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FrancuzijaSulaikeGinklųGabenimaLojalistams‘-f

VYRIAUSYBE VĖL DABOS RUBEŽIU, KAD 
GINKLAI IŠ FRANCUZIJOS NEPASIEKTU 

LOJALISTŲ
Rubežius uždarytas Britanijos 

bes spaudimu
PARYŽIUS, Francuzi j a, bir

želio 15., — Francuzijos rube- 
žius vėl tapo uždarytas gink
lams į Ispaniją gabenti. Vy
riausybė vėl pradėjo daboti, 
kad ginklai iš Francuzijos ne
pasiektų lojalistų.

Prieš trejetą mėnesių tuo
metinis Franruzijos premjeras 
Leon Bhim ir užsienio reikalų 
ministras Paul-Boncour, užgi
nami kitų ministerių kabineto 
narių, nutarė suspenduoti Lon
dono nesikišimo į Ispanijos rei
kalus komiteto nutarimus. Tie 
nutarimai reikalavo neleisti į 
Ispaniją gabenti karo reikme
nų per Francuzijos rubežių.

Kadangi italai ir vokiečiai 
sakytų nuostatų nepaisė ir vis 
daugiau ir daugiau pagalbos

teikė generolui 
vadovaujamiems 
tai Blumo kabinetas skaitė, jo
gei ir jų nesikišimo komiteto 
nuostatai nebevaržo. Ispanijos 
lojalistai pradėjo gauti daugiau 
karo medžiagos, sukilėliai ir 
jų talkininkai italai bei vokie
čiai pajuto, kad lojalistų at
sparumas didėja.

Dabar premjeras Daladier 
ir jo kabinetas pakeitė Blumo 
politiką. Francuzijos rubežius 
uždarytas.
gabenimas 
laikytas.

Užsienio 
nešimais,
sybė uždarė rubežių tik dide
liam Anglijos vyriausybes spau
dimui pasiduodama.

vynausy

Franco ir jo 
sukilėliams,

L

■MH

ŽMOGVAGIS PRIPAŽINTAS KALTU
MIAMI, Fla., birž. 15. — 

Circuit teismo teisėjas H. F. 
Atkins trečiadienį išnešė spren
dimą, kuris sako, kad Frank- 
lin Pierce McCall yra kaltas 
pavogimu 5 metų
Jimmy Cash, iš jo tėvų namų 
Princėton miestely gegužio 28 
d.

bernaičio*

Teisėjas Atkinson pareiškė, 
kad bausmę žmogvagiui pa
skirs ketvirtadienį.

McCall prisipažino pavogęs 
vaiką, bet neprisipažino, kad 
jį nužudė. McCall aiškina, jo- 
gei vaikas užduso, kai jis ap- 
rišo jo burną skepetaite, kad 
nerėktų.

PASKANDINO DU PRANCŪZŲ LAIVUS

Lojalistams ginklų 
iš Francuzijos su-

korespondentų pra- 
Francuzijos vyriau-

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 15. 
trečiadienio žiniomis Ispanijos 
sukilėlių lėktuvai smarkiai su
žalojo laivą Gaulois. Vėlesnės 
žinios tą pačią dieną skelbė, 
kad sukilėliai paskandino Va- 
lencijos uoste du francuzų lai
vus, būtent Gaulois ir Kar- 
bear.

Be to, trečiadienio pranešimai: pažino, kad kuriose miesto da- 
sakė, kad sukilėliai pradėjo lyse lojalistai tebekariavo, nors 
ofėnsyvą naujame Ispanijos'jų jėgos visai susilpnėjo.

Ankstyvesnėmis
fronte, kuriame paskutiniuoju 
laiku buvo ramu, tai Penna- 
roya sektore, Cordoba provin
cijoj, pietų Ispanijoj, čia su
kilėliai pasistūmė pirmyn 6 my
lias.

Trečiadienį, kaip pranešimai 
sako, sukilėliai dar nebuvo pil
nai paėmę miesto Castellon de 
la Plana. Patys sukilėliai pri-

Karo skola Jungt. 
Valstijoms padidėjo 

$100,000,000

Lenkai laikys žydus 
koncentracijos sto

vyklose

INaujienų-Acme Teiepiioto

Liekanos susidaužiusio TWA aeroplano surasta ant Buena Vista kalno 
viršūnės Yosemite nacionaliaine parke. Jas rado vienas aukso jieškotojas. Ae
roplanas žuvo audroj kovo 1 d. Jo devyni keleiviai matyt buvo užmušti ant 
syk. Jų kūnai rasti aeroplane. Šiame paveiksle vietiniai girių gyventojai ap
žiūrinėja surastas aeroplano liekanas.

—

Žiauri žmogžudystė 
Rietave

WPA pirks drabužių 
už $10,000^000

WASHlNGTė '̂ D. C., birž. 
Harry Lf*H6pkiriš; Works

Francuzijos policija Japonai ir kinai be-
apsauįo Lind 

berghus
* .. f • z - '. ... .v v

WASHINGTON, D. C., birž. 
15. — Iš 13 valstybių, kuri^ 
yra skolingos Jungt. Valsti
joms nuo Didžiojo karo laikų, 
tik viena Suomija tesumokėjo 
savo skolos dalį šiomis dieno
mis. Kitos valstybės prižadėjo 
ateity skolų klausimą svarsty
ti.

Dėl nesumokėjimo skolų jų 
nuošimtis paaugo dar $100,- 
000,000. Viso dabar tos tryli
ka valstybių yra skolingos 
Jungt. Valstijoms apie $13,- 
000,000,000.

biržVARŠUVA, Lenkija,
15. — Lenkijos vyriausybė an
tradienį pranešė, kad asmenys, 
kurie atvyks į Lenkiją nelega
liai arba kurie pasiliks Lenki
joj ilgesnį laiką, ne kad jiem 
leista pasilikti, bus siunčiami į 
koncentracijos stovyklas.
lenkų vyriausybės nutarimą 
skaitoma kaip dar vieną prie
monę pabėgusiems iš Austrijos 
arba Dancigo žydams sulaikyr 
ti nuo apsigyvenimo Lenkijo
je.

Nacių lėktuvai var
toja “mirties spin- 

lius”

Kova automobilių 
unijoj aštrėja

15.
Progress administratorius, tre
čiadienį pareiškė, kad WPA ke
tina pirkti vyriškų, moteriškų 
ir vaikų drabužių už $10,000,- 
000. Tuos drabužius valdžia da
lins pašalpgavTams. 
bus perkami visoj 
tik siuvyklų firmos 
statyti juos tuojau.

Harry L. Hopkins pareiškė, 
ka* tikimasi, jogei drabužių 
siuvimo pramonė dėl to sukrus. 
Sumanymą supirkimo drabužių 
pašalpgaįviams davė Sidney 
Hillman, kriaučių amalgameitų 
unijos prezidentas.

Drabužiai 
šaly, kur 
galės pri-

ST. BRIEUC, Francuzija, 
birž. 15. — Garsusis amerikie
tis aviatorius Charles Lind- 
bergh apsigyveno su savo šei
myna'' saloje Uliec, Francuzijos 
pakrantėje. Francuzijos polici
ja prižiūri, kad neautorizuoti 
asmenys nelankytų salos.

Sargyba pastatyta todėl, kad 
Lindberghai yra gavę grūmo
jančių laiškų.

Dėl paramo pasken
dimo mirties bausmė

ROMA, Italija, birž. 15. — 
Gautais čia pranešimais vokie
čių Hainkel modelio 60 lėktu
vai turi įrengimus vadinamiems 
“mirties spinduliams“ siųsti. 
Tie spinduliai, sakoma, tam 
tikroj tolumoj pajėgia sustab
dyti bet kurio motoro veiklą.

Kongreso sesija 
užtruko

WASHINGTON, D. C., birž. 
15. — Jungt. Valstijų kongre
so nariai trečiadienio vakare 
nebeturėjo vilties uždaryti kon
greso sesiją tą naktį. Tikėjo
si išsiskirti ketvirtadienį.

DETROIT, Mich., birž. 15. 
— Penki suspenduoti automo
bilių unijos viršininkai trečia
dienį išleido atsišaukimą į ei
linius unijos narius. Atsišauki
me jie kaltina unijos preziden
tą Homer Martiną diktatoriš
kais užsimojimais.

Suspenduoti automobilių uni
jos viršininkai davė suprasti, 
kad jie planuoja šaukti nepa
prastą unijos konvenciją kovai 
su Martinu.

Suspenduoti viršininkai įspė
jo bankus neduoti prez. Mar
tinui ir jo šalininkams pinigų 
be sekretoriaus iždininko 
George Addes parašo. Addes 
yra taipgi suspenduotas. Unija 
dabartiniu laiku turinti apie 
$100,000 kasoje.

Ledo kalnai plaukia 
pietų link

WASHINGTON, D. C., birž. 
15. — Jungt. Valstijų laivynas 
ir pakrančių sargyba trečiadie
nį įspėjo laivus plaukiojančius 
per Atlantiką, kad ledo kalnai 
šiemet Atlantike plaukia kur 
kas toliau į pietus, ne kad ki
tais metais. Ledo kalnų lai
vams pavojų padidina dar tai, 
kad visą paskutinąją savaitę 
buvo apgaubusios tirštos mig
los tas sritis, kuriomis dau
giausia laivų tarp Europos ir 
Amerikos plaukioja.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 15. — Novosibirsko laik
raštis trečiadienį7 paskelbė, kad 
ten tapo nuteisti mirti keturi 
asmenys ryšium su paskendi
mu paramo (ferry) gegužės 1 
dieną’ Nelaimėje žuvo 24 žmo
nės. Karo teismas apkaltino 
paraifto prižiūrėtojus tuo, kad 
jie yra trockistai ir kad jie 
tyčia leido perdaug žmonių pri
sigrūsti.

ga nuo potvynio
SHĄNGHAl, Kinija, birž. 15. 

— Trečiadienio pranešįmais 
taip kinų, taip japonų armijos 
bėgo nuo potvynio, kurio ne
gali sulaikyti nė bombos, ne 
patrankos.

Geltonosios upės vandenys, 
verždamiesi per didelius kran
tų supilimų plyšius, rutuliavo 
tolyn, apsėmę mylias ir mylias 
lygumų. Vandenys nešė nelai
mę milionams kinų ūkininkų. 
Jie nešė nelaimę ir armijoms. 
Nuo potvynio bėgo taip civi
liai gyventojai, taip kariai.

Japonų pranešimais 300,000 
kinų dėl potvynio neteko pa
stogės. Tais pačiais praneši
mais 150,000 civilių kinų pa
skendo. Nors kai kurie prane
šimai gal perdaug alarmuojan- 
tys, perdaug išpusti, tačiau nė
ra abejonės, kad daug žmonių 
pražuvo ir dar pražus, kad 
nuostoliai turtui bus milžiniš
ki.

1,000,000 kareivių 
francuzų armija

Sukilėlių lėktuvai 
atakavo francuzų 

laivą

Suomija užmokėjo 
savo skolą ' > .......

WASHINGTON, D. C

Geležinkelio nelai 
mėj užmušta 20 

japonų

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

Giedra; vėsiau; vidutinio 
stiprumo pietų iki pietų vaka
rų vėjai pasikeičią j šiaurės 
vakarų vėjus; saulė teka 
leidžiasi 8:27 valandą.

TOKIO, Japonija, birž. 15. 
Dėl visą dieną lijusio lietaus 
tarp Wake ir Kumaya išgvero 
geležinkelio patalas ir du trau
kiniai, prasilenkdami vienas 
pro kitą, nušoko nuo bėgių. 
Nelaimėje žuvo 20 žmonių? o 
sužeista per 150. Užmuštų tar
pe buvo dešimt Vaikų.

birž.
15. — Eero Jarnfelt, Suomijos 
pasiuntinis Amerikai, trečia
dienį painformavo Jungt. Val
stijų užsienio reikalų departa
mentą, kad savo skolos dalį 
Jungt. Valstijoms Suomija su
mokėjo suma $171,763. Čekis 
tokia suma padėtas New Yor- 
ko rezervų banke.

Vengrija sumokėjo 1 nuo
šimtį savo skolos dalies. Kitos 
11 valstybių, jų tarpe Lietu* 
va, pranešė, kad jos skolos mo
kėti nepajėgia.

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 15. — Francuzijos vy
riausybė baigia ruošti planus 
savo armijai padidinti iki mi- 
liono vyrų.

Dabartiniu laiku Francuzijos 
armija priskaito 800,000 karei
vių. Iki 1940 metų tikimasi ar
miją padauginti dar 200,000 
karių.

VALENCIJA, Ispanija, birž. 
15. — Trečiadienį sukilėlių lėk
tuvai atakavo francuzų laivą 
Gaulois, 500 tonų įtalpos, Va- 
lencijos uoste. Sukilėlių bom
bos taip sunkiai laivą sužalojo, 
kad pranešimai sakė, jogei jis 
skęsta.

Franco lėktuvai atakavo Va- 
lenciją trečiadienį du kartu — 
10:30 valandą ryto ir 42:30 
valandą popiet.

Kerštingas vyras užmušė 
savo svečią

Velykų švenčių metu netoli 
Rietavo • įvyko šiurpi žmogžu
dystė, apie "kurią buvo paskli
dę įvairių gandų. Nuvykus įvy
kio vieton, teko patirti šias nu- 
žudymb aplinkybes. Velykų me
tu pas plento darbininką Baik
štį Praną, kuris gyveno pas 
ūkininką Žutautą Jaupėnų km., 
Rietavo vals., atvyko paviešė
ti jo draugai, taip pat plento 
darbin. Pr. Akilionis, Pr. Dauk- 
ševičius ir V. Kalinauskas. Ši 
kompanija gerokai ištuštino 
degtinės, susikivirčijo dėl Baik
ščio žmonos, nes Daukševičius 
prie jos pradėjęs per daug mei
lintis. Kilo muštynės. Raikštis 
kėde drožė Daukševičiui ir Ka
linauskui, Baikščiui padėjo Aki
lionis. Daukševičius ir Kalinau
skas pradėjo bėgti, bet D-čius 
bėgdamas įvirto į griovį ir B- 
tis jį sugavęs lazda pradėjo 
mušti. Žmonės pasakoja, kad 
Raikštis buvęs baisiai sužvėrė- 
jęs, nes pusnuogis, kraujais ap
sitaškęs, iškėlęs kruviną lazdą 
bėgiojęs po apylinkę ir gąsdi
nęs žmones, kurių po šio įvy- 

susirgęs. 
ir atkak- 

kelis kar- 
Raikščiui

76 meksikiečiai už
mušti kautynėse

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. 15. — 76 asmenys 
buvo užmušti per paskutines 
12 dį^nų Guanajuato valstijo
je kariuomenės susirėmimuose 
su banditais, kurie vadina sa
ve sukilėliais.

Ine.
pa-

Perkels biznį į pietų 
valstiją

DETROIT, Mich., birž.
— L. Fry, Fry Products 
firmos galva, antradienį
skelbė, kad jis perkels savo 
miliono dolerių vertės biznį į 
Georgia valstiją.

Fry ketina perkelti savo biz
nį į pietinę valstiją todėl, kad 
Detroite jo darbininkai mėgi
na organizuotis. Fry yra žino
mas unijų priešininkas.

Naciai nukirto vyrui 
ir žmonai galvas
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

15. — Ploetzense kalėjime tre
čiadienį buvo nukirstos galvos 
Jurgiui Schwitzeriui ir jo žmo
nai Annai. Jiedu buvo kaltina
mi šnipinėjimu “svetimai val
stybei“ per du metu.

12,000 mirė nuo cho
leros Indijoje

Ll'CKNOW, Indija, birž. 15. 
— Indijos šiaurinėje dalyje per 
paskutines septynias savaites 
dėl choleros mirė 12,000 žmo
nių. Britų ir indusų vyriausy
bė mobilizavo šimtus daktarų 
epidemijai kovoti.

kio ne vienas net 
Daukševičių žiauriai 
liai Raikštis mušęs 
tus. Vėliau D-čius,
atsitraukus, šiaip taip nušliau
žė į malkinę ir pasislėpė. Jį ra
do tik antros Velykų dienos 
rytą malkinėje jau nebegyvą; 
Kaip vėliau gydytojai nustatė, 
D-čius mirė nuo kraujo nubė- 
gimo. Be to, Daukševičiaus la
vonas buvo labai sužalotas: ne
turėjo vienos ausies, nosies ir 
veido buvo tik vieni kaulai. 
Tuojau policijos buvo sulaiky
tas užmušėjas ir jo talkinin
kas, kurie prisipažino, tačiau 
gynėsi, kad ne jie taip sužalo
ję D-čiaus veidą. Vėliau, tar-1 
dymą vedę, policijos organai 
konstatavo, kad veidą sužalojo1 
žiurkės, nes pas tą ūkininką 
labai daug ją yra.

Daukševičius buvo dar jau
nas ir gražus žmogus. Pereitą 
savaitę plento darbininkai jj| 
iškilmingai su vainikais ir or
kestru palaidojo Rietavo 
nėse.

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nuo

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

Policija malšina 
bedarbius

Cholera Kinijoj
SHANGHAI

i5. \ r._, „ ....
ryba trečiadienį paskelbė, jogei 15. — Du policijos skvadai bu- 
ėhplera įgijusi epidemijos po- vo pašaukti į pašalpos bedar- 
budį mieste. Ligoninės turėjo biams teikimo stotį tręčiadie- 
jau 123 susirgusius cholera pa- nį, kai pašalpgaviai ėmė griež- 
cientus. Aštuoni asmenys mirė- tai reikalauti pagalbos. Polici- 
del choleros japonų užimtame jai atvykus, 75 pašalpgavių mi- 
mieste Sųchow. Tamev pačiame nia aprimo. Ohio valstijos pa- 

keturiolika susirgo šalpgavių padėtis jau ilgą lai-

Kinija, birž.
Shanghajaus miesto ta- CLEVELAND, Ohio, birž.

vo pašaukti į pašalpos bedar- SESTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

NAUJIENŲ” Adm.
kapi-5:14,

ką yra sunki. Ji

mieste dar 
cholera.

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet.
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KELIONE | ĮVESTUS SU TROKU
NAUJIENOS, Chlcago, BL Ketvirtadienis, birž. 16, *38

Jeigu žmogus važiuoja, «tai 
nėra svarbu kaip ir kokią tran- 
sportaciją vartoja. Vieni va
žiuoja traukiniais, kurie grei
tai bėga, kiti važiuoja tais 
traukiniais, kuriais karvės va
žiuoja į stakjardus, o dar tre
ti važiuoja pėsti, nes yra ma
žiau pavojinga kelionė. Oru 
skristi per šalta ir galima grei
čiausiai nuskristi į kitą pasali-

BARRICK’S
MALEVŲ
KRAUTUVĖ

6050 S. Halsted St.
Pirmiau 5905 S. Kedzie Avė.

Mes savo specialų neskelbia
me, bet jūsų apsilankymas į mu
sų krautuvę jus įtikins, kad mu
sų malevų, varnišių, sienų popie
rių, stiklų ir t t. kokios rusies 
jie yra, kainos pernelyg žemos.

MES TAI SENA 
PATIKIMA BŪSTI
NE MALEVOMS ir 
SIENŲ POPIERIAMS
RENDUOJAME-------

Sienų popierių nuėmimo ir 
Floor Sandinę mašinas 

INSTRUKCIJOS DYKAI

Turiu visą eilę 
LANGŲ UŽLAIDŲ 

Taipgi valome langų užlaidas 
už normales kainas

Tik Pašaukit
Englewood

ATDARA VAKARAIS 
ANTR., KETV., ŠE§T. 
Sekmadieniais iki pietų 

(Skubus . pristatymas)

lį, tad viena iŠ geriausių trans- 
portacijų yfa trekas.

Gegužės 12 dieną sėdau į 
froką ir leidaus j vakarus drau
ge su kitais sankeleiviais. Mat, 
visgi šti troku yra smagi ke
lionė, atrodo lyg į pikniką va
žiuotum,—daug matai visokių 
įvairumų.

Važiavom iki Dikbn, Illinois, 
be sustojimo, čia sustojom 20 
miniičių pailsėti ir vėl leidomės 
toliau iki privažiavom Daven^ 
port, Iowa. Tai buvo 12:55 va
landa nakties. Čia ilsėjomės 35 
minutes ir vėl leidomės tolyn. 
Nakties laiku nėra tiek įdomu, 
nes negalima taip gerai matyti, 
nors mėnulis ir švietė gražiai 
per visą naktį. Atvažiavome į 
Iowa City 8 valandą ryto. Čia 
vėl turėjom poilsiui . 15 minu
čių. Važiavom iki Grinnell, la. 
čia tik paėmė daugiau pasažie- 
rių ir važiavom iki Dės Moines, 
la. 11 ;10 vai. ryto išbuvom iki 
11:50. Iowa gana gražus mies
tas, bet mums nebuvo laiko ap
žiūrėti. Tai buvo gegužės 13ta 
diena, kada pasileidom važiuoti 
iki Council Bluffs. Čia pasilsė
ję ir vėl traukėm iki Sioux City, 
iš ten iki Sioux Falls, S. D. 
ir t. t.,

Iowa valstija atroda gana 
derlinga,—gražus gyvuliai ir 
ūkininkų trobos yra gana šva
rios, iš lauko pusės gražiai ap
žiūrėti. žodžiu sakant, vaizdas 
gražus. Čia ir gyvuliai gražiai 
atrodo. Vakaro metu važiuoda
mi jau pradėjom snausti, nes 
visą naktį nebuvom miegoję— 
važiavom iki Omaha. Nebra- 
ska. Čia pribuvom 3:35 vai. ry
to gegužės 14 d. Turėjom eiti 
gaut nakvynę, nes miegas ne
davė ramiimo. Kadangi buvo 
jau 3:35 vai. ryto, tai labai 
mažai laiko buvo miegoti, čia 
pasitaikė, žinoma, hotelis gauti 
su “vabalais.” Kada ryto me- 
stą atsikėliau 7 vai., tai vaba
lai vaikščiojo aplink mane. Tas 
viskas yra reikalinga. Kada už
klausiau to hotelio užiurėtoją, 
delko jie laiko tuos vabalus, tai 
jis paaiškino, kad jie yra rei
kalingi, nes kiti pakeleiviai, sa
ko, neatsikeltų į laiką. Tuo

tarpti tie vabalai pagelbsti pri
kelti svečius.”

Omaha apleidome 8 vai. ry-s 
to ^Centrui Standard tlme.”i 
AtVykoni į Freemdrit 9x05 vai.,’ 
o iš ten išvažiavom 9:15, ir taip 
važiavom iki Grand Island, kur 
turėjom pietus. 12:05 aplei
dom Grand IšlUnd. ^Važiuojant 
čia galima buvo matyti gražių 
ūkių ir kaip ūkininkai darbuo
jasi. Matyti vietomis ūkininkai 
tur daug žemės, bet ne visur ji 
yra derlinga. Dideli ūkiai, bet 
mažai kur vartoja traktorius; 
daugiausia aria užsikinkę net 
po pbrlkis arklius. Gariyklos at- 
rodo neblogos ir gyvuliai riehu- 
skurę. Vaizdas ukin nėra toks 
geras kaip Iowa valstijoj, kur 
ūkiai daug gražesni. 3:15 vaL 
atvažiavom j *N0rth fclatte, čia 
turėjom pailsėti, o iš čia išva
žiavom 2:30 P. M, Atrodo la-? 
bai juokinga: kada atvažiavom, 
tai biivo Š:15 vai., bėt išvažia
vom 2:30 vai, Mat; kaip tik ši
toj vietoj mairiosė laikas nuo 
“centrai Standard time”-zį kal
nų laiką. Važiuojant jame pra
dėjo rodytis didesniu kairių ir 
daugiau dykos neapdirbtos že
mės dideli plotai.

,Atvykom į Rimbai! 5:59, o 
iš ten išvažiavom 6:3p. čia tdi 
jau pasirodė tikras pustynės, 
Tik užvažiavom mažas stotis 
Bushwell ir Fine Buffs Wyo- 
ming valstijoj. Čia jau Visą lai
ką važiavom į kalnus. Kalnuo
se vien tik akmenys, d kokios 
žolės auga, tai, tur bUt, jas jo- 
kis gyvulys negali ėsti, nes čia 
ir nesimatė jokių gyvulių per 
kokį šimtą mylių.

Gražiausias Vaizdai*

Sveikas Protas 
Apie Užkietėjimą

' c A‘.Y*-
—•-? “ P1 1 "> ■■■

Jei jus Žinotumėte, kad vidurių 
užkietėjimas paeina nuo to, 
ko nėra jtišų maiste, tfti ar bebū
tų išmiritiriga, kad to, ko nėra j 
ji įdėti ?

Jūsų negalavimų priežastimi ga
li būti niekas daugiau, kaip šita. 
Nes diduma užkietėjimo rusių yrą 
dėl ardpuiho” stojos žarnose — 
reikalinga jums tokio maisto, ku
ris pereina per skilvį be virškini
mo. Kellogg?s All-pran tai pa
tiekia; Jis žarrioms duoda tą ru
pią masę, kuri reikalinga, , kad 
dirbtų atsakančiai. įė to; All-Brąų 

' duoda ir žarnų toniką, vitaminų 
BĮ, ktlrie padeda atstatyti jų to
nų.

Valgyk All-Bran kaipo javinius 
ar kepk bandutėse. Betgi val
gyk, užsitikrindamas kiekį kasdien. 
Gerk gana vandens. AJl-Brari da
tom! Kellogg in Battle Creek. 
Faršidtioda pas visus krautuvi
ninkus.

nučių poilsio vėl traukėm to
lyn iki Lyinan. Čia nesušto- 
jdm; bet važiavome (tolyn. čia 
jau pradėjo švisti ir matėm 
Wyomingo kalnus, smėlynus; 
didelės dykumas; ; žodžiu, pus
tynės: jokių miškų ne atški-

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus akto, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimą. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies tautą šiandien su 
ypatingu širdies kilnumu skelbiame laisvę ir 
taiką.
LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisvės pilis yra supiltu... 
taip ir finansinis musų it jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinio planavimo. Litliua- 
nian Building, Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jtisų ramsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklausomybės.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS 
, • z ■ ♦

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, III. -•

Kadangi mes vdžiavom tiesiai 
čia į vakarus, tai turėjom ma
tyti gražiausią vaizdą tik nusi
leidus saulei. Kelias yra labai 
vingiuotas: čia važiuoji į va
karus, paskiau jau pasuka į pie
tus, tai vėl į rytus, tai į žie
mius; bet kada pasukom į pie
tus ir žiūrėjom j vakarus, tai 
debesys visai buvo pakalnėj. 
Atrodė kaip jubOs.1 Tą vaizdą 
stebėjom daugiau kaip pusę va
landos. Mat, čia yra labai auk
štas kalnas ir kelias eina be
veik per pat kalnų viršų. Vie
nas iš gražiausių vaizdų, kuris 
verta yra pamatyti ir pasigerė
ti gamtos grožybe.

7:45 vakaro atvykome į Che- 
yenne, Wyoming valstijoj. Iš 
tėh išvažiavom 8:30 vai. vaka
ro. Nors labai buvo g'ražus or
as ir mėnulis švietė, bet nak
ties metu jau nebuvo įdomu 
žiūrėti. Be»t kaip kur turėjo 
musų draivėris sustoti, nes gy
vuliai laisvai vietomis vaikščio
jo ant kelio. Reikėjo arba nu- 
Vąryt juos, arba laukt iki patys 
susipras nueiti į šalikėlį.

Kaip 12:40 vai. nakties atvy
kome į Rawlins pasilsėję 20 
minučių važiavom tolyn. Vieni 
galėjo snausti, kiti ir miegojo, 
bet nevisi tą galėjo daryti.

3:30 vai. ryto buvom Rock 
Springs, Wyoming, po 10 mi-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS,

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRĄUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
•t APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje pėr 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštine atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų,

mii.ii . m i nw^i!i i i wi nu w

Viehas ar kitos turi bakūžę pa
sistatęs ir dirbamos žemės ma
tosi maži sklypeliai. Kaip 6:15 
vai. ryto atvykome į Evensto- 
ną, Wyo. šis miestelis labai 
gražiai atrodo, apsuptas iš visų 
pušiiį kalnų. Čia matyt labai 
daug pravažuoja turistų. Pus
ryčius pasivalgę važiavom to
liau link Utah valstijos, Utah 
.valstijoj dar didesni kalnai, 
kurie daugiausia yra apdeng
ti sniego.

(Bus daugiau)

rų medžių nebuvo matyti; taip
gi ir gyventojų tik kur ne kur ti tai padaryti.

JUOKAI
t

GEDULAS
—Ką aš matau ?!—stebisi 

ponia Rainienė.—Tu vėl su ge
dulu! Nejau jūsų šeimoje vėl 
kas pasimirė ?

—O ne I Tik ką susibariau 
su savo antruoju vyru ir dėl 
to vėl ėmiau gedėti pirmojo ...

«. ■ ■ ■ ■■■* ■■ i ■ ■■■ i

NESUPRATO
—Gilus įkvėpimas, mielas po

ne, sunaikina visas bakterijas. 
—Gerai, pone gydytojau! 

Bet kaip tas bjaurybes privers-

ASTRONOMIŠKAI

—Žvaigždė, kurią dabar aš 
jumš noriu parodyti pro žiūro
ną,—kalba į ębserva tori jos lan
kytojus astronomas,—yra taip 
toli, kad šviesa pasiekia žemę 
tik į>er aštuoniolika valandų.

—Na,— sako jauna lankyto
ja,—tiek laiko aš neturiu kada 
laukti, gal galėčiau rytoj ateiti.

NEPAGYDOMA
—Mielas gydytojau, man kar

tą aiškiai pasakykite, kodėl 
mano žmona niekad nepagyja?

—Galimas dalykas, kad dėl 
to, kad niekad tikrai ir neser
ga!

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hcmlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

Ofiso Tol, Boulevard 5911 - 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 36th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo JL-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.
Ret. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 0—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A M. 
Nedalioj pagal sutartį.

i"
Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

PRIDUOK SAULES ŠVIESUMĄ 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

PILSEN
LlGHT FLOOR OIL

Tikrai ši lengva gintarinė aliejaus-varnišio-staino kom
binacija nuvarnišiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip magikas.
Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

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.

UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTIz PILSEN IŠDIRBYSTĖS

SBH

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Wcstern 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 Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
NAKTi' ‘ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 ’ So, Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t—...i koplyčios visose
J—J LsZ csL 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 1 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

u Ambulance
Patarnavi- 
mas Dieną 
ir Naktį

F TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 Sb. Califbrnia Avenue Phone Lafayctte 3572

' p. x Didikas
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I _____ :______________ :____________________________________________________________________

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

-. i , ■ f—. >.; ■ 'i -">"•■■ i ■ ■■ —................................................    ■■

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanika Ąvenue Yards 1138

. . I > . ■ I 1 1 ■■■!■■ I I I l I , I , ............ 1, .1. ; . , ,

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eašt lOfith Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weštern Ąvę. Phone Virginia 0883
~~ A. M. PHILLIPS .
3307 Lituanich Avenue Phone Boulevard 4139

. . ' • ? ______ __ _____ • ____ ii____:__________ _____ • ____ _______________________

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

., Phone Grovehįjl 0142 
Cicero Phone Cicero 2109

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

z 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti,

KAL & ZARETSKY
ĘIETUVIĄI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
VALANDOS:

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

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

Tel. Frospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically 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 daromas 
sų elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos. >
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

.Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122 .

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. ęalifornią Ąvenue I

Telefonas Republic 7868

_____Kiti Lietuviai Daktorai

Dr. Margelis
3WŠd. Halsted St. i

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
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-Rey ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir
. nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
s Tel. Canal 3110

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS '
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8^0 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki—4^ 
valandai dieną.

Phone MIDTOAY 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 PLAZĄ 2400

Garsinkites “N-ftose”



Ketvirtadienis, birž. 16, ’38

[CLEVELANDO A ŽINIOS]
IR VĖL NEPASISEKĖ. — Iš LIETUVIŲ KULTŪROS 

DARŽELIO SĄJUNGOS MITINGO. — PUSANT
RO MILIJONO DOLERIŲ* BEDARBIAMS ŠELP
TI. — RINKIMAI. — SVEČIAI Iš TORONTO. — 
NAUJI ADVOKATAI. — MIRIMAI. — PASI
RENGĘS “KARŽYGIŠKAM” DARBUI. — TRYS 
MILIJONAI DOLERIŲ PARKAMS PAGRAŽIN 
TI. — PIKNIKAS. — SĖKMINGAS PROFESIO 
NALAS. — KOMPANIJA TURĖS SUMOKĖTI 
DARBININKUI $30,000.

čaliui vėl teko nusivilti
Birželio 5 d. musų Čalis s«u 

naujosios parapijos klebono pa
galba surengė pikniką. Tikėjosi 
jis daug publikos bei gero biz
nio. žodžiu, tikėjosi iš pikniko 
uždirbti sau ant tabako. Vie
nok ir šį kartą jam teko labai 
skandžiai nusivilti.

Išaušo visai gražus rytas. Pa
sirodė saulutė, kurios malonus 
spinduliai masino žmones į lau
kus. Atrodė, kad geresnės die
nos piknikui negalima nė tikė
tis. Bet publika buvo kitokios 
nuomonės: į Čalio pikniką ji 
nesiskubino važiuoti.

Kiek teko patirti, pats Čalis 
nuvažiavo gana anksti. Girdė
jau, kad ir mišių šventų jis iš
klausė, ir iš viso rengėsi labai 
dideliam piknikui. Bet... bet vi
sa didžiulė pikniko minia susi-z 
dėjo tik iš kelių dešimčių žmo
nių. Be to, ir tie patys susirin
kę žmonės susidėjo iš parapi
jom], kurie beveik kiekvieną 
sekmadienį tame prie bažny

čios esamame darže praleidžia 
laiką.

šia proga pravartu bus pa
minėti, kad Čalis gana dažnai 
puola katalikus ir niekina jų 
veikėjus. Jis ieško visokių prie
kabių ir prie vietos lietuvių 
klebonų. Bet vis dėlto jis turė
jo tiek drąsos, kad galėtų 
kreiptis į kleboną dėl daržo. 
Aišku, kad tai jis darė biznio 
kinetiniais: tikėjosi iš parapi

jom] biznį padaryti.
Iš to pikniko čalis pelne 

tiek, kaip Zablockis ant muilo: 
parapijom] jis nepatraukė, o 
kitokios publikos irgi beveik 
nebuvo. Bent vienu atžvilgiu 
tas piknikas buvo ęlevelandie- 
čiams naudingas: jis parodė, 
kiek Čalis su savo fašistiškomis 
idėjomis vietos lietuviuose tu
ri įtakos.

O juk buvo laikai, kada Ča- 
lio Dirvos rengiami piknikai 
turėdavo didžiausį pasisekimą. 
Į piknikus suvažiuodavo mi
nios žmonių, biznis eidavo pui-

Į LIETUVĄ
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

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

ir EUROPA Bremerhavene užtikrina 
patogią kelionę į Kauną

Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ 
Bremen ar Hamburgo

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

arba

ShAmbur g-American line® 
IggNORTB GERMAN LLOYDS
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO/lLL.

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 GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčia $....._____už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

> Vardas ..................  .................. ......
Y Numeris ir gatvė ___________________ ______ _______

Miestas ir Valstija ___________________________ ____

■- • ■ f r i ■ ■ ■ .

NAUJIENOS, Chlcago, Ui.

kiaušiai ir pelno likdavo gero 
kai. Bet kas buvo, tas pražuvo. 
Nuo to laiko, kai Čalis sumani 
kažkokio vado vaidmenį vai 
dinti, tai jo įtaka pradėję 
smarkiai smukti. Mat, žmonės 
nenori, kad jiems kas diktuo
tų, ką jie turi ir ko neturi da
ryti.

Darželio sąjungos 
susirinkimas 

»

Lietuvių Kultūros Darželio 
Sąjungos • susirinkimas įvyki, 
birželio 6 d. Susirinkime daug 
buvo kalbėta apie pikniką, ku
ris* yra rengiamas birželio 19 
d. Iš komisijos raporto buvo 
galima suprasti, jog yra deda
mos visos pastangos, kad pik
nikas butų sėkmingas. Įžanga 
nustatyta visiškai pigi — tik 
penkiolika centų. Už tą kelių 
centų įžangą giliukingiėji dar 
galės, ir dovanų gauti.

Kai buvo aptariami pikniko 
reikalai, tai čia pasišovė Čalis 
r pasiūlė tą pikniką pavadinti 
Ghio Lietuvių Diena. Tačiau 
d v. Chesnulisi, sąjungos pirmi- 
linkas, kaip sakoma, pasodino 
•alį į kaliošą: būtent, jis pri

minė jam, kad sąjunga jokios 
teisės neturi visos valstijos lie
tuvių vardu ką nors rengti. 
Rengiant lietuvių dieną, tektų 
susitarti su įvairiausiomis or
ganizacijomis*. Ir ne tik susi
barti, bet taip pat gauti iš jų 
;u tikimą.

Po tos pastabos Čalis jautėsi 
tarsi musę nurijęs. Mat, norė
jo jis vadizmo pradu lietuvių 
dieną paskelbti, bet nepasisekė.

Miestai galės gauti paskolą
Ohio valstijos senatas 26 bal

sais prieš 1 nutarė paskirti pus
antro milijono dolerių pasko- 
oms. Paskolas galės gauti tie 
mestai, kurių fondai bedar
biams šelpti jau visiškai išsisė
mė. Vadinasi, tai bus laikina 
priemonė, kol miestai susitvar
kys ir gaus pašajponis* daugiau 
pinigų iš kitų šaltiniu. ?

Priimtą senato sumanymą 
dar turės pasirašyti valstijos 
f uberna torius.

Rinkimai
Rudenį bus renkama daug 

visokių valstijos valdininkų. 
Suprap tarnas daiktas, kad tarp 
kandidatų dabar eina smarkios 
rungtynės: kiekvienas stengia
si pasirodyti labai geras ir bal
suotojams žada visokių malo
nių.

Didelei kovai rengiasi ,ir Jo
nas Deraitis, valstijos legisla- 
luros narys. Jis jau du termi
nus baigia legislaturoje ir ban
dysi vėl jon patekti. Iš lietuvių 
jis, žinoma, tikisi didelės para
mos.

Nauji advokatai
John Marshall Law School 

išleidžia tris jaunus advokatus. 
Dvidešimt septyni clevelandie- 
čiai baigė teisių mokslą kitose 
Ohio kolegijose ir universite
tuose. Tokiu budu Clevelandas 
susilauks penkių dešimčių nau
jų advokatų.

Svečiai iš Kanados
i

Clevelandą aplankė svečiai iš 
tolimo Toronto miestų. Būtent, 
buvo atvykę ponai Kovaliunai 
ir p-ia Batkienė. Jie atvyko į 
Uršulės Keršulienės laidotuves. 
Velionė buvo p-ios Kovaliunie- 
nės dėdienė. \

l AChlK-N AUJ1EN Ų Koloj

Ši panelė Madge Bellamy, 
filmų aktorė, turėjo pasidė
jus pinigų banke, bet už
miršo kuriame banke. Da
bar ji ieško to banko su tei
smo pagelba Hollywood 
mieste.

(ACME-NAUJIENŲ Foto J

Tai yra Margot Grahame, 
Anglijos aktoTęįj įįr mes jos 
veidu galime čįpį pasigrožė
ti todėl, kad ji važiuoja į 
Reno gauti divdršą nuo ra- 
vo vyro, kurs vadinasi Fran
cis Listęr. & 

. , —........ ....
Reiškiu giliausią užuojautą 

ponams Kovaliunams. 
• I

Man labai gaila,, kad neturė
jau progos su jais plačiau pa
sikalbėti. Mat, jie pas mane už
suko biznio laiku, kada mažai 
tebuvo progos kalbėtis. Prašau

>iems socialistams ir komtinis- 
ąms gailio pilti. Girdi, smeto
niniai šiame geime turį laimėti.

Vienok jis nepasako, ką jie 
Airi laimėti. Gal bus prisiųstas 
maišas medalių, kuriuos laimės 
visi tautininkų konferencijos 
dalyviai.

Trys milijonai dolerių 
parkams gražinti

Kiek anksčiau rašiau, jog fe- 
deralė valdžia sutiko paskirti 
ris milijonus dolerių Clevelan- 

Jo parkams gražinti. Tačiau i- 
ki šiol nebuvo žinoma, ar tie 
pinigai bus galutinai paskirti, 
ar ne. Mat, prezidentas* Roose- 
veltas nebuvo padėjęs savo pa
rašo. Dabar jau ir prezidento 
parašas gautas; tokiu budu pra 
sidės musų miesto parkų gra
žinimas. Daugiausia pinigų ski
riama Metropolitan parkų sis
temai.' Tai reiškia, jog \VPA 
darbininkams atsiras daugiau 
darbo.

Piknikas
Šv. Jurgio parapija rengiasi 

piknikui, kuris* įvyks liepos 24 
Leną. Praeityje tos parapijų, 
piknikai sutraukdavo pusėtina! 
publikos.

Sėkmingas profesionalas
Nors kiekvienais metais iš 

.kolegijų ir universitetų išeina 
nemažas būrys profesionalų, 
bet senųjų jie neišstumia, šiaip 
ar taip, o patyrimas daug re.š 
kia. Pavyzdžiui, mes turime 
adv. Chesnulį, kuris* dėl konku
rencijos visiškai nesiskundžia. 
Jis sako, jog vielos visiems pa
kanka.
; Adv. Chesnulis savo profesi
joje turi gerą pasisekimą. O tai 
dėl to, kad jis yra ne lik s*uma- 
aus ir stengiasi tinkamai patar
nauti, bet ir dalyvauja lietuvių 
judėjime. Sakysime, jis tikrai 
daug dirba Kultūros Darželio 
gerovei. Nuo pat to laiko, kai 
susikūrė sąjungą sakytam dar
želiui steigti, Jįs einą, pirminin
ko pareigaši' Faktiškai jis buvo 
vienas pirmųjų to darželio su
manytojų.

Būdamas advokatas, p. Ches
nulis žinojo kur kreiptis ir prie, 
ko prieiti. Tuo budu jis tikrai 
daug pasitarnavo. Jam didelis 
kreditas priklauso už lai, kad

dėl
SVEIKATOS!

atleisti,—tikiuosi, jog kitą kar
tą gusi tiksime parankesniu lai
ku.

Mirimai
Birželio 5 d. pasimirė Juozas 

Maksimavičius, sulaukęs 53 
metų amžiaus. Paliko nuliūdi
me sūnų, brolį ir seseris. Palai
dotas liko Kalvarijos kapinėse 
su bažnytinėmis apeigomis.

Henrikas Mačiu ta mirė birže
lio 6 d. Jis buvo tik keturioli
kos* metų amžiaus. Paliko di
džiausiame nuliūdime tėvelius 
ir brolį. Reiškiu didžiausią u- 
žuojautą ponams Mačiutams.

Abiejų laidotuvėse patarnavo 
direktorius Wilkelis.

Jei ragus turėtų...
Apie visiems žinomą gyvūną 

sakoma, kad jei jis ragus tu
rėtų, tai visą svietą išbadytų. 
Bet visa bėda ir yra ta, jog 
trūksta ragų.

Musų smarkusis Jonas Bra
zauskas su dideliu triukšmu 
rengiasi į SLA seimą važiuoti. 
Jis sako, kad važiuosiąs vi-

pasisekė iš federalės valdžios 
gauti stambią sumą pinigų dar
želiui įrengti ir pagražinti.

Nėra reikalo ir aiškinti, jog 
tiems reikalams reikėjo labai 
daug laiko praleisti. Bet savo 
laiko, kuris jam buvo itin 
brangus, advokatas Chesnulis 
nesigailėjo. Galimas daiktas, 
jog jis ir atostogų turėdavo at
sižadėti bedirbdamas darželio 
naudai. Ir tą sunkią naštą jis 
jau neša per dešimt melų!

■Žinoma, dabar galima tik pa
sidžiaugti to darbo vaisiais. 
Darželis atrodo visai gražiai. 
Tiesa, yra ir šiokių tokių tru
kumų. Vienok tie trukumai 
pareina iš to, jog trūksta pini
gų darželiui puošti. Be to, yra 
ir skolų, kurias nuolat tenka 
mokėti. Jei kitos kolonijos 
kiek daugiau prisidėtų, tai grei
čiau butų baigti visi reikalai ir 
su darželiu.

Laimėjo $30,000
Didžiųjų ežerų parodos metu 

Joseph Seleck, betaisydamas į- 
vairius namelius, nukrito nuo

Sveika sistema yra geriausia jūsų apdrauda nuo 
slogų ir uždegimų, kas taip paprasta Šiokiu pa
vasario oru. Apie tai jūsų daktaras pasakys.
Persidirbimas, sukrėsti nervai, neramus miegas, 
menkas apetitas, svorio netekimas — visa tai ati
daro duris rimtoms ligoms.
Jei jūsų sistema yra norinali, palaikykite ją tam 
stovyje. Jei jaučiatės silpni ir jau nesveikuojate 
—jei taisotės nuo slogų ar kitokios ligos—ragina
me daryti tain kaip daro chicagiečių tūkstančiai 
—gerkite MALVAZ. Tai yra moksliškas, gaivinan
tis, akstinantis maistas-gėrimas, kuris yra jau suža
vėjęs jį geriančius Chicagos vyrus ir moteris.
MALVAZ pilnas maitinančiais sistemos reikalais. 
Yra trys salyklos rūšys, bet MALVAZ 
tik iš puikiausios MIEŽIŲ SALYKLOS 
su ’š niūkiausių, kokiu begalima gauti 
APYNIU prieskoniu. Tai kokybė, kuri 
MALVAZ savaimi padeda į klasę. Įsiti
kinkite, kad gaunat tikrą... jūsų dyleris 
gali jums parūpinti. Saugokitės padir
bėjų, kurie stengiasi įduoti kai ką “Ge
ras kaip,” prašant MALVAZ. Jis, bea- 
bejo, susirūpinęs daugiau savo pelnu, 
negu jūsų sveikata.
Taip tad sakome—palaikykit sveikatos 
lygmeni—nasirenvkit vasara pasidžiau
gti—užsisakykit MALVAZ šiandien. Jei, 
išgėrus kelis butelius pajusit, kad nėra 
sveikatos pagerėjimo, mes mielai grą
žinsime visus įmokėtus pinigus, šaukite 
CANal 6500 . . . dabar!

$2.75KARBONAS Iš 24
BUTELIŲ ..............

50c grąžinama už tuščius

KARTONAS IŠ 12 $< 40
BUTELIŲ ........................... ■

25c grąžinama už tuščius

MALVAZ Daro Monarch Beer aludariai

2419-49 2 Ui S t. . Pliene Sanai 6500 ' ■

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

KLAUSYK IT E Š
Š A L T I M I E R O

ĮDOMIU IR NUOLATINIU

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

W. H. F. C.
IKI 8 VAL. VAK.
IKI 8 VAL. VAK.
IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių

pakopų ir skaudžiai susižeidė.1 
Kadangi jis dirbo vienai stam
biai rangovų (kontraktorių) 
firmai, tad iškėlė ir bylą tai 
firmai, reikalaudamas atlygini
mo.

Pagaliau šiomis dienomis pa
sibaigė 'ir tos bylos nagrinėji
mas. Teismas nusprendė, kad 
firma turės sumokėti Joseph 
Seleck’ui $30,000 už jo sužalo
jimą.

—Jonas Jarus.

CLEVELAND, OHIO
Darželio piknikas Camp 

By-Heck Sode
Visiems clevelandiečiams pra

nešame, kad Lietuvių Kultūri
nio Darželio metinis piknikas 
įvyks kitoje vietoje, negu iki 
šiol garsinta: piknikas įvyks 
žinomame Camp By-Heck sode 
(Policmano Farmoj), tą pačią 
dieną, sekmadienį, birželio T9. 
Įžanga tik 15c. Atsilankiusieji 
gaus daug dovanų.

Iš kitų miestų lietuviai va

Skyrius

žiuokite į pikniką Lake Shorc 
Blvd., prie E. 293 St. Ten bus 
rodyklė.

—Komisija.

JUOKAI
ĮSIGIJUS MOTOCIKLĄ

Seneli, aš tikrai busiu lai
mingas, galėdamas greitai pa
sveikinti tave šimto metų su
kakties proga,—taria sūnėnas.

-—Bet tai juk netikras daly
kas, gali dar visai kitaip atsi
tikti,—kalba senelis.

—Ne, tu jau taip nekalbėk, 
seneli, dar esi visai stipras.— 
ginčija sūnėnas.

—Aš apie save ir nekalbu, 
bet juk tu esi įsigijęs motocik
lą,—paaiškina senelis.

SU SVORIU
“Kai aš ką sakau, tuo tam

sta gali patikėti. Mano žodis 
turi svorį.”

“Aa, dėl to tamsta jo ir ne
gali išlaikyti.

...................KUPONAS...............
: ĮSIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDU 1 
: v SERIJA GREIT PASIBAIGS. : 
j Išsikirpkit šį Kuponą. Tik iki Birželio 18 <L • 
; Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais *. 
; gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes. ?
• Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit pilną; J Sęt/čĮ.
j Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar- ’• 
; sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą ! 
; Pažymėkit ką norit. ’ :{ •
:naujienas :
: 1739 S. Halsted St.
; Chicago, Illinois
• Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c pensiun- !

timo išlaidoms padengti

! Adresas.................... ............ • 
; •
• Vardas........ ........;.... . •
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The Lithnanian Daily Newa 
Pnblished Daily Ezcept Sunday by 
The Lithnanian Newa Pub. Co^ Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs:
38.00 per year in Canada
$5.00 per year outsidą of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c t

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem} Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

^įsakyme kalnai
Chicago ję-^paitu:

Metami 2---------------------
Pusei metu----------------
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per iėneėiotojus:
Viena kopija —_______
Savaitei __ ______ __ __
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
’ ' ’ ‘ paštu: ■
Metams - ------2L;--------------- $5.00
Pusei tnetų ___ Z--------- --------- 2.75
Trims mėnesiam! __________ 1.50
Dviems tnėnesihms ________ 1.00
Vienam mėnesiui______ .75

.... ii
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

’ ' (Atpiginta) * 1
Metams ^....1---------------------- $8.00
Pusei metų ------------------------ 4.00
Trims mėnesiams _ ____  2.5(1
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Civilinę tarnyba pašto departamente

kai jie pasisakė už “liaudies 
frontą”. Tas “liaudies frontas” 
yra ne kas kita, kaip darbinin
kų atstovų bendradarbiavimas 
su liberalais.

Paskutiniame savo partijos 
suvažiavime pasisakė už koali
cinę politiką ir Šveicarijos so
cialdemokratai, kurie visuomet 
stovėjo kairiam j ame Socialisti
nio Internacionalo sparne. Pa
saulio karo metu Šveicarijos 
socialdemokratai dalyvavo Zi- 
mmerwaĮdo konferencijose; po 
karo jie buvo įstoję į Vienos 
Internacionalą.

Neseniai įvykusiunąe partijos 
suvažiavime Baseįyje Šveicari
jos socialdemokratai svarstė 
klausimą, ar verta socialdemo
kratams veikti bendrai su pa
žangesniais buržuazijos! sluoks
niais. Platų pranešimą šituo 
klausimu centro komiteto var- I 4 t • » z • • * • - • 4 * • I * 1 • •• • j
du patiekė atstovas Bringolf. 
Jisai nurodė, kad bendras vei
kimas esąs galimas penkiose 
srityse: darbo parupinimė, 
krašto finansų reformavime, 

| idėjiniame krašto gynime nuo
• naciškos propa-

Kląipėdą ir Vokietija gKĄITYTOJĄJ
yra skiriami į atsako- 

~’itĮeris į? Klaipėdą. — Ture- 
iš Lietuvos, tiek iš kitų Ęu-

(JVIųsų specįąląųs korespondento Lietuvoje)
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o paleisti v 1i byĮoje nu- M.

UMBK x:

Lietuvoje Dar Nėra Tikėjimo Laisvės

Nors republikonai visą laiką rėkia apie tariamą 
diktatūros pavojų Amerikos valdžioje, * bet valdžias 
tvarka tapo padaryta demokratiškesnė nauju įstatymu, 
kurį tik-ką patvirtino abeji kongreso rūmai Washing- 
tpne. Prezidentas Rooseveltas jį, be abejones, pasirašys.

Tuo įstatymu žymiai prapliečiama civilinės tarny-l^^oš ir “ naciškos‘propl- 
bos (civil Service) taisyklės pašto departamente, nusta- gandos, krašto pasiruošime at- 
tant, kad pašto viršininkai pirmos, antros ir trečios kla- remti ginkluotą užpuolimą ir 
sės negali būt pašalinami, kol jie sąžiningai atlieka sa- kovoje dėl sulyginimo social- 
vo pareigas. Iki šiol buvo tokia tvarką, kad tuos virši
ninkus skirdavo, pagal vyriausiojo pašto viršininko re
komendaciją. J. V.- prezidentas ketveriems metams. Tai
gi kai federalinės administracijos terminas pasibaigda
vo, visi pašto viršininkai galėdavo būt pašalinti. Repub- 
likonų administracija paskirdavo į tas vietas republiko- 
nus, o kai rinkimus laimėdavo demokratai, tai naujoji 
administracija visus republikonus išmesdavo ir į jų vie
tas paskirdavo demokratus.

Šita sistema yra žinoma, kaipo “rotacijos sistema” 
(rotation system). Ji iki šiol buvo vyriausias korupci
jos šaltinis Amerikos politikoje. Pašto departamentas Į 
buvo laikomas didžiausiu grobiu, kuris tenka partijai, 
laimėjusiai prezidento rinkimus. Vyriausiuoju’ pašto vir
šininku prezidentas visuomet paskirdavo tą asmenį, ku
ris būdavo davęs stambiausią kontribuciją partijos rin
kimų fondui arba kuris būdavo sužvejojęs daugiausia 
balsų rinkimuose. Per metų metus Amerikoje įsigyveno 
pažvalga, kad pašto departamento galva tai — svar
biausias valdžios malonių dalintojas ir, kaipo - toks, - la
bai didelis valdžios šulas, su kurio žodžiu visi tų malo
nių ieškotojai turi skaitytis.

Tad yra labai gerai, kad kongresas nutarė šitai ko
rupcijai bent dalinai užkirsti kelią, perkeldamas pašto 
viršininkus iš politinės tarnybos į civilinę. 
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tant, kad pašto viršininkai pirmos, antros ir trečios kla- remti ginkluotą užpuolimą ir 

demokratų partijos teisių su tei
sėmis partijų, sudarančių val
džią. Kalbėtojas pareiškė:

“Ar šitas problemas gali 
- išspręsti vieni socialdemok

ratai? Partijos vadovybė sa
ko, kad ne. Mes vieni galime 
tiktai sutrukdyti nepalankius 
mumsi sprendimus, kai jie 
yra pavedami visos liaudies 
svarstymui. Bet mums reikia 
ne tiktai neigiamų . sprendi
mų; musų pareiga yra taip 
pat rūpintis pagerinti darbo 
žmonių būklę.”
Prieš šitą nuomonę stojo de

legatas Nicole iš Genevos kan
tono. > Balsuojant centro komi
teto pasiūlymą, suvažiavimas 
priėmė jį £72 balsais prieš 46. 

Tokiu budu ir “kairioji” 
Šveicarijos socialdemokratų par- 
tija nutarė v veikti bendrai siu 
pažangiomis buržuazinėmis par
tijomis, ginant darbo žmonių 
ir viso krašto reikalus. ' 

I t * t 4 T t ■: .

nyčia esanti dar neįregistruota 
pagal įstatymų nurodytus nuo
status. ' Na, o Romos katalikų 
bažnyčia ĮJetuvoje ar yra įre^ 

ine, Židikų valsčiuje, Mažeikių gįstruęta pagal įstatymus? 
apskr., susirinkę apie 700 žmo1 Kiek mums yra žinoma,1 Romos 

katalįkų bažnyčia irgi nėra pa
gal įstatymus įregistruota Lie
tuvoje, o betgi Lietuvos valdžia 
ne |ik leidžia jai steigti kapi
nes, statyti bažnyčias, o nei 
dar ip konkordatą Lietuvos val
džia yra pasirašiusi. Dabar ku
nigas VI. Mironas, palikęi 
premjeru, bandys dar sunkesnį 
konkordatą Lietuvos katali
kams žmonėms užkarti ani 
sprando.

Matote, kaip tai keistai ir je 
zuitiškai Romos bažnyčios ku 
nigai elgiasi. Matote, kad Lie 
tuvos valdžia aiškiai nuolan 

| kauja Romos katalikų bažny-

Praeitais 1937 metais, vasa
ra, lankėsi Lietuvoje ark. Stė- 
popas A. Geniomis. Jam aplan
kant savo tėvelius Repšių kai- V " Jt,. ’1»1 1 ‘v.- . ‘‘-t. r V .14
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Apžyą
ŠVEICARAI PROTESTUOJA

Vokietijos naciai deda į savo 
“Didžiąją Vokie|iją” ir kuone 
visą Šveicarijos teritoriją.

(Jficialis mėnesinis nacių lei
dinys, kuris yra skiriamas Vo
kietijos ihokytojams ir vakari
nių mokyklų mokiniams, savo 
balandžio mėn. laidoje išėjo su 
“Didžiosios Vokietijos” žemė
lapiu, kuriame Šveicarija yra 
pažymėta, kaipo vokiečių vals
tybė, ir jos 3 milijonai vokiškai 
kalbančių gyventojų apibudina
mi, kaip vokiečiai, gyvenantie
ji už dabartinės Vokietijos sie
nos.

Tą patį žemėlapį paskelbė ir 
feldmaršalo Goeringo laikraš
tis Ęssene, “National Zeitung.”

Prieš šitų nacių sayinimąsi 
Šveicarijos žemių užprotestavo 
šveicarų skauda ir Šveicarijos 
valdžia. Vokietijos* vyrįausybė 
žadėjo tuos žemėlapius išimti 
iš apyvartos.

dakcijos užsiprenumeravo is 
Lietuvos' laikraščius, kurių 
tačiau niekas negauna, nors 
tų laikraščių redakcijos pra
nešė, kad jbs savo leidinius • • • • • ■ 
siunčia. Išeina, kad jie pake
lėj sulaikomi ir adresatams 
neįteikiami.” .i >. r

KLAUSIMAS DALYVAVIMO
koalicinėje’ Valdžioje

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI ĮJE-

Nors tarp Lietuvos ir Len
kijos jau yra atsteigti norma
lus saritykiai, bet Lenkijos val
džia dar vis neįleidžia lietuvių 
laikraščių iš Lietuvos į Vil
niaus kraštą. “Vilniaus Žodis” 
apie tai rašo:

“Po gegužės 10 dienos, ka
da prasidėjo tarp Lietuvos ir 
Lenkijos tiesioginis susisieki
mas, kai kas Vilniaus lietu
vių ir lietuvių laikraščių re-

Tarp socialistų nuo seniai 
buvo dvi nriomonės apie tai, 
ar socialistai gali dalyvauti ko
alicinėje (maišytoje) valdžioje 
kartu su buržuązįnėmis parti
jomis. Vadinama “dešinioji” 
srovė stodavo už tai, kad tam 
tikrose aplinkybėse datyvavi“ 
mas koalicinėje valdžioje yra 
ne tik galimas, bet ir pagei
daujamas; o “kairįoji” srovė 
buvo tam priešinga.

Vokietijos socialdemokratai, 
kaip žinoma, praktikavo koali- 
einę politiką- "fo’
šaulio karo. Bet Frųncpzijos 
socialistai per ’driųgeįį ’ ’ metų 
ėjo' kitokiu ^avyzcįziui, 
1924 m. rinkinius i* parlamep- 
tą laimėjo kairiosloš partijos 
— radikalai it socialistdi. Ra
dikalų vadui Herriot buvo pa
vesto sudaryti* ministetių kabi
netą, ir' jisai’ pasiūlė socialistų 
partijai Keletą vietų kabinete. 
Bet socialistai atsisakė. Jie pa-, 
siižadėjo remti radikalų valdžią 
parlamente, bet eiti į valdžią 
nenorėjo.

j šito nusistatymo Frąncuzijos 
socialistai laikėsix RŽ*

APGAUDINĖJA ŽMONES
-ii'' t : i H x I ‘ ‘ ■

-..........—................  f

UPYNA. — Upynos apylin
kėje bastosi vienas pilietis, pi- 
si'vadinęs daktaru. Eina iš vie
no kiemo į kitą ir reklamuoja
si esąs geriausias medeinos spe
cialistas. Už apžiūrėjimą ima 
nuo vieno lito iki dviejų. Ne
žiūrint to, kad Luokėje už de
vynių kįlometrų yra sveikatčs 
punktas, kur už apžiūrėjimą 
nepaima brangiau, kaip nuo 
Vieno iki dviejų litų, vis dėlto 
atsirandą tokių žmonių, kurie 
tiki jo kalboms ir moka už ap- ’l. atf i. \ i . k ’ v. ■. 'j .ziurejimą pinigus ir sąžiningai 
pilčjo jo duotus nurodymus. Mi
nėjo daktaro anksčiau gydy
tieji jau yra nebepaitenkinti. 
įlet daktaras šiomis dienomis 
iš Upynos apylinkės jau yra 
dingęs. Stebėtina, kad dar yra 
tokių žmonių, kurie perėjūnais 
apgavikais pasitiki, moka pinp 
gus, o paskui skundžiasi, pyk
sta, kad apgavę ir pinigus iš
vilioję. ‘ Skaitant gali' išgirsti 
iš laikraščių daugel apgavys
čių, kurios turėtų būti perspė
jimu,’ bet ^augelis žmonių į 
tai nekreipia dėmesio. Ravyz- 
(įžjųį, jeigu iminėtas (įąktąrąs 
apgavikas bus cenzuotas, jis 
turės vietą ir nevaikščios po 
kaimus nudriskęs ir nesi volios 
girtas grioviuose.

h¥WinįĮĮku Dąį- 
Švente

“Pavasario” katalikiško jau
nimo organizacija šią vasarą 
Kaui^e ruošia savo jubiliejinį 
kongresą. Kongreso metu įvyks 
ir pavasarininkų chorų dainų 
Šventė. Suvažiuosią 220 chorų

O 
ninkių. Tsp.

1

ftaSto votaetitan]iai, gėį- 
zę j Klaipėdą, vokiečių tvarko
mos direk|drijos skiriami į at
sakingas pareigas. Štai žymiau
sias tos bylos dalyvis E. Neii- 
irianas paskirtas Klaipėdės 
krašto kovai su gyvulių ligo
mis instituto direktorium. Ta 
proga tenka pastebėti, kad nu- 
eis|įenisįępis įjuvųsįems ęĮįrek- 
rirįjos yąįęįinihkams dįre|<|ori- 

, a algas mokėjo įr tuo metu, 
cai ij® ?5$j° T esą, 
ie’ visą rilgą mokėjo, bėt tik 
jos ppšę. Klaipėdos aųtonomi- 
ries įstaigoš jjaig^sięms' Lietu
vės ųĮįiybrsiteįą, jcad ir Įaipe- 
dos krašto gyventojains, jokiu 
l a r 11 y b ų * neduoda, nes jie L i c- 
tuvos universiteto diplomų ne- 
irųfąžįs|a.
' Br?ku’’?rais> tei- 
sėjais jie skiria tik tuos, ku- 

šįte|ps. ■
Įr štai Klaipėdos |<raš|o vo- 

yya Rerse- 
kiojami I

Dėl Čekoslovakijos vokiečiai 
dalinai dantis atkandu, reikia 
laukti, kati “‘dabar jie vėl pra
dės pulti Lietuvą; juo labiau,
kad seimelio rinkimai jau visai 
ueloli. f

Taip pat laukiamą, kad vo
kiečių lenklį santykiai ir pablo- 
gėsią. No?šK sunku tikėtis, kad 
Vokietija 'dėl Čekoslovakijos 
vokiečių galutinai nurimtų. Jei 
šiuo metu1 jiems atvira kova 
dalinai nephvyko, tai jie dabar 
mėginsią'' ^diplomatiniu keliu 
įtikinti anglus, kad šie nusileiš- 
tų ir sutiktų Čekoslovakijos 
kraštą, vokiečių apgyventą, pri
jungti prie Vokietijos.

Vokietijos vidaus padėtis to
kia, kad yra būtinai reikalinga 
tam tikrų afektų pavidale vi
sokių laimėjimų. O tuos lai
mėjimus jie gali įgyti tik Dan
cige, Čekoslovakijoje ar Klai
pėdos krašte.

Jei čia. jiems nepavyktų įsi
galėti, tai tikriausiai inėgins ju
dinti Dancigo koridoriaus rei
kalus, ir todėl lenkų vokiečių 
santykiai turi paaštreti.

Rodos, Prancūzijos atsakin
gi politikai jau yra galutinai 
įsitikinę, kad šie visi klausimai 
geruoju negalės būti išspręsti, 
kitaip tarus, tik karo keliu tie 
klausimai galės būti išrišti. 
Anglija dar bent kiek svyruo
ja, Bet ir čia jau tikrieji vokie
čių planai bent kiek blaiviau 
įvertinant. Tai reikia manyti; 
kad Šie ir kiti metai bus lemia
mieji metai; čia tik' pareina 
nuo pajėgų santykių pėrsigru- 
pavimo. r"
' Bent šiuo momentu tektų 
tvirtinti, kad karas pasidarė 
neišvengiama būtinybė, jei bent 
Vokietijoje vidaus gyvenime 
prasidėt ų kokioj liorsi suirti lės. 
Q jokios suirutės visai galimos, 
nes pačioje Austrijoje Vo|deti- 
jos Šalininkų skaičius tirpte 
tirpsta, kadangi austrai jau ant 
savo kailio pajuto, kas yra prū
sokas. Ąųsti-ąi iš visų atsakin
gų parčigų šalinami, o jų vie
toje skiriami prūsokai; be to, 
Viena jau pajuto kas yra gy
venti be duonos.

Nuo šių pajėgų persigrupavi- 
mo pareinu ir Klaipėdos kraš
to likimas. Tenka manyti, kad 
neužilgo Klaipėda pąĮR’s 
yo^ietljos upę.

Čia daug kas pereina ir nuo 
Lenkijos laikysenos. Labai abe
jotina, ar Lenkija ramiai galė
tų žiūrėti vokiečiams Klaipėdos 
<rašte įsigalint. Klaipėdos uos
tas lenkams) visuomet bus nau- ____ ______
dingesnis ir reikalingesnis jį iš 17 asmenų, ir pavedė jahi 
Lietuvai valdant. Todėl tek|ų rūpintis' bažnyčios statymu, ka- 
daryti išvadą, kad vargu jį len- pipių įsetigimu ir t.t. Pirminin
kai sutiktų be jokių kompen- kas sakyto komiteto, Vincas 
satų užleisti vokiečiams. O tie Kemptis, tuojau paaukojo skly 
kdmpensatai turėtų gyvai pą- pą žemės iš savo ūkio dėl pa-' 
žeisti kitų Baltijos valstybių rapijos papinių, pastatė kryžių, 
nepriklausomybės pagrindus, o ark. S. A. Geniotis akivaiz- 
Ejėl šito vargu ramiai galėjų doj e minios žmonių pašventino 
žįurėti kitos didžiosios Euro- Kapines ir kryžių, 
pos vaJs'Įybčs, jų tarpe ir SSR^. ’ pra.

Taigi Klaipėdos krašto klau- džia šv. Jono Tautinės parapijos 
simas lygiai tokioje aštrioje Repšių kaime, Židikų valsčiuje, 
formoje gali atsistoti, kaip ir Mažeikių apskr. Suteikęs pilnus 
Čekoslovakijos vokiečių. Bend- įgaliojimus) šv. Jono parapijos čiaį, trukdydami ir neleisdam 
rai suglaudus, bent netolimoje komitetui veikti ir tvarkyti pa- kitaip 
ateityje ramesnio gyvenimo ne- rapijos reikalus, ark. Geniotis 
tenka laukti. vasarai baigiantis išvažiavo iš

Ginklavimosi klausimas vis Lietuvos atgal į Ameriką, 
dar pirmoje vietoje stovės ir | . .... .JV.
kultūros, ūkio ir kitus reikalus Židikų policija iieleidzią 
jis vis dar antroje vietoje lai- 
kys. Židikų policija neleido laido-

Visų tų faktų akivaizdoje vi- |i numirėlio į šv. Jono Tauti- 
sai suprantamas ir Klaipėdos nės parapijos kapines 
krašto kai kurių vokiečių agre- dienomis ark. S. A. 
singas laikymasis. gauna laišką iš savo tėvelio iš

Sakau, kai kurių vokiečių, kallno- kai8ke> tar? kil’
nes Klaipėdos krašto vokiečių ko’ J18 raso; <ada aWažS a7 
tarpe yra ir tokių, kurie biznio von,i dgl Į)ala,doJ ,“no l šv- J°- 
sumetimais aiškiai nenorėtų, no Pa^pijos kapines, tai Židi- 
kad Klaipėdos' uostas vėl Vo- k1 Pollcij“ Wublus išvaikė 
kiėtijai atitektų; tuomet jų biz- p'-mones> aidoli, ir la
mai žvmiai sumažėtai I vonų turėjo vežti kijųr.

Iš to pasdrodo, kad Židiky
|-’ |1---------------- J“ "''T—------- - -J” ------------ -----------------

kaip ir iš visos Europos. Juk bet tik Romos katalikų bažny- 
J čios kuriięy užgaidoms., Kokią

kiekvienu momentu gali teisę turėjo^ Židikų policija vai- 
kyli žmonės ir neleisti numire- 

metu nesiginklavimo iio laidoti į šv. Jono tautinės 
, nepopulia- parapijos kapines? Jokios. Juk 

riaušių, ir demokratinės šaut- Romos katalikų bažnyčios ka- 
vart<os kraštai, jei jie pradėtų pinės yra taip pat įteigtos be 
nusiginkluoti, tikrai savižudy- jokio ten valdžios {emimb, tai 
iv^et «mirt., 'kode! sv." Jono tfetines para-

’ S. A. Gbniočio pa- 
kapines nėra taip 
kaip kad įr Romos

nių nutarė steigti šv. Jono Tau
tinę parapiją. Tam tikslui ta 
minia žmonių išrinko komitetą

manantiems žmonėm! 
steigti savo kapines ar bažny 
čias statyti. Romos bažnyčio; 
kunigams moka algas, suteiki: 
visokias lengvatas, po prieyar 
ta verčia visus Romos bažny 
čios tikybos* pamokas mokyk
lose klausyti. O čia musų Ro 
mos katalikų kunigai per sav< 
laikraščius Draugą, Darbinink

niai žymiai sumažėtų^
Tai iš Lietuvos vis dar visų I

laiką turėsite neramių žinijj, | policija netarnauja visuomenei, 
kaip ir iŠ visos Europos. J 
tai, staigiai verdąs katilas, ku
ris 1 • 1 • ’--Ai
sprogti.

Šiuo j 
sukis yra vienas

bės< darbą atliktų. i ]
Kai fašizmui bus ragai nu- pi josi ark. 

laužti, tik tuomet bus galima šventintos 
visoje plotmėje statyti kĮaus'i- jau geros, 
nią apie nusiginklavimą. Tai bažnyčios 
nuožmi realybė, bei ji tokia, o tos?' 
ji verčia net taikos šalininkus Policija, 
skubiai ^ihĮduotis. pinri

Kadangi Lietuva |ik iš demo- £auV ... 
kratinės santvarkos valstybių ffaį y,, 
gali tikėtis ir lanktį paramos,' m^te-as 
tai ir jai’ kartu su 1 
tais tenka ginkluotis. .

Sauso niekas neklauso. |š tls (*ęVris ark. 
tuščio — riepripilsi. Tikėtis įr I! 
laukti, kad khs nors šiuo "

licįja, mat, aiškinusi, kad 
bųš galima ląidoĮi, reikia 
valdžios leidimas ir t.t. ■'.'jJZHI* IVuduiMS .. .rai. Sv. Jono parapijos ko- 

paramos,i .
tais kraš- voJa ?*T

KempĮis ir Ąįepsąnųras Genio
tis (levas’1 ar|<. (ienįo’ęįd) para- 

x riraŠyin^' į yliaus Reikalų 
nau aas ..ors muV M I

beginklį paremtų butų tikriau- lerilmią laidoti numirėlius į šv.
šia nesąmonė. ' Jon9

Aštųoniasdešimties milijonų nes> P? v įfe ■ 1}VO 
japonų tauta engia keturių i°^s a|^dkymas is Vidauš Rei- 
šimtų milijonų kinų tautą. Jeipv<a^ Ministerijos. Čia paduodu 
kinai butų bent kiek geriau ?o<^s a^“
ginkluoti, tai japonai tikriau- Vincui Kemč;uį ir A.
šiai nebūtų drįsę į kinų žemę Uėhiočiui. š|ai jis.
įsibrauti.' Jei čekai, nors, ir .ke-p*;
turiolikos milijonų gyventojų P ^aas Reikalų Ministerija 
kraštas, nebūtų tikrai mbder- Administracijos Departamentas 
niškai ginkluoti, tai jau seniai p0, ^^6^5 » z
Vokietija tą kraštą butų jšpor- Kaunas 1938 kovo 19.
celiavusi, ii’ jokie proteštai ki-Kenjčiųi if Ąleksandrui 
tų valstybių čia nieko nepade- piniočiui, gyv. Repšių k., Židi- 
tų, kaip lygiai ne tik protestai, pi Ma^HiU aP?jSV;
bet net visokios sankcijos ita- Vidaus Reikalų l^inisterija 

neišgelbėjo P™leša’ M Tafflstll PraWas 
'i*' *1 steig(i Liet. Ratai. Tautinės 

Bažnyčios Švento Jono parapi- . fr -r ... L -p • jos kapines negali būti pa len
kintas, nes minima bažnyčią 
nėra įstatymais nustatyta tvar
ka įregistruota ir pripažinta.

pasirašo: A. Survila, 
Departamento Direktorius.

pasirašo: L. Marcinkevičius, 
; • Teisių Referentės.

Taigi matote, malonus Nau
jienų skaitytojai. Lietuvos Vi
daus Reikalų Ministerija nelei
džia steigti šv. Jono Tautinės 
bažnyčios kapines dėl to, kad 
Lietuvių Katalikų Tautinė Baž- 
iii***'* * 4 ' *’•*■*'*' 'V* *

beginklių etiopų

Ki,i i voliiel'iU gnnno- 
j i mus a įsake staigią mobiliza
cija ir kai jų motorizuotos ka
riuomenės dalys atsidūrė yo- 
ideČĮų pasienyje, |ąi vokiečiui 
kilų valstybių protestų |AfČjd 
paklausyti.

Tai' tokia šių dienų gyvepi- 
mo logika.

Jei nori turėti gerų draugų, 
tai pasirodyk kuo ir patsai esi 
vertas. O |oji vertypė šiandien 
tik gių|4ų Paj?{$ įvėrynardįp

fe Bte

Šiomis
Geniotis ir Ameriką rėkia, kaip už lie

Lietuvo 
valdžia katalikus persekioja. ( 
persekiojimas išeina dėl to, ka< 
Lietuvos valdžia patvarkė Lie 
tuvos Universiteto teologijo 
fakultetą. Ten, ma|, buvo pri 
grūstą pilna krikščionių dėme 
kra|ų Romos kunigų palaike 
nų, kurie ėmė algas) ir tuos 
čius 4alykus tĮęstB, kurie buv 
dėsfomi bųmahitarinių jnoksl 
įieį pluošė fakultetuose^

Tur būt, nėra pasaulyje ki
j • ■ ‘ L ‘ t * I * ’ • * • * • ‘

tos tokios bažnyčios, kaip ĮIc 
irios katalikų, kuri taip nepa
kęstų kitaip tikinčių žmoni 
arba kitaip- manančių. Ypa 
Romos katalikiški kunigai yr 
didžiausi netolerantai, didžiam 
saumylos, didžiausi kerštinčia 
Kaip jau minėjau, ark. S. A 

Geniotis) praeitą metą lankyda 
mas Lietuvą,'atlaikė keletą pa 
maldų Repšių kaime, Žįdik 
vai. ir pasakė vieną pamoksi 
Sedoje. O žiūrėk, kaip baisia 
nepatiko Romos katalikams ku 
nigains Lietuvoje! Jie ten pe 
keletą dešimčių kilometrų i 
sakyklų rėkė ir keikė ark. Gc 
niotį kaip didžiausį atskalūną 
lieretiką ir t.t. Net Viekšnii 
valstybinės progimnazijos ka 
peliorias .dažnai per pamokslu 
keikė ir Šmeižė ark. Geniot 
H i. -U’h.gmmazįjos mQklDiams.

Tąs |ik parodo didelį Romo 
katalikų kunigų netoleranciją 
neapykantą kitaip tikinči 
kitaip manančių žmonių, 
tuvoj turi būti laisvė dėl visi 
žmonių lygi. Kas kaip nori, tai] 
tegul garbina Dievą be prie 
vartos, be grasinimą ir be tero 
ro. Jei to nebus, jei Lietuvoj 
valdžia skirstys žmones" į teisė 
tus ir neteisėtus, tai |Je|uvoj< 
riebus rartiybės, nebus' pakųn- 
tdk 6 dėl io gali ir savo lais - z * . i 7 i * . ‘ vę prarasti, kaip kad ‘atsitįk< 
125 melai atgal, 'kada buvo su 
.. •• r i .i * • ••• rsijungusi su Lenkija.

žuvio pakarti, kad Lietuvo 
valdžia bedieviška.

ie‘:

Kopsime į “Birutėj 
Kalną- 

r f * *

Sekmadienį, bįrž. 1$ d., ta 
bus daugiau negu piknikas-są 
būrys žmonių su vienokia ide 
alogija, mylinčių žmonijos ly 
gybės teises—Demokratiją; ,ku 
rie Smerkia laisvės persekioji
mą, smurtą, diktatūrą. Bus 
prakalbos, dainos, muzika. Ren-

t
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EINA KE,T^^TADIĘNI

| Gabrielė Į^etKevičaitė
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IŠ MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
.........” (1898-1927)' '

(Tęąinys)
Pasij utąų užgauta ne be prįe- 

žasties. Juk ne įeitas pas, tik aš 
buvau pasiėmusi vaidilas pri
statyti. Kaip nervingi žmones 
dažnai ne galvojimo ir ne jąijs- 
mo, bet kaži kokios neaiškios 
galios sĮuftiiami veikia, taip 
tuome| ir aš dariau.

Sunervinta, niekam žodžio 
netardama, išbėgau į gatvę, pa
ti nesuprasdama, kodėl ir kam 
aš tai dariau ir kur ketinau ei
ti. Veikiausiai turėjau noro v|e- 
na su savo nejaukiai sukilu
siais jausmais pabūti, atsipei
kėti. Šitaip gatve beeidama, su
tinku jauną vyruką, — pasiro
do kaip tik scenai tinką'. Neil
gai galvodama, užkalbinu jį 
priprastu žemaičiams pasveiki
nimu:

—Tegul bus pagarbintas.
Išgirdusi žemaitiškai tariamą 

atsakymą, liepiamu balsu su
šukau:

—EįU su pianim!
Mačiau, kaip vyrukas be ga

lo nustebo, bet paklausė, o ąš 
tylėdarna skubu jį vesti į savo 
trobą, kur busimieji vaiduos 
kas prieangy, lįas viename, kas 
antrame kambary šaukia, rė
kia, spardosi, šurmuliuoja, kei
kiasi balsu, savo roles besimo- ...... .......... ........ j 
kindami.

Atsivedusi kaskart didžiau 
nustebusį vaikiną,”: sušukau <Įi- 
džiuocliiiriaši sdvielhš: ’ “

—Šit jums dar vienas artis
tas!

Aišku, kad triukšmas dėl to
kio netike|q džiaugsrpingo įvy
kio nestumažėjo, tik jo būdąs 
persimainė.

—Iš kur? Kas? Kokiu budu?
,, > - • • | ■ F ’ ■ * > *'' l L

— Įš tikrų j ų puiku’, Nors šok 
iš džiaugsmo! — pasipylė iš 
visų” kaiiipų šukaviinai. Nuste
busį vaikiną ąpspitbme visi, o 
jis prakaituoja,’rHūddnuoja, tei
sinasi' niekuomet nevažines. 
Musų primadona Agotai ima jį 
tuoji riagan — nepaleidžia, mė
gina j6 ‘ scenos gabumus. Aš 
pristojusi šaukiu:

—Nepaleisime! Turi būtinai 
vaidinti. Ką gi manai? Be ne 
rv? v.... - • 4 U

dai pasidarbuoti?!

Pagaliau Agota išmėginusi 
praneša, kad iš tikrųjų nieko 
iš jo nebus. Grobinys iŠ rankų 
tačiau netaip lengvai paleidžia
mas. Ėmėm’ visi kalbėtų derė
tis; pagaliau vaikinas, matyti, 
vaduodamas savo kailį duoda 
žemaičio žodį, kad į savo vietą 
pristatysiąs riet du (tiek mums 
ir tereikėjo) vaikinu, kurie iŠ 
tikrųjų mokės'ią už jį gėriau 
vaidinti ir tikrai panorėsią tą 
darbą atlikti.

Tokiais pažadėjimais vaiki
nas iš mpsų išsipirko.

J po vienos antrosP. ' * ' ’ |V>i > J "< t, nu.-,-prisistatė Gabalis (piršlys) ir ) v * ** * ■ ' * “' i k 1 ’• - •už visus jaunesnis Kuizinas' 
(piemenukas), kursai ypač gra
žiai savo rolę suvaidino. Buvo 
scenon atsinešęs piemenų pa
dirbtą malūnėlį ir žaidė juo, 
kas publikai labai patiko.

(Bus daugiau)

rai
Jr tik- 
dienos

Bukim Gražios
Rašo Madame X.

Nusmukusios Kojinės
Nesykį teko matyti gražiai 

apsirengusią ir net pasipuošu
sią moterį. Jos suknelė, čevery- 
kai buvo gražus ir puošnus, bet 
visą įspūdį gadino jos nusmu
kusios ir blogai, užmautos Jreji- 
nes».

Viena, kojinės nebuvo pritai
kintos prie suknelės. Suknelė 
buvo šviesi, o kojinės daug 
tamsesnės. Rojinės jei ne vie
nos arba artimos suknelei spal
vos, visuomet turi būt švieses
nės negu suknelė. Tik vasarą 
galima su balta suknele dėvėti 
tamsiai rusvas kojines, be( jo
kiu budu negalima užsivilkti 
pilkas arba juodas kojines.

O svarbiausia, kojinės turi 
būt tampriai prisegtos ir glot-

"e « ! sonus. Saugokit sayo kojines, 
jei norit, kad priešingoji lytis 

ŽemaiĮis? Nerupi tęvyųės nau- į jus kreiptų dėmesį įr jumis 
dai pasidarbuoti?! 1 gėrėtųsi.

IŠSIUVINĖTI IR ĄPMEGSTI ABppSĖUĄĮ

i‘ąč>UšėH6Lb (jnens?
No. 1701—Abrusėlius gajite įssiųvjnėti margais siutais 

ir apmegsti baltais. Jie padabins j||sų virtuvę.

NAUJIENOS needųecraft dept.‘
j 1739 go. Hajsjed Sp, pUcago, UI. 1 

j Čia Įdedu lO cent^ įr prašau atsiusti man 

I Vardas ir pavardi ---------- -------------------- -------

Nq. 1701

Iš bulvių galima paruošti ne tik skanų, bet ir gra 
algi. Reikia bulves gražiai išpiaustyti ir pridėti prie

jų pieną sviestą, ir tada kepti.
..................    «■'■■■ .. . I ■■ ............. ■ ■ ........ ... ' ■■■■■■■■■■R H. ........... —..................—................

ir aš džiaugiausi
Rašo M. F. Y-nė 1

- ---------------------------------------- ; j •

Nors Motinos Dieną jau sc- tis už jūsų turtus, nes jus ne
paliksit tokių .turtų. Tie turtai, 
kuriuos, jus paliekate. savo vai
kams, yra saugiai įkalti musų 
širdyse ir musų mintyse. Nie
kas negali jų pavogti. Bet tie 
turtai yra tokie, kad mes ga
lime pasidalinti su visuomene, 
su visu paąąuliu ir jie vis dar 
mums paliks.'

O Kas Tai Yra Per Turtai?
Jus brangios motinos, mums 

įkurėt tuos idealus, be kurių 
žmogus gyvena taip, kaip šal
ta akmeninė stovyla. Tai dė
kingumo pilna pareiškimas 
vienos dukters, kuri suprato 
savo motinos gerus norus, tro
škimus, juos noriai perėmė iš 
motulės ir jais džiaugiasi ir di
džiuojasi, o motina džiaugiasi 
savo dukterim.

Bet mums būtina suprasti ir 
tas, delko būtent, tokios moti- 
nos nepalieka turtų, ųž kuriuos 
vaikai turėtų bylinėtis ?

Pirmiausiai, >tai dėl to, kad 
tokios motinos nėra pelnagau- 
dos, savymeilės ir bendrai ne
turi prisirišimo prie turtų-pini- 
gų. Jos visas savo išgales deda 
savo šeimos išauklėjimui, iš
mokslinimui. Jos nepraleidžia 
progos, neparėmę kulturiniai- 
visuomeninių reikalų. Jos paga
liau stengiasi įsigyti sau ir sa
vo šeimai pragyvenimą tik tei
singu, nekuo prieš dorovę nenu- 
sicĮędąnčįii budu ir dėlto jos 
turtų nesukrauna už kuriuos 
reikėtų tęistis; bet jos palieka 
savo įpėdiniuose brangenybes, 
kuriomis, anot p-lės Li Narmon - 
taitės, su visu pasauliu gali da
lintis ir tau užteks. Tai išmin
ties ir žmoniškumo, išauklėji- 
Ijias.

Ach, kaip butų malonu, kad 
kiekviena lietuvė motina susi
lauktu iš savo vaikų tokio gra
žaus pareiškimo, kaip kad gėrb. 
Marię Narmontienė susilaukė. 
Labai grąžų vaizdelį, perstaty- 
dama motiną šeimos auklėjime 
pąrąšė “Adelė”. Tai tikra, mo- 
tina-auklėtoja ir penėtoja. Tai 
brangus perlas žocįyje Motina.

Ačiū “Ącįeįei” už jos “šių 
Dienų Motina”. Taipgi “Eglė^

niai praėjus, bet aš vis dar ne
galiu atsiskirti ’ su ' maloniomis 
mintimis, ktirio^ sukėlė manyj 
šų metų Moterų Skyriaus 
“N-se”, tai dienai skirta laida.

Esu tikra, kad kiekvienas ir 
visi “Naujienų” skaitytojai, 
perskaitę tą. laidą, ja nepapras- 
tąi džiaugėsi, ir aš džiaugiau
si .. '. I •

Na, ir buvo kuo ne tik džiaug
tis, bet ir didžiuotis!

Tik pamanykim: penki laik
raščio puslapiai, kimšte užpil
dyti nuoširdžiai—jautriais, pa
mokinančiais ir šių dienų aktu
alaus gyvenimo pavyzdingais 
straipsniais.

Pėhkį puslapiai, viename lai- 
kraščio leidiny, tai yra labai 
daug, nežiūrint kokio formato 
laikraštis butų; bet apčiuopia
ma tų" raštų vertę, atstoja net 
kelis toriais gerų knygų, nes ir 
kelis tomus perskaičius, mes 
įgysime tik dviejų, trijų rašy
tojų nuomonę, gi šiuose pen
kiuose puslapiuose, mes randa
me Įirangių minčių ir faktų net 
iš dešimčių gyvenime patyrusių 
rnoįėrų. Nors jos visos rašė 
sutrumpintomis mintimis, kad 
tik mažiau vietos užimtų, bet 
jos sugebėjo pasakyti tiek daug 
kad kaip jau minėjau, kitą kart 
ir plačiausiuose raštuose to ne-

■ v —* * t ■' ' >’•rastųipem.
'Dar prieš Motinos Dieną, vis 

galvojau, ar nevertėtų pasiūly
ti l^į. Skyriaus Redakcijai, kad 
šių metų laiŪą papuoštų su už
sitarnavusiu rpo'įįrių paveiks
lais; bet, vėliau pamapiau, jog 
jie ten jau geriau žino* kas rei- 
kaįinga. Na. ir mario dideliam 
nustebimui, NĮ. Dienos Įaida ir 
buvo papuošta trijų garbingų 
motinų paveiksląis! Vadinasi 
ne ’fįk ąš bet ir kiti taip pat 
galvojo ir tą įkūnijo.
'■ (įę^ąfnoi^ p-leš L. Narmop- 
taites vertingas straipsnis, ku- 
riame ji apibudina nuopelnus 
trijų garbingų motiną,vt. y., 
Šliūpienės, Dr. Johannos Baltru
šaitienės ir Marijos Abraitis- 
Narmontienės,' i^in man patiko. 
ĮsMėinetiha šis jos išsįreiški-

straipsniais fcį » rj P v• 1 . .4 ■ ;

............. • ’ .( ....................  I
&a< vaikui ar mergaitei padirbi 
ūky j,” tai butų gerai apsiimti, 
nes tada laikas yra konstruk
tyviai praleidžiamas.

5. Kartais gaįima greičiau 
dažinoti apie darbus nuo draii-

pasiliktų laikp paudingąjn ir 
sveikam pasilinksminįpiui. Tas 
bus naudinga yąiko sveikatai 
ir neves jį iš kelio. Vaikas, ku
ris neranda darbo ir’ nežino j<ą 
daryti su savo laiku gali įkliū
ti į visokias riejaimes.

| Vaikas ir Mokykla |
Rašo L. NARMONTAITfi 
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VASAROS DARBAI 
r

Aną dieną aukštesnių mo
kytų vaikams buyo išdalinta ko
pijos labai svarbaus pranešimo 
nuo įJžsiėmimų Tyrinėjimo De
partment(Depa|tment of Oę-.
cupational Ęe^earch) apie va- gų įr gįmįijįų. 
sairis darbus? Tąs pranešimas 
liečia tiktai vasaros darbus, o! 
ne nuolatinius užsiėmimus.
Skaitant pranešimą reikia tą 
skirtumą turėti ortienyje.

Pirmiausiai yra pranešamą, 
kad darbų, baigusiems mokyk
las, yra mažiau negu norma
liai ir kad Šį mėnesį yra daug 
mažiau darbų negu • buvo bir
želio, 1937. Daugelis įstaigų 
paleidžia darbininkus iš darbų 
ir visai nemano sairidyti šį me
nesį baigusius mokyklas. 
• ’ f '' ’ I . - J • * K

Antras punktas, daug įstai
gų pranešė, kad vasarinių dar
bininkų ■ visai nesamdys, šis 
punktas yra svarbus netik bai
gusiems mokyklas bet ir stu
dentams, kurie mano lankyti 
universitetus ateinantį rudenį 
ir j ieško darbo tik laikinai.“

Šis pranešimas ypatingai ai
škina, kad moksleiviai suprastų 
ir apsvarstytų šiuos viršmine- 
tus“ faktus,' nes sąlygos gavimo 
darbų yra blogos, šis raportas, 
(po kuriuo pasirašo mokyklų 
viršininkas • Johnson), duoda 
sekamus patarimus.

1. Moksleivis, kuris yra bai
gęs njokyklą ir kuris ieško nuo- 
latinidr cįarbo,' turi būtinai at
naujinti visas aplikacijas, ku
rias jis yra palikęs agentūro
se.

3. Apsimokėtų lankyti vasari
nius kursas aukštesnėse moky
klose arba universitetuose pri
sirengti prie geresnio darbo. 
Kadiį vėl' prasidės“ samdymas į 
darbus, toks moksleivis bus 
pirmiausia pasamdytas..

3. Vaikai ir mergaitės, ku
rių padėtis leidžia, gali praleis
ti linksmą sveiką ir moksliš
ką vasarą tam tikrose stovyk
lose.

4. Taipgi, jeigu atsitiktų pro-

6. Apsimokėtų pąsinaųdoti 
parkais, knygynais ir ki
tais mokslo ęęntrais, ypa
tingai šiuo Įaiku, kad musų jau
nimas ne praleistų laiką dykai 
ir kad jie ne sektų pavojingus 
kelius su nenaudingais drau
gais.

7. O, galiau, patariama, su
tvarkyti laiką taip, kad vaikas 
pagelbėti namų darbuose, pra
leistų dalį laiko skaityme, ir

ir lengvai padaromas )

persijotų, baltų miltų, 
baking pauderio.

2
1
2
1

Nepirkit Gatavai 
Maltos Mėsos — 
Pačios Susimalkit

Mąstąs
Veda Do?a Vilkienė
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ŠOKOLADINIS JtEpSAS
Ekonomiškas 

pusę valandos.

1 puodukas 
1 šaukštukas

' Vi šaukštuko druskos
ketvirtainius šmotukus šokolado.
puodukas cukraus.
šaukštu ištarpyto sviesto 
kiaušinis

% puoduko pieno.
1 šaukštukas vanilijos.
Persijokit kartu miltus, baking pau- 

derį ir druską.

Ištarpykit šokoladą ir atšaldykit. 
Persijokit cukrų. Gerai ištrinkit ir iš- 
plakit kiaušinius ir sviestą. Dėkit prie 
kiaušinių ir sviesto mišinio po truputį 
cukraus ir kiekvieną 
kit.

Paskui padalinkit 
(persijotus miltus) į
vieną sykį gerai išplakit kai dėsit prie 
kiaušinio ir sviesto mišinio. Supilkit 
pieną ir vaniliją ir vėl plakit. Ant galo 
sudekit atšaldytą šokoladą ir lengvai iš
maišyki!. Kepkit 20 minučių 350 

| laipsnių šilumos pečiuje.

_| Jei norit jį padalinti, tą galit pada-
* 1 t f — 1 1

sykį gerai išpla-

štai prietaisas, ku
yįįgfi lUgįjfl rį galit nusipirkti

už keliolika centų. 
Su šiuo prietaisu 
lengvai namie ga-

I Fj lit susimalti mėsą.
Namie malta mė-
Sa bus s^anesnė ir j 

<\T[ geresnė. Nupirkit
gabalą nors ir ne-

\ brangios mėsos ir ryti kol keksas neatšalęs.
Šios susimalkit. Žinosit ką valgot. Prisiuntė K. J-nė

sausus pridėčkus 
trys dalis ir kiek-

O s

šakąį” už labai panašų, bet sa
votiškai ? skirtingą “i(įeališkįi 
Motįria”. /Į'ąi vis pavyzdžiai, 
kuriais įr labiausia užkietėju
sia širdim moterį gali sužadin
ti būti ideališka Motina. Labai 
realiai šių dėrių molinų gyve
nimą palietė p-riia M. D. StaĄis- 
iovaitienė. Ji kalbėdama apie 
pagarbą motinai sako:—Ąr pa
kanka aųtro gegužės sekmadie
nio pašventimo jos garbei. Re
tinai būtų daug geriau, jeigu 
jai badąs nežiūrėtų į akis, šian
dien mes matome motinas sto
vint bedarbių eiįčse. Motinai 
butų daug geriau, jei ji butų 
apsaugota nesveikatai ir senat
vei atėjus ir t. t.”

Tai' vis mintys, kurios mus 
ragina pabusti ir pamatyti tik
rą motinos vargą ir tikrai ja 
susirūpinti, kad motina išauk
lėjusi šėiriią ir kokiu nors budu 
netekusį jos globos senatvėje, 
nebūtų išmetaina į gatvę, ba
dui į akis ’ žiūrėti, bet butų pri
glausta ir ąprupirita iki jos gy- 
veriiino pabaidos.

Negaliu čia suminėti visų 
straipsnių gerųjų ' ’ pusių, nes 
rėiktų kitus penkius puslapius 
prirašyti, bet’ leiskite mari, 
brangios M. Skyriaus bendra
darbes, pareikšti mano dėkin
gumą ir džiaugsmą už'taip pa
sekmingą Motinos Dienos 
minėjiriią ir “Naųjįėnpriiš” 
M. Skyriaus palaikymą.

9 ■ • • . ' / • .. J ’* ‘ " T > . J 'S' ''

IDOS VASARINĖ SŲKNĘpk ’ 
abtaf ir gražiai dabar moterys ir mer 
V laukus galit užsirišti1 gražią; margą 
iukUs išdraskys.' Sucirptos tnieros 

4^ ir 44' cbįių pėr krutinę.***’’

ska- 
■; 16,

pa- 
ūž

NAUJAUSIOS
No. X4762—Štai kaip p? 

rėdosi-. Ypatingai išvažiuojai 
relę ir nebijoti;- kad vėjas 
18, 20, l&ipgi 3?, 34, 36, 38,

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

■■ ■■■■...........................—

NAUJĮĘNOą pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Į1L 

čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No....... .........
t

M J eros ....... .................. per krutinę

(Vardas ir pavardė) 
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(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
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Ketvirtadienis, birž. 16, ’SS

Į Diena ls Dienos
taip ir p-lė Alga Ambrose kvie
čia visus draugus į šią parę.

Senas Petras

Budriko
Piknikas

«t

Budrko piknikas pereitą sek
madienį Birutės Darže puikiai 
pavyko visais atžvilgiais, tiek 
didžiulės minios sutraukimu, ne

Olgos Ambrose 
Graduation Party

Birželio 18 d., šeštadienį,
įvyksta paneles Olgos Ambrose,*
1843 So. Halsted St., moky- tik iš Chicagos, o ir iš jos apy- 
klos užbaigimo puota. Užbaigus linkių, tiek programo gausumu, 
pradinę Walsh mokyklą ji va-į įvairumu ir jo išpildymu. Nei 
žiuos atostogoms pas savo m y- J vienas lietuvių išvažiavimas ne 
limų motiną Carrie į Wolf turėjo tokios gražios ir skait- 
Lake, Mich., o sugrįžus eis į lingos publikos, kaip šitas Bu- 
High School. Kaip pp. Ambrose driko piknikas, žmonių jame

SUSIRINKIMAI
*

Chicagos Lietuvių Draugijos (Cicero Skyriaus) pusmetinis su
sirinkimas įvyks birželio 17 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje (14 St. ir 19 Ct.). Pradžia 7:30 vai. vakaro. Malonė
kite dalyvauti susirinkime ir užsimokėkiti duokles, 
nebūtumėte suspenduoti. —Fin. rast. K. Yokubka.

Draugijos Šv. Petronėlės narė Marijona Kajutienė mirė, 
rėš malonėkite susirinkti penktadienį, birželio 17, 8
ryto į graboriaus S. P. Mažeikos koplyčią, 3319 S. Litua 
nica avė. Iš tenai nulydėsime j bažnyčią, suteikdamos jai 

paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.
Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 

birželio 16 d. 8 v. v., 3600 W. North avė. svet., įėj imasi iš 
Central Park Avė. Kliubiečiai ir nauji nariai prašomi 
ateiti į susirinkimą. —Sekr. A. Lungevicz.

Na-

juvo daugiau kaip dešimts tūk
stančių. Ir visi buvo kuopui- 
kjausiai patenkinti programų, 
linksmu laiko praleidimu su sa
vo draugais, su kuriais kitam 
neteko pasimatysi per ilgą.lai
ką. Daugumas džiaugėsi i'šlai- 
mėtomis dovanomis: Refrigera- 
oriu, Ėlekt. Skalbykla, Radi

jais, auksiniais ir deimantiniais 
daiktais, akordonais ir t. t. Su- 
važavusi minia buvo tokia skai- 
Jinga, kad visas daržas buvo 
tirštai pilnas žmonių, o suvažia
vusių mašinos 'toli gražu nesu
tilpo darže ir teko jos palikti 
daržo lauko pusėje, arba kur 
nors kitur.

Visas laikas nuo 11 valan
dos ryto iki beveik 10 valandos 
vakaro buvo visi] gražiai ir ra
miai .praleistas, besiklausant 
muzikos ir dainų, besistebint j 
šokančius ar šokėjus ir risti- 
kus, ar besišnekučiuojant su 
savo draugais prie baro ar prie 
jtalų po visą daržą.

Įvairų ir ilgą programą iš
pildė Lietuvių Beno muzikan
tai, akordionistai, Roselando 
Moterų Choras ir įvairus Solis
tai, artistai ir mėgėjai, Andrie- 
’evo šokėjų grupė, ristikai ir 
kiti. Ristynėse dalyvavo trys 
poros.

Programų visi buvo patenkin
ti ir nei vienas nesigaili atva
žiavęs į štą metinį Budriko 
pikniką.

Chicagos Lietuvių 
Biznierių Aukos 
Sportininkų Naudai

Kuraitis, Mažeika, Brenza
— po $50

(Sp.)

Dar Vienas
Linksmas Piknikas

Visi, kurie turite pasiėmę se
rijų, malonėkite galus gražin
ti piknike. Gal jus busite,lai
mingi, 
vietos,

Nepamirškite dienos ir 
bukite piknike.

Koresp. G. P.

Chrysler-Plymoutb j
Draugyste Palaimintos Lietu

vos rengia pikniką sekmadie
nį, birželio-June 19 d., Liepas 
darže, prie Archer Avė. ir Kean'_ . f .
Avė. Pradžia 11 vai. iš ryto. I Pakele Chicagai

...... .......... ......................................... ..... ———...................

Sekmadienį, birželio 19.d. “Birulės” parke, prie Archer avė. ir 
79 st., įvyks įspūdinga laisvę ir demokratijų mylinčių 
žmonių sueiga-gegužinė-piknikati Rengia Amerikos Lietu
vių Kongreso Demokratijos Teisėms Ginti Lietuvoje Chi 
cagos skyrius, varde visų organizacijų, remiančių kongre
sų. Taipjau organizuotai dalyvaus Lietuvos kilmės žydai 
ir slavai. Kalbės “N.” redaktorius Dr. P. Grigaitis ir kiti 
žymus kalbėtojai; dainuos net 5 chorai ir solistai; daly
vaus lietuvių ir kitataučių jaunuolių sporto jauktai; gros, 
publikai parke (ne šokiams) Lietuvių Benas; bus gera or
kestrą šoki:ims; vaišės, pasilinksminimas, pažintis. Visus 
kviečia Rengimo Komisija.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

John Kovak, 20, su Eugenia 
Latakas, 23

Albert Balsis, 24, su Florence
Gawenda, 19

Frcd Harders, 21, su
gard Laucius, 22

Amerikos Lietuvių Atletinė 
Sąjunga, ' kuri rūpinasi siunti
mu sportininkų Lietuvos Olim- 
piadon, praneša, kad gavo au
kų iš sekamų Chicagos lietu
vių biznierių:

D. Kuraitis (Milda Auto
Sales) ......... ........   $50.00

Stanley Mažeika (laido
tuvių direktorius) 50.00

Barney Pietkiewicz (Real
Estate)  ..... 50.00

Jonas Brenza (Metropo
litan State Bank) .... 50.00 

Roosevelt Furniture
Company, Ine.   25.00 

Marozas Bakery   25.00 
Peoples Furniture Com

pany   .......   25.00
Julius Namon (Real Es

tate)  .......... 25.00
Iš stambesnių aukotojų, pen

kių pavardės jau buvo pirmiau 
paskelbta. Tai Budrikas, Balze- 
kas, Eudeikis, Mackevičius ir 
Flynn. Jie aukavo po $275.00.

r V * . > 4 '**

Sąjunga iš Chicagos siunčia 
11-12 sportininkų. Iš kitų' Ame
rikos miestų bus po du-tris. 
Viso susidarys 23 atletų ko
manda.

Hildi-

Kur Patogiai 
Praleisti Atostogas?

Pas Kacer-Kačerauską!

pastangas, Darbininkų
u ir nrnn~ ~

gi jei duotų gero pelno. Bus
Uoli Mali i'r'o-nri' rivUoi’ "Pi V

Komisija 
kad /piknikas

deda ;
pavyktų ir drau-

keli dideli ir geri prizai. Pir
mas — $25.00; antras — $10; 
trečias — $5.00. Bus ir kito
kių dovanų. Taipgi bus skanių; dina Chicagai WPA darbinim 
valgių, gerų/gėrimų ir geras į kų kvotą nuo 112,000 iki 125,- 
orkestras, kuris linksmins vi- 000. 13,000 naujų darbininkų 
sus atsilankiusius svečius ir priims kaip greitai galės pa
narins. ‘ rūpinti darbo.

W.P.A. paskelbė, kad padi-

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 ISIS

L. M. Norkus
AUDROSIĄ & NECTAR

Beer Distributor

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

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

Kai ateina vasara, tukstaų- 
čiai lietuvių važiuoja kur nors 
iš miesto, prie ežerų, ežerėlių, 
upių ir upelių, prie girių ir gi
relių ir ten praleidžia atostogas.

Aš žinau vienų labai gerą 
vietą. Ta vieta nuo Chicagos 
labai netoli, o parankumai ir 
smagumas didžiausias.
■;a yra:

Peter
County
Ind.

Kacer, Lake
Road, Beverly

Ta vie-

Shore, 
Shores,

Kaccr-Kačerauskas, 
artistas -piešėj as.

tai 
JTis 
na-

2415 W. 64th Street Tel. Heinlock 6240

KAPA IŠ

Žinomas 
turi pasistatęs du patogius 
mus. Pas jį kiekvieną vasarą 
suvažiuoja šimtai lietuvių. Jis 
•turi įrengęs viską moderniškai 
•r patogiai. Kiekvienas svečias 
yra maloniai priimtas ir užlai
komas.

Kas nori tikrai laike atostogų 
pailsėti ir smagiai laiką pralei
sti, tai nuvažiavęs pus 
Kacer nesigailės.

Peter Kacer skelbimas 
‘Naujienose” kas antrą

Peter

telpa 
šešta- 

—Pažįstamas

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

No. 1685—Graži mėgsta kapa. Galima ir spalvuotus siūlus 
vartoti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L

No. 1685

čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavvrdj No.

Vardas ir pavardl

Gražiai paklotas su gražiais 
:ndais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu- 
-i gerą progą įsigyti gražus 
ndus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
nuteikia 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 centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
rers sidabrinius setus.

Adresas

I Miestas ir valstija 
'mb mm mm m»

L!
ff *•

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAIIONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00 

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

A. F. CZESNA BATHS ■
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

\ Telefonas BOULEVARD 4552 1^
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbesim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

Pilnas važiuojančių sąrašas 
busiąs paskelbtas rytoj, birže
lio 17 d., Vytauto Parke, ku-1 
ris įvyks Sportininkų piknikas.’ 
Jame dalyvausianti pilna Chi
cagos komanda. Visas pelnas 
eis Sportininkų kelionės fon
dam (Sp)

Nuvykit Šiandien į 
Archer Avė. 
Big Store

4187-93 Archer Avenue

alins dova-

Vakar “Naujienoje tilpo 
svarbus skelbimas Archer Avė. 
Big Store. Ten buvo skelbiama, 
kad ši krautuyj 
nomis net $400

Taigi, nieko nelaukdami, nu-' 
vykit šiandien į Archer Avenue 
Big Store ir sužinokite, kaip1 
jus galite pasinaudoti tomis jų 
dovanomis.

Reikia pažymėti, kad Archer 
Avė. Big Store yra moderniška 
departmentinė krautuvė. Čia1 
kiekviena namų šeimininkė ga-l 
Ii nusipirkti kas tikv reikalinga 
namams. Nereįkja nei į vidur- 
mestį važuoti ir laiką bereika
lingai eikvoti.

Tavorų pasirinkimas šioj 
krautuvėj yra didžiausias. Ver
ta remti tas įstaigas, kurios 
garsinasi “Naujienose”.

—Pažįstamas (Sp.)

Norgailai Užlaikys 
“Furnished Rooms”

BRIGHTON PARK. — Pra
nešam visiems naujieniečiams-j 
draugams ir paž’stamiems, kad 
mes iš savo buto padarėm “fur
nished” kambarius pavieniems 
vyrams. Tie kambariai yra su 
įvairiais patogumais, šiluma, 
vanomis, naujais baldais. Bus 
labai švariai užlaikomi.

Kambarius taipgi galės gau
ti lietuviai, atvykę iš kitų mie
stų vizitui.

Kainos 
kambariai 
gesni. Kas 
kį gaus. 
LAFayette
ku, arba, geriau patys ateikite 
adresu, 2914 West 45th st.

(Beje, du kambariai yra ve
dusiai porai, apšildomas ir su 
karštu vandeniu.)

yra įvairios. Vieni 
brangesni, kiti pi- 
kokį norės, tas te

šaukite telefonu 
5647; rašykite laiš-

(Spš.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’’

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

TURTAS VIRŠ $2,500,009.00
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00

IŠMOKĖJOME DIVIDENTO
TAUPYTOJAMS -

tas ant srtugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

FREE
” Apribotam Laikui Tiktai
Baldams Užvalkalai

KIEKVIENAM
2 Gabalų Setui

iSHBi LIVING ROON
F U R N I T U R E

REUPHOLSTERED
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS IR SĄLYGOMIS

Miihu kainu Jakait.
• Expert nuloti darbiu*
• Ifidlrbinlu pasirin

kimas
• lApynbnas ir eus- 

tlprlnhnas.
• Naujas teito ir su

manų Ifikiinfiiinas
• Sprinksai pade

dami.
• Freimų taisymas.
• Visfil ifivaloma
• Į kuinas Įeinu med 

žluga, darbas ir 
pervedimas.

Pilnai užtikrinama.

SOFA, S19.95 
CHAIR, $9 95

Atdara: Antr., Ketvirt. 
ir šeštad. vakarais

'i

CHICAGOJE

MUSŲ 
TELEFONAS 
WENTWORTH 

4004- 
mes noriai 
suteiksime 
DYKAI 

apskaičiavimą.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DLSTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pian'is ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipg? pristatėm an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Republlc 7345
PAUL’S Furniture
Upholstering and 

REPAIRING
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ
2946 West 59th St, Chicago, III.

Dykai apskaičiavimas
Išvalymas — Pervilkimas

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG
ŠALTAS IR SKANUS 

. SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

$5 — ĮMOKĖTI — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
. . Tiktai Mažos Palūkanos. &

35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34
33
31
31
30
34
33
32
31
31
30
50

KIMUI PIGIAI KAIP fcV
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, Ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Cravvford Avė. 
Visuomet atdara.

$225

$95 
$95 
$60 

$215 
$265 
$145 
$115 
$115

$60

PLYMOUTH Sedan 
PONTIAC Trk. Sedan.... $195 
CHEVROLET Sedan .... 
DODGE Sedan ...........
FORD Sedan ...............
CHEVROLET Sedan ... 
BUICK Trunk Sedan... 
DE SOTO Sedan ....;....
CHRYSLER Sedan .....
OLDSMOBILE Sedan... 
CHEVROLET Sedan ...
KITOKIŲ PASIRIN- $OE 
IMUI PIGIAI KAIP fcV

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

'■JUt!' V " J

• FOTOGRAFAS
CONRAD ____

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

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

• LIGONINES- 
HOSPITALS i

--------- -- r --------
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI JLSO
GYDYMAS............ ’$įn.00
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --- $15-00
RAUMATJZMAS *9.00

greitai palengvinama /
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL ,
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

• RESTATTRANTAT

UniversaI restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VIUTORY M70.
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Aukos Vincui 
Mišeikai Priduotos 
Naujienoms

K, J....... .......... . ...... $2.00
G. M. ....................   2.00
M. Karčauskas........... 1.00
F. 1).............................  5.00
Dr. Jonikaitis, Detroit 5.00
O. Schultz .............. 2.
F. LiikoševiČius ....... - 5.00

$22.00
Pirmiau paskelbta .... 54.00

VISO 76.00.
Vincas “Dėdė” Mišeika dabar 

guli Cook apskričio ligoninėje, 
prie Harrison if Wood gatvių. 
Jo lova randasi 54-tame ^var
de.

Ligonio ir p. Mišeikienės var
du “Naujienos” taria visiems 
aukotojams širdingą ačiū. Pa
galba tebėra labai reikalinga, 
tad —

Kas daugiau ?

67 Metų Studentas 
Baigė High School

Niekuomet Nevėlu
Medill High School viršinin

kai rytoj jteiks mokslo užbai
gimo diplomą 67 metų amžiaus 
lenkui John Czacherski.

Atvykęs Amerikon 1906 jis 
pradėjo lankyti pradinę moky
klų vakarais. Vakarais lankė ir 
high school. Dienomis dirbo už 
mūrininką. Dabar Czacherski 
stos universitetan mokintis ar
chitektūros.

PETRAS ŠVILPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 15 dieną 4 vai. popiet, 
*1938 m., sujaukęs pusės amž9 
gimęs* u Vilniaus, apskr.,. Vidiš-a 
kių parap., Antakmenės km.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Elzbietą po pirmu vy
ru Kraučiunienę, po tėvais 
Laurinavičiukę, posūnį Joną 
Kriaučiūną, brolį Juozapą, 
brolienę Marijoną, brolio duk
terį Bronislavą. o Lietuvoje— 
brolį Antaną ir seserį Teklę ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas 2441 West 
45th PI. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, birž. 18 d., 8:15 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro švilpos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Posūnis, Brolis, Bro

lienė ir Giminės.
Laid. Dir. Petkus ir Eudeikis, 
Tel. Virginia 0883.

Iš Garfield Parko 
Kolonijos

Džiaugiasi vasara, ruošiasi 
išvažiavimui

Jau sušilo, jau reikia sakyti 
— “vasara”, Medžiai apsirėdę, 
laukai bei pievos apsiklojo ža
lia paklode, pasidabino įvairių 
spalvų žiedais. Paukšteliai visi 
pabudę gėrėjas tos vasaros gra
žia išvaizda ir kvepėjimu. Ne
atsilieka ir Garfield parkicčiai. 
Jie pavasariui bei vasarai užė
jus džiaugias. Jie ne vieni no
ri džiaugtis* — kviečia ir kitus 
sykiu pasidžiaugti sekmadienį, 
birželio 19, gražiam Spaičio 
ąžuolyne, prie Archer avenue, 
Willow Springs, III.

Pikniką ruošia kliubas
Kas nenori ąžuolų įvairumu 

gėrėtis, tyru oru pakvėpuoti! 
Ir kas nenori maloniausiai 
linksmą dieną praleisti su Gar
field Porko Vyrų ir Moterų Pa- 
šelpinio Kliubo nariais. Kas ka
da atsilanko, visi ir visada pri
pažįsta gerą nuotaiką, linksmu
mą ir neužmirštiną džiaugsmą 
kliubo sueigose.

Per šį kliubo išvažiavimą bus 
labai sumažintas įstojimas. No
rint prisidėti, bus gera proga 
įstoti ir tapti nariu gerai sto
vinčios finansiniai organizaci
jos.

Susirinkimai yra laikomi 
kas antrą sekmadienį kiekvie
no mėnesio, kaip 1 vai. po pie
tų, Lawler Hali, 3929 W. Ma- 
dison st.

Kliubo d-ras-kvotėjas yra Dr. 
Margerisi Kaipo savo nario, 
kliubiečiai turėtų nepamiršti 
reikalui priėjus. Dr. Margeris 
yra inteligentiškas, be abejo
nės, nuodugniai ir sąžiningai 
patarnaus kliubiečiams, kaipo 
nariams.

Šiame išvažiavime bus gera 
muzika, užkandžių ir gėrimų.

MARIJONA KAJUTIENĖ 
(po tėvais Kantautaitė) 

Gyveno 3122 So. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 d., 12:37 vai. ryto, 
1938 m., gimus Kėdainių ap
skrity, Josvainio parap., Ur- 
gėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, sūnų Antaną, bro
lį Kazimierą Kantautą, pus
brolius, pusseseres ir daug ki
tų giminių, o Lietuvoje gimi
nes.

Priklausė prie šv. Petronė
lės Draugystės Bridgeporte ir 
Šv. Onos Dr-stės Melrose Pk.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadieny, birželio 17 d., 8 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Kaju- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį, patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Brolis, Pusbro

liai ir Giminės.
Lajd. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

IGNACAS MALAKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 14 dieną,* 11:10 vai. 
vakaro, 1938 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Vilkmer
gės apskr., Deltuvos parapi
joj, Bartkuškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį ir švogerį— Heleną ir 
Antaną Janulius ir šeimyną, 
pusbrolį Juozapą Malaka, se
sers sūnų Petrą Butvill, .2 
sesers dukteris: Oną Rėmas 
Kaziunę Kavaliauskienę ir jų 
šeimynas, taipgi — švogerį 
Juozapą Lieses, Pusbrolį Pran
ciškų Zižį ir jų šeimyną, gi
minaitę Faustiną Butvill ir 
daug kitų giminių ir Lietu
voje daug giminių.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Am. Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks
nį, Birželio 18 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio- 
sielą, o iš ten bu? nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Malako gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotųvysę ir suteikti 
jam paskutinį' patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sesuo, švogeriai, Pusbrolis 

Seserys Ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 

YARDS 1138.
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New Yorko vaikai gauna 
progos pamatyti farmų gy
vulius. Viena neyvyorkie’te 
Agota čia laiko gaidį, o kita 
Rūta laiko antį. New Yor
ko parkų komisijonierius 
Moses, matydamas, kad 
miesto vaikai neturi progos 
susipažinti su musų gyvu
liais, atvežė jiems į parką 
visą trailerį vištų, ančių ir 
kitokių fannų gyventojų. 
Miesto vaikams tai didelis 
malonumas.

Visus kviečia ir užtikrina 
smagų laiką

Rengimo Komitetas.

ŠEIMININKĖMS

Šią savaitę Mėsos Taryba 
praneša, kad pigiau nusipirk- 
šit avieną. Aviena lengvai su
virškinama ir todėl sveika ją 
valgyti. Sveikiausia yra ją su 
daržovėmis patušinti. Kam 
ka, gali pakepti pečiuje sti 
vėm.

tin- 
bul-

Antanai, Laisvama
nių Piknikas, Alaus 
Klausimo Sprendi
mas

ir

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PERSONAL

Svečiuose pas S. Dambrauskus

ROSELAND — Ponai Dom- 
brauskai nepamiršo Antanų. 
Nors patys ne Antanai, vienok 
ta progą pasikvietė $eną Anta
ną, Antaną Lkurutėną ir kitus 
darbuotojUš ir šauniai pavaiši
no.

S. Dombrauškas importuotu 
spiritu, ponia Dombraųskienė 
skaniais buterbtodąis ir. desser- 
tuotom roputėm.

Kadangi visi dalyviai laisva
maniai, tai Dombrow prisimi
nė ir Laisvamanių 1-mos kuo
pos pikniką, kuris įvyks 19 d, 
birželio Bęverly Hills parke, 
87 ir Western avė. Piknikas 
bus sų programų: dainuos Lai
svamanių Vyrų Oktetas ir gar
sus. Gicagos Liet, Vyrų Choras. 
Kalbėtojas bus iš Detr'oit, Mich. 
Metelionis ir vietinis Daktaras 
Graičunas. 

\ ■ i

Toliau S. DombroW paprašė 
išspręsti alaus klausimą. Mat 
Dombrow dėl pikniko užsakė 
alų pas S. Sudentą, o pats ne- 
perdidelis alaus žinovas. Todėl 
tuoj aus paprašė kad Sudentas 
atvežtų kelią rusių sampelių, 
ką šis ir padarė. Čia ir prasidė
jo ragavimas ir sykiu sprendi
mas, kuris bus tinkamesnis 
piknikui. Stepukas

Nebrangiai nusipirksit 
“pot roast”, kurį taipgi galit 
tuštinti su daržovėm. Daržo
ves dabar pigios, todėl išnau- 
dokit tą progą.

GEISTINAS WASAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 d., 12:15 vai. ry
to, 1938 m., sulaukęs 53 m. 
amž., gimęs Kauno apskr., 
Babtų parap., Vožiškių kaime.i

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Josephine Short, žen
tą Earle, gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
Antano Petkaus koplyčioje, 
1410 So. 49th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Birželio 18 dieną, 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Mount Emblem kapi
nes.

Visi a. a. Gustino Wasaitis 
^giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. \

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir kitos 

Giminės.
Laidotuvių Direktorius An

tanas Petkus, Tel. Cicero 2109

Pasidavė Sąžinės 
Kamuojamas 
Motoristas

TOMAS SCHWAMBARES ieško 
sunaus Adomo Schwambario, kuris 
gyveno 513 So. ’ Kelly St. South 
Bend, Ind. Pats arba kas jį žinote 
prašoma pranešti, Tom Scnwamba- 
res, c/o John Sobluckis Farm, R1 
F. D. Luther, Mich,

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių MOTERŲ sku
durams skirstyti—nuolatinis dar
bas. CENTRAL PAPER GRADING 
CO., 1265 W. North Avė.

REIKALINGA MERGINOS dirb
ti už baro; gera alga—trumpos va
landos—ne jaunesnės 21 metų. 

3203 So. Halsted St.

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui. Tel. Juniper 0933— 
3746 Windsor Avė.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

NAŠLĖ MOTERIŲ ieško pusinin
kų tąverno bizniui nuo 45 iki 48 
metų amžiaus. Kad suprastų biz
nį ir butų pasiturintis—vienai mo- 
terei per sunku biznį vesti.

Atsišaukite 1739 So. Halsted St., 
Box 842.

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai' turi 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.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

REAL ESTATE FOR SALE 
NamaLžemžPardavimul

TURI PARDUOTI
Moderną geltonų plytų, 6 apart- 

mentų namą Kelvyn Park’e. Ren
da $2400. Kaina $12,000.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

/ 3585 Milwaukee.

$3800 PINIGAIS, pilna kaina; 
plytinis namas; furnišiuoti 5 apart- 
mentai; 2 ir 3 elektrikos refrigera- 
cija; štymu šildymas; prie bulvaro; 
gera transportacija; $2,080 pajamų, 
visas išrenduotas; sveikata verčia 
parduoti. Van Buren 9561.

$4700; AUKUOS puikus 2 flatį, 
5 ir 6 kambariai, konkrito pama
tas, 4004 So. Maplewood Avė. Ap
žiūrėkite iš lauko, tik ne trugdy- 
kite nuomininkų. Norint pamatyti 
vidų, pasimatykite su ARTHUR 
RINCK, 3711 W. 63rd St

RESORTS—TO RENT 
Kurortai Rendai

RENDON VASARNAMIS 7 kam
barių su rakandais gražioj vietoj, 
netoli miestelio—yra upė žvejoti— 
gali gyventi 2 šeimos. Renda $15.00 
į mėnesį. V. Misevic, Hart, Mich. 
Tel. 22F12.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai 

FORNIŠIUOTAS ŠVIESUS kam- LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
barys, dieną naktį karštas vanduo. VARTOTUS AUTOMOBILIUS 
Parankioje įransportacijos vietoje, $5.00 įmokėti—-kiti ant išmokėjimo 
—arti ežerai ir parkas— ant antrų Priimsiu jūsų seną auto,
lubų. JOE MARKUS, 22 E. 18th P. WOLTERAITIS
St., Chicago. 4614 So. Western Avenue

. Tel. LAFAYETTE 1329.

FARMS FOR SALE 
U kiai Pardavimui

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

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

FURNITURE-FIXTURE FQR SALE
^akanda^^^ DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- BUICK & PONTIAC
ČERIUS 1938, visokio didžio su Ą/TT J TJ A AT TTCl Q A T T?<3 Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 1ViiJA, Y 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 806 Wesit 31st Street 
įskaitant svarstykles, registerius ir Į Telefonas VICTORY 1696 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo, Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

ESU NAŠLĖ ir negaliu bepri- 
žiurėti savo 100 akrų ūkio, kuris 
yra PA mylios nuo apskričio cen
tro miesto. Geriausi ūkio rūšis. 
$7,000.00. Mrs. Veronica Misevicz, 
Hart.

Hudson nuovados policijai 
pasidavė 19 metų jaunuolis Am 
thony Petrasso, 914 N. Drake 
avenue. Jis įžeidė žmogų prie 
Ęlm ir. Larrabee ir pabėgo, ne
sustodamas ^pagalbai. Sužeista
sis, Dominikas c Scaffadie, 58 
metų amžiaus buvo taip skaud
žiai sužalota^ <kad neteks abie
jų kojų. Jaunuolis Petrasso pa
sidavė kamuojamas sąžines 
graužimo^ g :

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

1935 DODGE 4 durų touring se- 
dan. Mažai vartotas ir atrodo kaip 
naujas. Philco radio. Garantuojam. 

CENTRAL AUTO SALES AND 
SERVICE.

Carl Wainora, 
3207-9 S. Halsted St. 
Phone Victory 1717.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių su ar be namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th St.

PARDAVIMUI arba ant rendos 
Tavernas, geroj vietoj per 23 metus 
išdirbtas, 3824 So. Kedzie Avė.

PIRMOS RŲSIEb JUODŽEMIS dėl 
gėlynu 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. ~ Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
61Q0 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

Birželio ,19“ Mirtinai Apdegė 
Senelis

PARSIDUODA coal yardas ir far
ma prie pat miesto, arba mainysiu 
į Chicagds prapertę be mortgiČio. 
Star Coal Co., 525 — 15 Avė. Rock-

G Įspūdinga laisvę mylinčių 
žmonių demonstracija “Biru
tės” darže. Prakalbos, dainos, 
muzika, sportas, vaišės, šokiai, 
pažintys—pęr visą dieną. Ren
gia Amerikos Lietuvių Kongre
sas. Kviečia visus.

Amerikos Lietuvių 
Kongreso Sueiga —

“Birutės” darže, sekmadienį, 
birželio 19 d. Įvairus ir įdo
mus programas net iš 12 dalių: 
dalyvauja net kelios tautos 
programe. Vardan laisvės ir de
mokratijos—kviečia visus.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

UFAYETTE m.

i HVFIKI^ TeU]^ramueįeS LiUVlalItlv Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bahkietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Stanislovas Skirmontas
Persiskyrė su šiuo z pasauliu 

Birželio 12 d., 8:15 vai. vak., 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Šidla- 
vos parap., Sandrauskiškių 
vienkiemy.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vieną brolį Vladislovą, vieną 
seserį Prancišką Kavanienę, 
švogerį Bronislovą, Lietuvoje 1 
brolį Hipolitą, brolienę Oną 
ir jų šeimyną.

Kūnas pašarvotas 4630 So. 
Paulina St. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Birželio 17 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Skir- 
monto giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti 
ir suteikti 
tarnavimą

Nubudę
Broliai,

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.
YARDS 1741.

________ GREITAM PARDAVIMUI GRO- 
_T v. . ,________ v. . SERNĖ su lysu. Nė vienas tikras
Nuo Žaizdų paneštų gaisre pasiūlymas nebus atsakytas.

mirė 84 metų senelis Carl Šie- 4523 So- Honore St., Plaza 8583. 
lisch, 1532 S. Kostner avenue. '
Bedegmant išmatas užsidegė JO sėmė. Gerai įrengta. Gers^vieta. 
rūbai. Sielisch buvo vienas Nėra kitos bučernės arti — arba 

■ ... .v mainysiu ant mažo namo. 246 So.Wes'tsi(lės pionierių, nes išgy- i3th Avė., Maywood.
veno toje Chicagos dalyje apie -------- ------------------------------ -
65 metus laiko PARDAVIMUI TAVERNAS geroj00 metUb ldlK0* 'vietoj, prie bulvaro ir gatviakarių

linijos, arti fabrikų; biznis išdirb
tas dar prieš prohibicijos laikus. 
Viena moteris negabu laikyti. At
sišaukite 2703 Ogden Avė.

Pataisyk Stogą..ir
R YNAS DABAR- 

jauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogą dengejas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. ROL’LEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolcs

Pasikorė Bedarbis 
Townoflakietis

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
giČių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

- -------- -— TAVERNAS su plytiniu namu, 2
Ties 1241 West 49th Street flačiu. Įsteigtas 15 metų, pigiai, 

vakar pasikorė bedarbis watch-' 739 E‘ 92 P1’’ Radcliffe 7471- 
monas Sebastian Baran. Poli
cija 
kio 
mo.

jį rado kabantį nuo 
pašiūrėje, užpakalyje

bal-
na-

PARSIDUODA GROSERNĖ deli- 
katesen ir Ice Cream štoras. Biznis 
kąmpinis, išdirbtas per 10 metų.

3465 So. Lituanica.
Tel. Boulevard 2235.

JŪSŲ SENAS, PRAĖJUSIO lai
ko gyvybės apdraudos polisas gali 
būti piniginės vertės Šiandien. At
neškite ištyrimui savo polisą į 909 
kambarį, 155 N. Clark St. Tel. Cen
tral 6455.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmą MdrgiČių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERNAS RENDON su visais 
įrengimais — 4 kambarių pagyve
nimui. Pašaukite Seely 7882.Boleslovas Lankauskas

Persiskyrė šu šiuo pasauliu 
birželio 15 d., 12:10 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 

. gimęs Titavėnų mieste. Rasei
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Julijoną po tėvais Ma- 
čiulaitę, dukterį Stepaniją, 
švogetką Prancišką Stašaus- 
J;ienę,( jos vyrą Joną, pusbrolį 
Kazimierą Pocius, pusseserę 
Palioniją Medžaųskienę, jos 
vyrą William, sesers sūnų 
Juozapą Lankauską, jo žmo
ną Heleną ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvota? 6422 So. 
Maplewood Avė. Tėl. Rępub- 
Įic 5646. Laidotuvėms įvyks 
birželio 18 d., 9 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Ląnkąu- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- ’ 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, švogerka, 

Pusbrolis, Pusseserė ir Gim.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

TęJ. YARDS 1741.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmal-žemė Pardavimui

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas su tavern ir lunch room biz- 
nium ir 5 kambariai pagyvenimui 
su rakandais. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą valstiją. 1858 
W. Pershing Rd.

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
Smo-

PARSIDUODA GRAŽUS NA
MAS 2 f Ietis, mūrinis 6-5 kamba
riai, 4420 So. California Avė. Sa
vininkas greitai išvažiuoja Lietu
von. Savininką matykite 4358 So. 
Fairfield Avė.

JEI TURIT
U PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku* 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrini setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotą vienam as
meniui, būtent: Šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dežertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 ęentais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
yo per kėletą savaičių susirink- 
šit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers Sidabro ir garantuoti 
visam amžiuL Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

MODERNAS PLYTINIS NAMAS, 
krautuvė, flatas viršuj, karšto van
dens šildymas, dviejų karų gara
žas, renduoti ar mainyti į bunga- 
low, nuosavybė Liepos 1 d.

6515 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDĖ J—$1000.00. ,

Perka freiminį katedž, 2-4 kam
barių flatų ties Lowe Avenue, į 
pietus nuo 36th gat. Tikras pirki
nys. Gordon Realty Co., 809 West 
35th St., YARDS 4329.

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

I
3 AUKŠTŲ PLYTINIS namas su 

tavernų, 3958 West Ferdinand St., 
Crawford kampas.

laidotuvėse į 
jam paskutinį pa- ? 
ir atsisveikinimą, 
liekame, r
Sesuo ir Giminės.

A)
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NAUJIENOS, Chicago, UL Ketvirtadienis, birž. 16, ’38

Jei laisvė tau brangi- 
dalyvauk šitam piknike 

demonstracijoje!
Sekmadieni Iškilmės Svarbios Visiems 

Chicagos Lietuviams
Birutės Darže, 79th ir Archer

Jau bus du metai kai tapo tonai su savo sėbrais statyti vf- 
suorganizuotas Amerikos Lietu- są tautą pasauliui ant pajuokos? 
viu Kongresas Demokratijos Tai butų begėdiška!
Teisėmis Ginti Lietuvoje. Įvyko
garsusis visuotinas Amerikos
Liet. Kongresas Clevelande, O-

Amerikos Lietuvių Kongresas
Gyvename laisvoje Amerikos: 

hio, kur buvo atstovaujama šim-; S. V. šalyje, branginame ir di- 
tai Amerikos lietuvių organiza-' džiuojamės laisve. Čia musų nie- 
cijų. Vėliau įsikūrė kongreso,kas nepersekioja už musų įsiti- 
skyriai įvairiose kolonijose ir kinimus. Mes turime teisę ir pa- 
tie laikė apylinkių konferenci
jas, svarstė musų gimtinėje ne
lemtą padėtį ir siuntė pasmer
kimų ir protesto rezoliucijas.

Susilaukta pageidaujamų re
zultatų, reakcija ten lyg kieK 
atslūgo. Bet ar jau ir viskas?; 
Diktatoriai prieš išlaukinį kerš
tingą priešą negarbingai nusi
lenkė, karo stovį atšaukė, nor
malius santykius užvedė. Koks- 
gi pavojus šiandien Lietuvos vi-1 stoginiai, visi, kuriems 4ik ru- 
duie? Vienok karo stovis! Pa-;pi ir apeina laisvės brangumas, 
naikinta spaudos laisvė, uždrau-j susirinkti į gausingą minią “Bi- 
sta susirinkimai, uždarinėta or-'rutės” parke, prie Archer avė. 
ganizacijos, panaikinta pilietinės, ir 79th str., birželio 19 dieną, 
teisės. Kodėl? Nejaugi Lietuvos, sekmadienį ir ten pareikšti sa- 
snnųs yra pavojingesni savo ša- vo nuoširdų protestą ir pa- 
liąi negu lenkai? Ar tai nėra pa-!smerkimą mus brolių Lietu vo- 
nieka ir pasityčiojimas savais je uzurpatorių, 
piliečiais?

Ar mes, Amerikos lietuviai, grąžinimo laisvės žodžio, spau- 
galime į tai rimtai žiūrėti ir dos, susirinkimų ir organizaci- 
duoti—leisti uzurpatoriui Sme- jų.

reigą tarti savo žodj užtarimui 
musų brolių musų gimtinėje ša
lyje — Lietuvoje. Padarykime 
tai! Ir tai padarykime be ati
dėliojimų.

Iki šiol, per Amerikos Lie
tuvių Kongresą, per įvairių ko
lonijų skyrius, per įgaliotus 
delegatus, mes reiškėmė savo 
nuomones, pageidavimus.

Ši kartą turėsime progą tie

Reikalaukime:
Panaikinimo karo stovio; su-

■?%O

Naujienų-Acme Telephoto
Vice-prezidentas John N. Garner ir spykeris Wil- 

liam B. Bankhead laiko konferenciją apie kongreso už
baigimą. Kaipo pirmininkai, vienatas senate, o kitas 
atstovų bute, jie, turi susitarti apie sesijos užbaigimą 
sykiu.

DR. P. GRIGAITIS 
Kalbės Kongreso Piknike

Įspūdingas Programas
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Chicagos skyrius kaip tik tuo- 
mi tikslu rengia milžinišką są^ 
būrį—demonstraciją “Birutės” 
parke, kur vietos užteks di
džiausiomis miniomis. Atliki
me savo pareigą, dalyvaukime 
visi, kam laisvė brangi. Ten 
dalyvaus ir Lietuvos kilmės žy
dų organizacijos, taip jau ir 
slavai. Bus nuo visų tautų žy
miausi kalbėtojai; dalyvauk 
programoje net penki chorai, 
keli solistai, Lietuvių Benas 
gros parke publikai per 2 va
landas, bus šokiai, pasilinks
minimai, vaišės.

Chicagos ir apielinkių lietu
viai pasirodykime, kad mums 
nėra svetimas Lietuvos likimas?

—Kongresmanas

Rado Negyvą 
Lietuvį Prie 34$ 
ir Lituanica

Sako nėra kam velionio 
laidoti

34-tos 
policija rado negyvą
žmogų. Tai. buvo Juo-

ir LituanicaPrie 
avenue 
apysenį 
zas žemaičiunas, nuo 835 West
34th street.

Apžiūrėję velionio kūną, dak
tarai rado, kad jis mirė nuo 
organinės širdies ligos. Kūną 
pirmiausiai atgabeno į J. P. Ri
diko koplyčią, 3354 So. Halsted 
street, bet iš ten buvo išvež
tas apskričio lavoninėje.

Kaimynai pasakoja, kad ve
lionis turįs šeimyną, bet neat
siranda, kas jį laidokų.

R'.
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Kaubojai Soutn Dakotoj mėgina prajodinti savo arklius, vadinamus “bronko”, 
kurie labai spardosi, ir greitai numeta jojiką nuo savo nugaros. South Dakotos 
miestelyje Belle Fourch liepos 3, 4, ir 5 dieną bus metinis bronkų pasispardimas.

Pereiti Metai 
i Istoriški Naujienų 
Spulkos Gyvavime

Visokios Žinios
1 \ ♦

Iš Cicero Lietuvių
Gyvenimo

Paaugo 200% Narių Skaičium
Praėjusio penktadienio va

kare, birželio 11 d., įvyko me
tinis dalininkų susirinkimas 
Lietuvių Skolinimo Budavoji- 
mo ir Taupymo Bendrovės 
(Naujienų Spulkos) Naujienų 
name.

Nors oras buvo nepalankus, 
visą laiką lijo, bet susirinko 
gerokas skaičius narių- Iš'klau- 

; syta džiuginančių valdybos ra
portų ir auditoriaus J. P. Var- 

į kalos metinės finansinės apy- 
j skaitos.

Pasirodė, kad praėjusi me- 
j tai šiai spulkai buvo tikrai is- 
: toriški. Mat, gauta federalė 
apdrauda kiekvienam nariui 
taupytojui iki $5000, ir spulka 
paaugo net 200 nuošimčių na- 
rių-taupytojų skaičium. Bėgy
je metų daryta gera apyvarta, 
neturėta jokių nuostolių, vi
siems dalininkams nutarta iš
mokėti 4% pelno ant sutaupų 
ir dar 
zervą.

gera suma atidėta į re-

Nauja Direkcija.
spulkos didelio išaugi

mo, senoji direkcija įteikė re
zignaciją, kad davus progą 
naujiems dalininkams pasirin
kti tinkamiausius direktorius. 
Direkcijon išrinkti: K. Gugis, 
K. Augusi, T. Rypkevičia, Na
glis, A. Ambrose, W. Mankus, 
—senieji ir P. Miller, V. Pač- 
kauskas ir A. Rudinskas—nau
ji- . —IV. M.

DėL

Iš Amerikos Parvež 
tas Radio Kaune 
Puikiai Veikia
Roosevelt Furnitūra Auka

Kauno Kūpo’’ Kultūros 
Naiūui r

I •

CHICAGO,-J’Fėreitą vasarą, 
kada Amerikoje Vizitavę Lietu
vos sportininkai grįžo Lietuvon, 
Chicagos lietuviams gerai žino
ma Roosevelt Fųfcniture Kom
panija, 2310 \Vpanija, 2310 W.rR^osevelt Rd., 
paaukavo per juds Kaune esan
tiems Kūno Kultūros Rūmams 
radio priimtuvą.' Sportininkai 
tą dovaną parsivežė Kaunan ir 
padėjo minėtuose rūmuose, šio
mis dienomis Roosevelt Furni- 
ture Co., savininkai gavo se
kančio turinio laišką iš Lietu
vos: 
“Didžiai Brangus 
ir Jovarauskas:

Kūno Kultūros 
mindami pereitų 
gę sportininkų Chicagoje ir di
delį malonumą, suteikus Jūsų 
firmai brangią Kūno Kultūros 
Rūmams dovaną, su dideliu nuo
širdumu reiškia Jums gilią pa
dėką.

Mes kartu atsiprašome, kad 
anksčiau padėkos oficialiai ne
galėjome pareikšti Jums, nes 
dėl neapsižiūrėjimo nepaėmėme 
Jūsų adreso.

Tačiau Jūsų dėkingumas bu
vo musų spaudoje paminėtas. 
Radio puikiai veikia. Jis yra 
padėtas Kūno Kultūros Rūmuo
se, svečių kambaryje ir juo pa
sigėri jaunimas ir musų sve
čiai.

Kūno Kultūros Rūmai nuo
širdžiai linki Ju'sų biznyje gero 
pasisekimo. Juo labiau mums 
malonus yra jūsų pasisekimas, 
nes jaučiame ir žinome, kad Jū
sų tvirtėjimas atsiliepia gražiu 
duosnumu ir lietuvybės darbui, 
kuriam visados būdavote jaut
rus.

Priimkite musų nuoširdžiau
sios pagarbos pareiškimus ir 
linkėjimus.

(Pasirašo) VYT. AUGUST- 
AUSKAS

Kūno Kultūros Rūmų Direk. 
Kaunas, Birželio 1 d., 1938.”

4QItoms Roosevelt Furnitūra

pp. Bertulis

Bumai, prisi
metu viešna-

Co. paaukavo Zenith ilgosiomis 
bei trumposiomis bangomis pri-
imtuvą.)

.'A,-

Pavyko SLA delegatų 
išleistuvės

kuo-

abu jau vedę. Velionio vi- 
troškimas buvo matyti sa- 
sunų Bronislovų daktaru, 
nelaboji mirtis to nedalei- 
Truko tik vienų metų iki

Už tai dėkui komisijai

CICERO. — SLA 301 
pos vakariukas, surengtas vie
loj pikniko delegatų išleistu
vėms seiman skaitomas pasise
kusiu.
ir rėmėjams. Jų atsirado geras 
skaičius ir, kaip yrą sakoma, 
iš niekų, mažų aukų, pasidaro 
datig.

Turėjo daug svečių
Antanas Lingė savo parengi-

nemažai svečių iš Chicagos* se-

Apie J. žilvitį
Žodis kitas apie velionį Joną 

žilvitį. Čia pragyveno 25 metus. 
Buvo biznyj. Su pagelba žmo
nos* Veronikos įsigijo gražaus 
turto, išauklėjo dukterį ir sū
nų; 
sas 
vo 
Bet 
do.
sunaus mokslo užbaigimo ir 
išsipildymo tėvo troškimo. Bet 
taip nėra, kaip mes norim.

Jonas Žilvitis buvo tvirto su
dėjimo ir apie kokius ten ne
galėjimus nieko neatbojo. Sa
kydavo, “Tik bobos serga”. Bet 
teiu’ngai yra sakoma, kad ir 
geležis sudyla. Tai ką žmogus 
reiškia, tai jau šventraštis at
spėja: “Dulkė buvai, į dulkę 
pavirsi”. Gyvieji likę turi suk
ti galvas, pelnyti gyvenimo 
duoną. Pati p. Žilvitienė vos 7

JUOKAI
ELGETA
“Ar tamsta 

už 25 centus 
veido pusę?”

negalė- 
nuskus-

keistos

Elgeta: 
tum man 
sti vieną

Skutėjas: “Tai gana
dalykas! Na, bet sutinku! Ku
rią tada tamsta norėtum?”

Elgeta: “Išorinę!”

PAKILO KAINA
“Pagaliau, už kiek tamsta par
duodi tą katę?”

“Už 25 litus.”
“Bet vakar tamsta kalbėjai 

apie penkioliką!”
“Taip, bet kai tamsta išėjai, 

ji pagavo musų kanarėlę ir su
ėdė!”

muziką. Visi smagiai ūžė iki 
rytmečio.

Pasisekė piknikas
Kaip jau visi žino, penktadie

nį ir šeštadienį lietus pylė kaip 
iš kibiro. Bet sekmadienis iš
aušo nepaprastai skaistus. Pik
nikų rengėjai neišpasakytai 
džiaugėsi. Jų tarpe ir Draugys
tės Lietuvon Kareivių komisija. 
Pasisamdę jauną Ignatavičių 
su dideliu troku krauna reik
menis. Sako, “Graži diena, tu
rėsim daug svečių”.

Taip ir* buvo. Didelis bosas 
net tris “tripus” darė. O kur 
pavienės mašinos! Suvažiavo 
gražaus svietelio. Šaltas alutis 
bėgo putodamas, tai aukos* F. 
Zajausko, Mikulio, Sauliaus, 
Jaškuno, Samoškos ir kitų.

Tarpe pikniko publikos gra
žiai figūravo su savo 
momis Raudonos Rožės 
bolės lošėjai. Jie turėjo 
persiimti su “Business
lošėjais, ir be jokio vargo Ro- 
žiečiai laimėjo. Valio, vyrai! 
Nėrą abejonėj jpg šį sekma* 
dienį, birželio 19 d., Rožiečiai 
pasirodys parapijos piknike ir 
laimės lošį.

Pas Jaunimą.
3 liepos piknikas rengia- 
“Jaunimo”. Argi kliubie- 
ten nedalyvaus ir neatsi-

operaciją. Dar negrįžus geran 
sveikatos stoviu, čia ištinka 
smūgis: šeimynos galva suser
ga ir miršta. O ką daryti? Su
kaupus/ visas jėgas turi taikytis 
prie aplinkybių, 
Mirsime visi.

ĘE ROMANTIKOS
Petras, apkabinęs Elytę: “Ai, 

mieloji Elytė, kaip aš jaučiu 
tavo mažutę širdį.”

Elytė visai neromantiškai: 
“O aš tavo portsigarą!”

TIKRIAUSIA PRIEMONE’

Gaisras Times 
Spaustuvėje

—Ar tamsta galėtum man 
patarti kaip surasti .artimiau
sią policijos nuovadą?

—Visai lengva:—užtenka tik 
truputį patriukšmauti, ir tuoj 
tamsta ją surasi!

unifor- 
Kliubo 
sutartį 
Men’s”

O
mas 
čiai
stos pirmoj vietoj? Aš pilnai ti
kiu, kad dalyvaus. Pats kliubas 
ir kareiviai ten dalyvaus 
skirtas penkines praleis.

R. R. diena

ir

Na, 24 diena liepos, tai Rau
donos Rožės Kliubo diena. Sun 
Sėt Parke piknikas. Kiek ten 
suvažiuos lošėjų jaunimo! O 
apie senimą nėra kas sakyti. 
Jie visados važiuoja į gerus di
delius parengimus.

Vakar rytą iš nežinomos 
priežasties kilo gaisras laikraš
čio Daily Times name, 211 W. 
Wacker Drive. Liepsnos pada
rė daug žalos popierio sandė
liui, spaustuvei ir ekspedicijos 
skyriui. Laikraštis išėjo, pasi
naudodamas Tribūne spaustu
vės mašinomis.

Atėjo Nauja
Kultūra No. 4

LENGVAI IŠĖJO
Kliunkis sutinka Klumpį. 

Kliunkis sako pykdamas: “Aš 
jau įsitikinau, kad nuo tamstos 
savo šimto litų nebeatgausiu!”

Klumpis lengviau atsikvėpė: 
“Kokia laimė! Kiek aš laužiau 
sau galvą, kaip apie tai tamstai 
pranešti!”

v? p^vome iŠ Lietuvos 
“KULTŪRĄ”, kurios turi
nys yra kaip seka:

Kelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir rasių nelygiavertiškumas 

—G. Zimanas.
Eilėraščiai apie meilę—A. Rūkas. 
Prievakaris—N. Ostrovskij.
Pastabos apie Gogolio “Mirusias 

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

gijos taupytojai — J., Acus- 
Anukas. ;

Popui iaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
So. Halsted St. Chicago, III.1739

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki Šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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.

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE:

Viso
Viso

Adresas

Miestas

“Naujienos” metams
26 šm. Setas .....„.....

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas....................._.................. ..... ..........

....  $8.00

..... $4.00

„ $12.00

L

KITUR SUV. VALSTIJOSE: 
“Naujienos” metams ............
26 šmotų Setas, persiuntimas 

ir apdrauda ............

$5.00

$4.50
. $9.50




