadia, ties Statcn Island, New Yorkc. Acadia atsimušė į vidurį laivo, kur buvo šo
kių dėkas, vienok, ačiū kapitono sumanu nui, niekas nežuvo, o 325 pasažieriai ir 
komandos nariai iš Mandalay laivo tapo perkelti ant Acadijos laivo.

Meras Edward J. Kelly, atsi
liepdamas į didelį reikalavimą, 
įsakė miesto valdžios departa
mentų vadams surinkti svar
biąsias dienas- Chicagos istori
joj. Chicago dabar pradeda 
antrą šimtmetį nuo įsikorpora- 
vimo, ir visokioms organizaci
joms bus reikalingas sąrašas 
svarbesnių datų. ,

“Naujienos” stengsis paduo
ti tas svarbesnes datas.

Geg. 18, 1675 kun. Jacųue 
Marųuette mirė netoli Luding- 
lon, Mich. Jis mirė tarp drau
gingų indėnų atlikęs plačius 
tyrinėjimo darbus;

Geg. 18, 1836. — Buvo nu
leistas pirmas Chicagoje pasta
tytas laivas “The Clarissa”. 
Darbą pradėjo Nelson R. Nor
ton 1835 m. pavasarį;

Geg. 19, 1933 — Kun. Jere- 
mah Porter atlaikė pirmas re
ligines pamaldas. Chicagos pre
sbiterionų bažnyčios istorijoj. 
Pamaldos įvyko dailydystės 
dirbtuvėj, Dearborn porte;

1934 m. įvyko gaisras gyvu
lių skerdyklose, pridaręs nuo 
stolių už $8,000,000;

Geg. 20, 1938. Išduotas lais 
uis Rialto antram teatrui Chi
cagoje;

1844 m. K. K. Jonės ir James 
S. Beach išleido “The Gem of 
Prairie”. 1852 m. šį laikrašti 
perėmė Chicago Tribūne.

1846 m. Oficialės žinios- pa
siekė Chicago apie karą su 
Meksika. Kapt. Lyman Mower 
įsteigė savanorių kompanijos 
štabą;

Geg. 21, 1832. — Kapt. Jesse 
Brown Chicago pulkas apleido 
Fort Dearborn savaitės karui 
prieš indėnus;

1852 m. — Illinois Central 
pasažieriniai traukiniai pradėjo 
vaikščioti tarp 22 gatvės (mie 
sto ribų) ir Kensington. Į rytus 
nuo Michigan avė. bėgiai buvo 
pravesti ant medžio pas,pirų.

1868 m. Republikonų necio 
nalė konvencija įvykusi Crosby 
Opera House nominavo Ulysses 
S. Grant į prezidentus ii 
Schuyler Colyax į vice-prezi 
denius;

Geg. 22, 1851. — Buvo suor 
ganizuota pirma Congressional 
bažnyčia;

1895 m. — Mirė Mary Harris 
Thompson, vyriausia chirurgė 
Chicago Moterų ir Vaikų Ligo 
ninėj. Jos garbei ligoninė liko 
pervardyta į Mary Thompsoi 
Hospital;

Geg. 23, 1882. — Buvo duo 
tas pirmas muzikalis festivalas 
parodos patalpose. 900 balsi 
chorui vadovavo William L. 
Tomlins;

1897 m. — Buvo pastatytas 
ir pradėtas naudoti naujas Chi 
cagos univerL'iteto Yerkes ob 
servatorijoj Williams Bay 
naujas teleskopas, — tuo laiku 
didžiausias visame pasaulyje;

Geg. 24, 1877 —. Buvo suor 
ganizuota Chicago Society for 
Decorative Arts, ugdyti artisti
nės dekoracijos dailę;

Geg. 25, 1896. — Buvo in
korporuotas Art Institute, kai
po Dailės Akademija;

Geg. 25, 1896. — Pirmas tor
nado pasiekė Chicagos miestą 
apylinkėj, žinomoj kaipo Nor- 
wood Park. Chicago, daugiau
sia dėlei Michigan ežero veiki
mo, buvo gana liuosa nuo šio 
pragaištingo gamtos reiškinio. 
Kiek žinoma, Cook kauntės 
ribose ištiko tik du tornadai 
(vėtros).

Ar Važiuoti į 
Žvėryną ar į 
Field Muziejų?
Nekalto ginčo skaudus finalas

Emil ir Adel-ine Stuilikai, 
3021 South Kostner avenue, 
pereitą sekmadienį kalbėjo 
kur vežti savo du mažu vai
ku, .Tcrome, 3 metų, ir Geral- 
dine—5-kių. Į Brookfield žvė
ryną ar į Field muziejų? Tė
vas norėjo žvėryno, motina—• 
muziejaus.

Nuomonių skirtumas išsi
vystė į ginčą. Nei vyras, nei 
žmona nenorėjo nusileisti. Su
pykęs, Stuilikas sėdo pats 
vienas į savo automobilį ir iš
važiavo. Už kiek laiko sugrį
žęs namo, pykčiui jau praė
jus, Stuilikas negalėjo įėiti bu- 
tan. Žmona atsisakė atidaryti 
duris.

Tada Stuilikas vėl sėdo au
tomobilio ir išvažiavo į Joliet, 
kur nusisamdę kambarį. Ten 
apsigyveno, nes Joliete tarna
vo už inžinierių.

Taktiškas tarpininkas butų 
galėjęs persiskyrusį vyrą ir 
žmoną suvesti, ko abu nuošir
džiai troško, bet toks tarpinin
kas neatsirado.

Nesulaukdama žinios nuo 
vyro, “ir jausdama gilų skau
smą krutinėję”, Stuilikienė 
pasiėmė abu vaiku Su savimi 
ir dingo. Paliktame raštelyje 
sako, kad /“gal eisianti pAs 
motiną, kuri ją ir abu vaikus 
mielai priglaus.” Motina yra 
mirus.

Patyręs apie žmonos pasiel
gimą vyras tuojau atskubėjo 
iš Joliet. Daugiau paros ne
miegojęs išieškojo visus par
kus, upes, perėjo visus gimi
nes ir pažįstamus, bet šeimos 
nerado. Dabar sėdi prie radio 
ir laukia nusiminęs žinios, kad 
nolicija arba parveda žmoną 
ir kūdikius namo, arba parve
ža jų lavonus.

Užpuolė Moteriškę
Humboldt Parke

Nežinomas, apie 35 metų 
amžiaus piktadaris vakar rytą 
Humboldt 'Parke, Northsidėje, 
užpuolė 45 metų moteriškę 
Rose Weinberg, 1339 N. Spaul- 
ding, ją skaudžiai sumušė ir 
išgėdino. Policija ją atrado 
pusiau gyvą prie Humboldt 
gatvės.

skelbimai Naujienose 
luoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki Šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos * rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
rausit kupone pažymėtus indus. ,

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug * brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
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