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PRADĖJO VAJU PRAMONĖS GAIVINIMUI
PWA Paskyrė Pirmuosius
$50,000,000 Viešie

siems Darbams
Į 60 DIENU 2,000 PROJEKTU BUS VYKDO

MA. JU IŠPILDYMAS KAŠTUOS 
$600,000,000

Prez. Rooseveltas kalbės per radiją penk 
tadienio vakare 9:30 valandą

f

. ■ ■ (ACME-NAUJIENU Photo]
Iowos valstija Šiais metais šventė savo šimtmetines sukaktuves. Ta proga Iowos 4-H kubų mergaitės savo 

konvencijoj sudarė iš savęs raides žodžiams “Iowa’s 100 years 4-H”- šie 4-H mergaičių ir vaikinų klubai susi
deda iš ūkininkų dukterų ir sūnų, pasiryžusių pasižymėti ūkio pagerinimo darbais. Mergaičių konvencijoj da
lyvavo suvirs 15,000 mergaičių. Konvencija buvo mieste Ames, Iowa.

100,000 saugos An 
glijos karalių Fran 

euzijoj
^7

PARYŽIUS, Frhncuzija, bir
želio 22. — Ateinančią savaitę 
Francuziją atlankys Anglijos 
karalius Jurgis ir karalienė Elž
bieta. 100,000 žmonių — ka
reivių, sargybinių ir policinin
kų — bus sumobilizuota kara
liui ir jo žmonai saugoti per 
keturias dienas, kai jie lanky
sis Francuzijoj.

Naciai sustabdys 
triukšmingus po

gromus

WASHINGTON, D. C., birž. 22. — Public Works Adminis- 
tration trečiadienį pradėjo vajų šalies darbams ir bizniui išju
dinti. WPA paskelbė, kad ji paskyrė $50,653,715 dovanų 
(grants) ir paskolų 192-ms viešųjų darbų projektams vykdyti.

Iš šies sumos dovanų yra $41,632,715, o paskolų $9,021,000. 
Tačiau projektų išpildymas kaštuos $92.520,374. Balansą teks 
padengti toms valstijoms arba toms kaimynystėms, kuriose pro
jektai bus vykdomi.

PWA paskelbė paskyrimą švęsta vajui šalies pramonę iš- 
fondų 192-ms pirmiesiems pro-!judinti. Kalba prasidės 9:30 

. jektams vos kelias valandas po valandą vakare.
to, kai prezidentas phfeii&šė bi
lių asignavusį biznio,pramonės 
ir bendrai darbų išjudinimui 
$3,753,000,000. Pasirašęs 
prezidentas pareiškė, kad 
dienų žemė bus kasama 
šaly. Kitaip tariant, į tą
bus vykdomi visi 2,000 viešų
jų darbų projektų, kurių išpil
dymas kaštuos $600,000,000.

Iš paskintų trečiadienį sumų 
$544,770 teko Chicagai. Jai teks 
ir daugiau.

Ateinančio penktadienio va
kare prezidentas Rooseveltas 
kalbės per radiją. Jisai pareiš
kė, kad kalbės bendrais klau
simais. Tačiau numanoma, kad 
svarbiausia kalbos dalis bus pa-

bilių 
j 60 
visoj 
laiką

Kai prezidentas pasirašė $3,- 
750,000,000 . asign&eijų bilių, 
spaudos atstovai paklausė, ar 
jis mano, kad depresija jau pa
siekė dugną. Prezidentas atsa
kė: Jau nukrito keletas lašų 
iš dangaus ir gal būt juos pa
seks labai reikalinga liūtis.

Tatai reiškia, kad preziden
tas mano, jogei paskutiniuoju 
laiku biznis nebuvo taip pras
tas, kaip daug žmonių kalba. 
Pasak p. Roosevelto, visos ša
lies pajamos* šiemet sieks tru
putį daugiau nei 60 bilionų do
lerių. Tai bus 5-kiais bilionais 
dolerių didesnes pajamos, ne
gu ankstesni " apskaičiavimai 
žadėjo. /

Laivynas siūlo 
$40,000,000 kon

traktus
Jfr . . '.I -

WASI[INGTON, D. C., birž. 
22. -X Jungt. ..Valstijų laivyno 
departamentas trečiadienį pa
skelbė varžytines $40,000,000 
kontraktams išpildyti. Kontrak
tai siūlomą keturiems naikin
tuvams statyti, trims submari- 
nams, propelerių mašinerijai, 
etc.

Japonai bombardavo 
Swatow uostą

/

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
22. — Hitlerio vyriausybė yra 
nutarusi sustabdyti triukšmin
gus žydų pogromus Vokietijoj. 
Daužymai žydų krautuvių lan
gų, maliavojimai sienų ir muš
tynės sukelia nepalankią na
ciams publikos 
turi paliauti,
areštai žydų ir bus tęsiamas 
griežtas spaudimas visai paša
linti žydus iš Vokietijos.

opiniją, taigi 
Tačiau pasiliks

CHAMBERLAIN DARO ŽYGIŲ MŪŠIŲ 
PALIAUBAI ISPANIJOJ

Paskandino tris 
britų laivus

Anglija, birž.
iadienio praneši-

premjeras

LONDONAS, 
22 
mais, Britanijos 
Chamberlain ir Italijos dikta
torius Mussolini; vedė derybsZ 
Ispanijos klausimais. Chamber- 
Jain įrodinėjęs, kad reikia siek
ti mūšių paliaubos Ispanijoj. 
Mussolini buvęs' ‘'nepalankus 
Chamberlaino argumentams. ' *, u ■ ■ 1 ' . <

• ...................

Sulaikė namų staty
bos biliaus balsavimą

'Tačiau vėliausios žinios iš 
Paryžiaus sakė, kad ten nuo
monė yra'T'iogei galų gale Mus- 
solini sutiksiąs Chamberlaino 
planą priimti. Mussolini nori 
vykdyti Britanijos-Italijos pak
tą, o paskui gauti paskolą iš 
Britanijos. Tas sumetimas gal 
labiau paveiks jį nei Chamber
laino argumentai.

Sukilėliai užgriebė 
francuzų vagoną

Franco planuoja 
naują ofensyvą 
prieš Kataloniją

Gubernatorius Leh 
man — kandidatas 

į senatą

HENDAYE, Francuzija, birž. 
22. — Ispanijos sukilėlių pa
reiškimai trečiadienį davė su
prasti, kad gen. Franco ir jo 
talkininkai, italai ir vokiečiai, 
ruošiasi naujam ofensyvui prieš 
Barceloną, respublikos sostinę 
Katalonijoj.

Sukilėlių ofensyvas prieš Va- 
lenciją trečiadienį apsistojo, 
kai jie pasiekė respublikos gy
nėjų sustiprintas vietoves. Nu
žiūrėdami, kad čia bus sunku 
lojalistus įveikti, gen. Franco 
ir jo talkininkai ketina vėl pul
ti lojalistus Katalonijos fron
te.

ALBANY, N. Y., birž. 2S. — 
New Yorko gubernatorius Lefr 
man antradienio vakare paskel
bė, kad jis statys savo kandi
datūrą į Jungt. Valstijų sena
torius, jeigu demokratų parti
ja parems ją.

Gubernatorius Lehman kurį 
laiką rėmė prezidento Roose- 
velto politiką, bet išėjo griež
tai prieš prezidentą, kai pasta
rasis mėgino Vyriausiąjį teis
mą perorganizuoti.

New Yorko valstijos pažan
giųjų grupės, sakoma, neprita
riančios Lehmanui.

SHANGHAI, Kinija, birž. 22. 
— Japonijos karo lėktuvai tre
čiadienį dviem atvejais bom
bardavo uostą Swatow, kuris 
randasi 220 mylias šiaurės ry
tuose nuo Cantono. Dešimt ja
ponų laivų saugojo išlaipinimą 
keleto šimto kareivių į salą Na-- 
moa netoli nuo SwatoW.

Manoma, kad šie japonų žy
giai yra pradžia ofensyvo tai
komo nukirsti kinų susisiekimą 
tarp Cantono, pietų Kinijos so
stinės, ir centralinės Kinijos, 
kur dabar yra kinų-japonų ka
ro jėgos sukoncentruotos.

Babson pranašauja 
gerą biznį

Bombos sprogo prie
5 Krogerio krautuvių

DETROIT, Mich., birž. 22.— 
Naktį į trečiadienį bombos spro
go prie penkių Kroger Grocery
6 Baking kompanijos krautu: 
vių. Išbirėjo langai, padaryta ir 
kitokios žalos turtui.

Keletas Krogerio krautuvių 
yra uždarytų jau savaitę lai
ko. Jos uždarytos dėl streiko, 
kurį iššaukė ADF ir CIO (Ari
jos bendrai.

SPRINGFIELD, UI., birž. 22. 
— Illinois valstijos miestai' 
kaip Chicaga, East St: Louis, 
Pcoria ir kiti, gali gauti iš fe- 
deralios valdžios nuo $50,000,- 
000 iki $100,000,000 lūšnoms 
griauti ir namams pigiomis 
rendomis statyti. Bet federalė 
valdžia reikalauja, kad Illinois 
išleistų atatinkamą įstatymą.

Trečiadienį biliaus šiuo rei
kalu balsavimas Illinois senate 
tapo sulaikytas, nes, padarius 
preliminarį balsų suskaitymą, 
pasirodė, kad - biliui priimti 
trūksta keturių balsų. Gal būt 
'vėliau reikiamų balsų skaičius 
susiras. - ,

CASABLANCA, Morocco, bir
želio 22. — Ispanijos sukilė
lių kareiviai trečiadieni atida
rė užantspauduotą Francuzijos 
vagoną prie Ispanijos Morocco 
rubežiaus. Jie paėmė laikraš
čius ir kitokius raštus.

Sakytas vagonas važiavo iš 
Francuzijos Morocco į Tangie* 
rą per Ispanijos Morocco. Pa
prastai vagonai, važiuoją per 
Ispanijos Morpcco, būna užant- 
spauduoj ami ir praleidžiami 
nekliudomai. Tokia sutartis vei
kia jau seniai, šiuo atveju su
kilėliai paneigė sutartį.

VALENCIJA, Ispanija, birž. 
22. — Sukilėlių lėktuvo mesta- 
torpeda pataikė į britų preky
binį laivą trečiadienį ir pa- 
škandino jį. Nukentėjęs laivas 
buvo Thorpenes.

Vėliau lėktuvas sugrįžo ir 
paskandino laivą Sunion, taip
gi priklausiusį britams.

Tretysis sukilėlių paskandin
tas laivas buvo pažymėtas tiK 
raide “G”.

Visas skaičius atakų prieš 
britų laivus nuo Ispanijos ci
vilio karo pradžios trečiadienį 
sieke 55. Kuone puse atakų pa
daryta per paskutinius tris mė
nesius. ‘

ŽINIOS Iš LIETUVOS
NEVYKĘS RAMANAUSKAI

TĖS ROMANAS

Didžiuliai girių gaiš 
rai Kanadoje

Francuzai areštavo 
markizą kaipo šnipą

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

Debesuota; vėsiau; lengvi ir 
vidutinio stiprumo pietų vaka
rų vėjai pasikeičią į šimirės 
vėjus; saulė teka 5:15, leidžia
si 8:29 valandą.

į V ** J '--y

RELOIT, Wis., birž. 22. — 
Roger Babson, Bostono ekono
mistas, kalbėdamas General 
Council of Congregational and 
Christian Churches suvažiavi
mui, pareiškė trečiadienį, kad 
samda darbininkų didės ir biz
nio apyvarta augs nuo dabar 
iki šių metų galo.
. Babsęno balsas Amerikos 
bižtuerių tarpe skaitomas ypač 
autoritetingas.

EDMONTON, Alberta, birž. 
22. — Miškų gaisrai Alberta 
provincijoj šiaučia šiuo laiku 
250 mylių plotu. Sakoma, gais
rai esą didžiausi Alberta pro
vincijos istorijoj. Gaisrai išsi
plėtė dpi sausros. Jie gręsia 
tentpiuvėms, ūkiams ir net kai 
kuriems miesteliams, ypač gi 
miesteliui Cąrojine.

BIARITZ, Francuzija, birž. 
22. — Francuzijos policija tre
čiadienį areštavo Čia ispaną 
markizą Martin Olivers, jo se
kretorių Juan Pėreja ir fran- 
euzą Pierre Rottier.. Pas areš
tuotus rasta tūkstančiai doku
mentų, kurie liečia Francuzijos 
apsaugos plakus Ispanijos pa
sieniu.

Jungt Valstijų komer-

Penki sužeisti eks- 
plozijoj Elgine 

—■■Mm. »■ —■■■*,. y . ,
ELGIN, I1L, birž. 22. — Tuoj 

popiet trečiadienį čia kilo; eks-

Roper numato biz
nio pagerėjimą

WASHINGTON, D. C., birž.
22.
ei jos departamento sekretorius 
Roper trečiadienį pareiškė, kad _ 
biznio statistika rodo, jogei ga~ plozija W. R. Meadow^,kom 
Įima tikėtis pramones sukruti- panijos įmonėje. Penki * darbi- 
mo šią vasarą arba, vėliausia, ninkai sužeisti. Vienas sužeis

1 tųjų veikiausia mirs.apie rudenį.
‘'ji V ■ *’ ' !•'
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Žydų pinigus pavar
tos žydams naikinti

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
22. — Nacių vyriausybe svar
sto planą sudaryti iš konfis
kuoto žydų turto stambų ka
pitalą ir tą kapitalą pavartoti 
konkurencijai su žydų bizniais 
ir išstūmimui žydų iš biznio.

& I®'
• ' t/':'

Mėgina pašalinti 
darbininkų ad

vokatą
WASHINGTON, D. C., birž. 

22. — Advokatų Asociacija re
komendavo atimti teisę prak
tikuoti advokatui Edwardtrl 
Lamb. Kaltinimas Lambui yra 
tas, kad jis įžeidęs Ohio val
stijos teisėją Hecotorą Young, 
kovodamas indžionkšeną, kurio 
reikalavo Williams Manufactur- 
ing kompanija prieš darbinin
kus streikierius. Lamb yra CIO 
advokatas Ohio valstijoj.

Balandžio 25 d. Kauno apyg. 
teismas sprendė keletą baudž. 
bylų. Smarkiausiai nubaustas 
Juozas Galaunė, Vilijampolės 
gyventojas.

Galaunė įsimylėjęs Ramanau
skaitę Sofiją, taip pat vilijam- 
poliškę, ir kurį laiką gyvenę. 
Pagaliau Ramanauskaitė Ga
launę pametė ir susidėjo su 
Antanu Barausku. Galaunė už 
tai ant Ramanauskaitės pyko 
ir jai kerštavo, o š. m. sausio 
7 d. sutikęs prieangyje ir ga
vęs iš jos atsakymą, kad ji 
mylintis su Barausku, kirviu 
smogė jai į galvą; Galaunė kir
viu savo buvusiai mylimai kir
to į galvą keturis sykius) ir ji 
buvo labai sunkiai sužalota su 
pavojumi gyvybei.

Apygardos teismas Galaunę 
pripažino kaltu ir už tokį žiau
rumą nubaudė aštuoneriais me
tais sunk, darbų kalėjimo.

Sąjunga Ginkluo
tom Lietuvos Pajė 
goms Remti

Sukilėlių lėktuvai 
atakavo Barcelo

ną 8 kartus
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 22, — Trečiadienį 15 su
kilėlių lėktuvų dvi valandas 
atakavo Barceloną, Ispanijos 
lojalistų sostinę. Aštuonis kar
tus lėktuvai atlankė miestą mė
tydami bombas.

Viso numetė jie per šimtų 
bombų. Žmonių užmušta dešimt. 
Apie 20 sužeista. Sugriautu 
keletas namų.

Sukilėliai- koncentravo ka
riuomenę šiaurės rytų Ispani
joj ofensyvui prieš Barceloną.

Prieš kelerius metus Kaune 
įsisteigė Ginkluotoms Krašto 
Pajėgoms Remti Sąjunga. Šios 
sąjungos tikslas, kaip iš jos įs
tatų matyti, yra materiališkai 
ir morališkai remti ginkluotas 
krašto pajėgas, Stiprinti krašto 
apsaugą nuo išorinių pavojų, 
skiepyti bei palaikyti krašto ap
saugos ir Lietuvos integralumo 
mintį organizuotoje ir neorga
nizuotoje visuomenėje, be to, 
propaguoti kariuomenės ir vi
suomenės bendradarbiavimo i- 
deją.

Gegužės 22 d. Kauno šaulių 
S-gos salėje įvyko Sąjungos 
Ginkluotoms Krašto Pajėgoms 
Remti metinis skyrių atstovų 
suvažiavimas, kuris aptarė ak
tualius organizacijos reikalus.

Tsb.



Ketvirtadienis, birž. 23, *38
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NAUJIENOS, Chicago, HL

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 S(L MICHIGAN BLVD.
t - ~ ■■■ ■ - — *»...* » - » į

/ Ofiso Tel Virginia MM 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 ARCHER AVENUB 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6-^8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVA 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Ii

Gal Būt Turi Tokį 
Užkietėjimą

KA PASAKOJA SENAS KNYGNEŠYS
M* ..........   »

(Tęsinys)
Lietuviškas tardytojas ir devy

ni kalėjimai
—Surakintą geležiniais pan? 

. Čiais mane iš Marijampolės at
varė į Aleksotą, čia kiek palai
kę, tuojau pradėjo vėl tardyti, 
toją. Koks mano buvo nustebi* 
maS) kai tardytojas prakalbėjo 
į mane lietuviškai,
mokąs lietuviškai tardytojas 
rusas Dorošukas.
klausinėjo apie 1905 m. veiki
mą. Jis prisispyręs nune ka
mantinėjo. Kaip galėjau gyniau
si. Pagaliau, po tardymo Doto- 
šukas man pasakė, kad busiu 
siunčiamas | Suvf.lkų kalėjimą'. 
Vėl mane surakino geležiniais 
pančiais ir etapu per kitus ka
lėjimus siuntė į Suvalkus, kur 
buvo kaiinama ir daugiau mu
sų krašto brolių. Ir tikrai Su
valkų kalėjime radau sėdinčius 
šiuos lietuvius: Virbylą, Vencių, 
Ražaitį,, Aleksą-AngArietį, bro
lius Bliudžius ir kt. Ligi Suval
kų perėjau devynis kalėjimus. 
Pagal to laiko režimą politinius 
kalinius kalėjime laikydavo be 
geležinių pančių. Juos uždėdavo 
tik varant etapu. Tiesa, išimtį 
sudarydavo pasmerktieji mirti.
Lietuvių kankinių parašai Kal

varijos kalėjime 
—Kai aš buvau kalinamas 

Suvalkuose, iš draugų sužino
jau, kad dar ir 1910—1911 m* 
caro žandarai suiminėdr.vo mu
sų veikėjus ir vieną kitą trėmė 
į Sibirą. Žinau, kad net iš Sii-

$5 — JMOKETI — $5 
be Finansinių mokesčių 

Tiktai Mažos Palūkanos.
TERRAPLANF Sedan .... $265 

i PLYMOUTH Sedan ....
, CHEVROLET Sedan ....
I BUICK Trunk Sedan... 

PONTIAC Trk. Sedan...
! DE SOTO Sedan .........

CHRYSLER Sedan .....
OLDSMOBILE Sedan... 
DODGE Sedan ............
CHEVROLET Sedan .!.l

i CHEVROLET Sedan ....
i FORD Sedan ...............
l KITOKIŲ PASIRIN- $OE 
RIMUI PIGIAI KAIP

Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė.
Visuomet atdara.

35
34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

$225 
$215 
$265 
$195 
$145 
$115 
$115 

$9? 
. $95 
. $60 
. $60

valkų kalėjimo buvo į Sibirą iš
temtas vienas kiltas lietuvis — 
veikėjas. Anais laikais Visi 
imtieji lietuviai laikėmės 
džlaufiios Vienybės. Vlehas 
delis priešas — caras mus
jungė po viena kovos vėliava. 
Atmenu senus žilus dievobai
mingus žmones, kurie sugyveno 
su laisvamaniais. Kai mane at
varė Į Kalvarijos kalėjimą, tai 
ten vėl radau daug politinių su
imtųjų* Mane pasodino į 13dą 
kamerą. Ant sienos pamačiau 
daugybę lietuviškų pavardžių. 
Vienoje vietoje peiliu buvo iš
skusta: “1898 m. gyd. J* Bag
donas”. Radau visą eilę parašų 
tų kurie buvo kankinami už lie
tuvybę. Tur būt, keli šimtai lie
tuvių praėjo nuo gyd. Bagdono 
buvimo ligi manęe, nes juk jr^ti 
buvo praslinkę apie 12 metų.

Teismaa Marijampolėje
—Pagaliau1 man pranešė, kad 

busiu teisiamas Marijampolėje* 
Nugabeno tonui Ir laukiau savo 
likimo. Mane turėjo ginti advo
katas Leonas. Jis atvyko į Ma
rijampolę ir čia vėl iš naujo 
mane kaltino prokuroras, žan
darai, šnipr.i ir jų agentai. Ad^ 
vokatns Leonas įrodinėjo, kad 
esu paprastas kaimo Žmogus ir 
nėra už ką bausti. Vis dėlto 
teismas mane nubaudė pusėn* 
trų metų tvirtovės. Sužinojai, 
k: d toksai lengvas sprendimas 
buvęs vien todėl, kad gerai gy
nęs advokatas, o pagaliau nuo 
nusikaltimo jau buvo praėję še- 
šeri metai, žandarai sakė, kad 
jei butų sugf.vę 1905 m., tai 
nuo mirties bučiau neišsisukęs. 
Vėl mane surakino ir nugabe
no į Marijampolės kalėjimą.

Lietuviai kankiniai Kauno 
Kalėjime

—Po teismo Marijampolėje 
mąne gabeno per daugelį kalė
jimų. Iš Marijampolės į Kalva
riją, Suvalkus, o iš tfenai fiet į 
Gardiną. Po ilgų etapų pagaliau 
atgabeno į Kaimą. Čia. uždarė 
dabąrtiniame Mickevičiaus g. 
kalėjime. Antrame aukšte nedi
deliame kambaryje buvo sugrū
sta net 14 lietuvių. Nors aš bu
vau nuteistas palyginti neilgam

[ ACME-N AUJIENŲ Foto J

JAUNOJI* — Tai yra gar
saus radio išradėjo Marco- 
nio duktė Degna Marconi. 
Birželio 20 ji ištekėjo Už 
profesoriaus Gabrielio Pa- 
reseth kurs dirba prie Itali
jos ambasados Londone*

Gal buit tą maisto rūšis, ku
rią Valgai, neduoda jūsų žar- 
hohis jokio dūibo. Meša, bul
ves ir duona nesudaro tos rų- 
šieš minkštos, rupios mases, 
kilti padeda žarnoms veikt.

Jei taip, tai trupus, grūz
dus Kellogg’s All-J3ran pus1- 
ryčiams dhos jurhs tą “ru
pumą/’ kurio viduriai rei
kalauja atsakančiam veiki
mui. ir, bfetoj jis turi savy
je tohiką, vitaminus 81* ku
rie padeda jiems susitvar
kyti. Jeigu nori savo nega
lavimus pašalinti, valgyk 
Kellogg’s All-Bran kasdien 
kaipo javinius arba keptus 
bandutėse ir gerk gana van
dens. Ali-Rran Kellogg da- 
fotni in Rąttle erček. Par
duodami pas visus krautu
vininkus.

tfii.ll-i >!■!!
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Dvynukų
“Gadynė”
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NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

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

J

STIPRYBE—APSAUGA—PATARNAVIMAS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

laikui* tačiau mante labai sau*- 
gojo. Mat, žandarai ieškojo dau
giau įrodymų. Kai mane vaty* 
davo iŠ vieno kalėjimo į kitą> 
tai visuomet būdavo1 raštas : “I-. 
miejet bolšoi naklohk pobiegu0 
— tūri didelį palinkimą pabėgti* 
Besėdint Kauno kalėj ime, kai 
kada per dabartinę Laisvės alė
ją politinius kalinius varydavo 
į darbus. Pirmą kartą mane vrr 
nė dar su geležiniais pančiais. 
Tai buvo 1912 m* pradžioje. 
Nors tuo laiku jau priespauda 
buvo žymiai sušvelnėjusi, ta
čiau senesnių kalinių vis nepa
leido. Jie turėjo atkentėti už pa
darytas “skriaudas” Caro vy
riausybei.
Rusai Lietuvoje laikė blogiau

sius valdininkus
—Pagaliau po pusantrų metų 

kalinimo išvydau laisvę. Tačiau 
noras dirbti nei kiek nebuvo su
mažėjęs, tik buvau silpnesnis. 
Parvykęs į savo apylinkę .susi
tikau dvaruose su žymesniais 
rūsų dvarininkais ir valdinin
kais. Mat, gavau darbo viename 
dvare. Gerai atmenu, kaip vie
ną sekmadienį Prienų apylinkių 
dvare kalbėjausi su rusų profe
soriumi Presniakovu. Tas atvi
ras rusas man taip pasakė: 
“Caras iš Rusijos į Lietuvą 
siunčia pačius blogiausius val
dininkus. Didžiausi girtuokliai^ 
palaidūnai, kyšininkai čia uži
ma pačias atsakingasias vietas* 
todėl man Lietuvoje ne vieta. 
Aš negaliu dirbti tarpe kyšinin
kų ir palaidūnų”.
Okupacijos metu tėko dar kar

tą “daraktoriauti”
—Užėjus vokiečių kariuome

nei, daugumas mokytojų pabė
go į Rusiją. Vokiečiai tik nuo 
1917 In. pradėjo steigti mokyk
las ir tai beveik vokiškas. KaL 
muose kasmet atsirasdavo daug 
vaikų, o taip pat jaunimo, kurio 
troško mokslo. Mačiau, kaip de^- 
šimtys vieno kaimo vaikų leido 
brangų laiką veltui. Todėl po 
30 metų vėl ėmiausi savojo 
“daraktoriavimo”. Tik šiuokart 
man sekėsi žymiai geriau nei 
spaudus draudimo laikais. Vėl 
ėjau per kaimus ir yėl mokiau 
ūkininkų vaikus “lementoriaus”. 
šiandien būdamas 'Kaune sute
kau nemaža savo mokinių, ku± 
riuos hadais mokiau. Jie visi 
pralenkė savo' mokytoją. Kurie 
iš manęs mokslą sėmė 1887—- 
1897, dabar jau teisėjai, pulki
ninkai, ir kitokį aukšti valdk 
nihkai. Okupacijos laikų moki
niai jau baigia universitetą, —- 
džiaugėsi savo darbu žilagalvis 
lietuvybės kovotojas.

Chicagos RavehsWood ligoni
nė skelbia^ kad per paskutines 
12 dienų ten gimė keturios po
ros dvynukų. Tai esąs savotiš
kas rekordas.

Iš LIETUVOS
„an.Į ..dp.,— .. .

RUOŠIAMASI PALANGĄ 
ATSTATYTI

. ............... Ji, ,

Neseniai įvykęs didelis gais
ras sUilUikinO apife trečdalį Pa
langos. Sudegė) visa senoji Pa
langa su turgaviete, krautuvė
mis, dirbtuvėmis ir varguome
nės nameliais. Trobesiai beveik 
visi buvo mediniai daugelis 
jau pasenusių*

Nelaimės ištiktiesiems palan- 
giečiams pirmoji pagalba Jau 
suorganizuota ir jie apsaugoti 
nuo šalčio ir bado. Pažymėtina, 
kad pagalbos parūpinamas su
teiktas net keliuose komitetuo
se* Vieną komitetą padegėliams 
Šelpti sudarė miesto savivaldy
bė, kitą žydai, trečią vien ka
talikai. Sakoma^ kad septynių 
auklių vaikas be galvos. Taip ir 
Čia gali išeiti* Kai veiks keli ko
mitetai, tai vieniems pašalpų 
gal tekti ir perdaug) o kitiems 
nieko. Tokiais atsitikimaisi pa
šalpomis naudojasi landesni, 
vikresni Žmonės, o ne šelpimo 
labiausiai reikalingi. Na, laiki
no sUšelpimo reikalas vis tiktai

pusėtinai tvarkomas.
Greta to vyriausybės skirtoji 

komisija sparčiai ruošia Palan
gos atstatymo planą. Visa iš
degusioji vieta perplanuojama, 
ruošiami atstatymo projektai.

Manoma, kad dabar bus lei- 
džiania statyti tiktai, mutinius 
trobesius* Biednuomenei bus 
duotos atsistatymui paskolos 
lengviausiomis sąlygomis. To
kiu budu daugeliui padegėlių 
gaisrai gali net išeiti į naudą, 
nors vienus-kitus metus teks 
smarkiau pavargti jr padirbėti*

Tsb.

Ofiso TeL Boulevard 5813 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

_X_x—

(Galas)
..-■t.,....,... „.■***.
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Pavogė 350 
Siutus

Nežinomi vagys išpiovė skylę 
Gately-Wheeler rūbų krautuvėm 
stoge, ties 212 So. Sta;te Si., it* 
pavogė 350 štatus.

PILSEN , 
LIGHT FLOOR OIL

Tikrai ši lėngva gintarine alte jaus-varnišio-staino kom
binacija hliVarhisiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip magikaš.
Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS
Iii iMMflIlIlilhiĮHlM IHllllllll IliHMitHi tib—■ F 11

< , ________ _____ -__

LIGHT 
FLOOR OIL

. _________ ..

PRIDUOK SAULES ŠVIESUMĄ 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

A^BULANCĖ1' 
: DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTB 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse
I ................................... —....... - ■ -

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

P. šAltimieRAS

Laidotuvių Direktoriai

u

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

.i- - 'Ą
->

■ - Dr. F. Pulsuoki Le Vaii 
GYDYTOJAS»CHIRŪRGAS, X-RAY 

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

Garsinkitės “N-nose”
A. Montvid, M. D.

West TownvState Bank Bldg. 
2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
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.

Dr. A. J. Shinrkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO* ASHLAND AVENUE 

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

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, Utarhinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So* Western Avė.
1410 South- 49th Court

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimot nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su 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 A v.

Phone Boulevard 7589

J. MULEVIČIUS
4348 So. Califbrnia Avenue Phone Lafayetle 3572

‘ 1 . ■- ■ . ------------------ t.--, » ■ ■ ' ■ Į ,■ į,.............. .............

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė*
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Bark 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 subatomis

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 HEMLOC^ 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 it vaikų pbgal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464DR. 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 
Nedėliomis pagal sutartį.

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

/ P* J. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Street Boulevard 4089
r-.' . .................... - -■■■■■• ! ■ [■■ ~ i ------------ ------------------- -.............

I I.J.ZOLP
1646 Wesl 46th Street"f . ...... I.' ■ . . ■ ■ < ... . Į „b. I I || . į .................— 

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

8
Yards 1139
Yards 1138 i II I .......   I i

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
ŠKYRlUŠt 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAI 2880
Am LIETUVIAI

ALBERT V, PETKUS IR EUDEIKIS
4^04 So. Westėrn Avė. Phone Virginia 0883

. * ■  'Į ■*■   i -..I—.. ■ • ■, ■

A. M. PHILLIPS
3307 ^ituanica* Avenuė Phone Boulevard 4139

t

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
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 nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomla Avenue

Telefonas Republic 7868

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 PLAKA 2400
. ■■■     ■■!■■■■ wi ■Mm im i <nn   •

Garsinkite “N-nose”



nėšeniai, tad

CHICAGO, iii.

Dykai Apskaitliavimas

INSURANCE Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

Tel. Hemlock 62402415 W. 64th Street

Vardas Adresas

Vardas

Račkus
Ameri-

Numeris ir gatvS 
Miestas ir valstija

...VA****'-'*’*** mm

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ. 
GYVASTIES

gaila draugišką žmoųės ir 
biznieriai.

Wilkelio rakandų krautuvė
Besisukinėdamas lietuvių ko

lonijoje, kuri yra prie lietuvių 
bažnyčios, užklydau ir į p. Wil- 
kelio rakandų krautuvę.

Turiu pasakyti, jog toje krau-

GERKIT tik GERĄ 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 i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

13v vV. RANDOLPH STREET

LIETUVIŲ IR AMERI 
KIEČIŲ DRAUGIJA 

LIETUVOJE

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.09

— PIRKS ŠIM 
NUŽUDĖ ŽMO 

BANKIETAS DE 
NORI MIESTU GYVEN

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

WILKELI0 RAKANDŲ KRAUTUVĖ. - 
DR. TAMOŠAITIS REN 

— CLEVELANDC 
MIESTO FINANSIŠKI REIKALAI KRITIŠKOJE 
PADĖTYJE.

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Res. 3019 S. Union Victory 8269

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

po pietų.

Gerb. Administracija:
čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖSE ŽUVO 49 ŽMONĖS 
ŽYDAS LIKO APDOVANOTAS MEDALIU. - 
MA JAUNUS VYRUS I ARMIJĄ 
TĄ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 
GŲ DĖL DVIEJŲ DOLERIŲ. 
LEGATAMS IŠLEISTI.— Z" I 
TOJUS NAUJAIS MOKESČIAIS APKRAUTI. - 
JONAS PILTERIS PERSIKĖLĖ Į SAVO NAMĄ.— 
TRIJŲ SLA KUOPŲ KOMISIJOS SUSIRINKI 
MAS. —-----------------------------------------------
DIDELIS PIKNIKAS 
GIASI VAŽIUOTI J SEIMĄ

“NAUJOJI GADYNE
220 Leonard Street, Broc

Trijų kuopų piknikas
Trijų SLA kuopų pikniko 

rengimo komisija laikė savo 
posėdį J. Jaro namuose. Buvo 
daug kalbėta apie rengiamų 
pikniką, kuris įvyks liepos 31 
d. Machutos darže. Jau paskirti 
pikniko vadovybė bei darbinio •

TAUPYK PINIGUS T VIRČIAU ŠIO J 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

Pirks šimtą naujų au
tomobilių

Miesto taryba paskyrė apie 
šešias dešimtis tūkstančių dole
rių tam, kad butų nupirkta 
šimtas naujų automobilių poli-

Dr. Tamošaitis yra pažangus 
žmogus.

Į. '

Ir vėl kritiška padėtis
Clevelandas ir vėl pergyvena 

inansinę krizę. Bedarbiams 
šelpti pinigų kaip ir nėra, —. vi
si ištekliai, baigia išsisemti. C 
šelpti reikia apie 75,000 šeimų. 
WPA tik dalį bedarbių tegali 
aprūpinti darbais, todėl tuksi 
tančius tenka tiesioginiai šelpti.

Dėl tos kritiškos padėties ne
mažai yra susirūpinės ir majo
ras. Bet tikslaus plano nei jis 
nei kili aukšti ponai neturi.

—Jonas Jarus

PILNĄ APDRAUDĄ AU 
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ 
UGNIES.

APDRAUDĄ 
APDRAUDĄ 
APDRAUDĄ 
APDRAUDĄ 

GAUSITE

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00 
TAMPYTOJAMS

IŠMOKEJ0M DIVIDENTO
Valdybos narys Dr. 

kuriam laikui išvyko į 
ka. —Tsb.

.............. KUPONAS................
JSIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
Išsikirpkit šį Kuponą. Tik iki Birželio 25 d.

šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais 
gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes. 
Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit pilną 
setą.

Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar
sintus indus. Pradekit rinkti sau indų setą. 
Pažymėkit ką norit.
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

Dabar eina tolimesnis > narių 
•rašinėjimas į draugiją. Valdy
ba tuo tarpu rūpinasi surengti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuvių paminėjimą liepos 
mėn. 4 d. Kauno.

CLEVELANDO ,2, ŽINIOS

Reikia pasakyti, jog tai gal 
bus pirmas bendrai kuopų ren
giamas piknikas. Iki šiol kuo
pos piknikus vis rengdavo pa
skirai. Bendrai imant, tie pik
nikai nebūdavo labai dideli. 
Vadinasi, nelabai teapsimokė- 
davo. Tuo tarpu darbo reikėda
vo nemažai įdėti. Nedaugiau 
darbo bus surengti ir bendrą 
pikniką, kuris, be aoej'v sni- 
trauks žymiai daugiau žmonių. 
Be to, jis bus naudingas ir tuo, 
kad šios kolonijos visi Susivie
nijimo nariai turės progos ar
čiau vieni su kitais susipažinti.

Apie pikniko programą pra
nešiu vėliau.

KAUNAS (Tsb). — Lietuvo
je įsisteigė lietuvių ir amerikie
čių draugija. Vidaus Reikalų 
Ministerija patvirtino tos drau
gijos pirmąją šitokią valdybą: 
Julius Kaupas — pirmininkas, 
Dr. Kazys Pakštas — vice-pir- 
mininkas, Pr. Zdankus — sek
retorius, prof. Step. Kolupaila 

iždininkas, Dr. Al. M. Rač
kus ir-kan. prof. F. Kemėšis — 
valdybos nariai. Draugijos ad- 
resasi Lietuvos Banko Rūmai, 
Kaune.

Dr. Tamošaitis vyksta 
į seimą

Dr. Tamošaitis-Thomas ren 
jiasi važiuoti į SLA seimą. Jis 
yra, delegatas nuo 1'4 kuopos. 
Jis sako, jog seime remsiąs vi
nis tuos sumanymus, kurie Su
sivienijimui galės naudą atneš

tuvėje galima pasirinkti vėliau 
stos mados rakandų, Mat, krau 
tuvė atsidarė 
visos prekes yra- naujutės.

Kiek teko patirti, biznis po
nams ^Vilkeliams eina gana ge
rai. Nors laikai ir nėra geriau
si, vienok kostumerių jiems ne
trūksta. O tai dėl to, kad jie 
yra 
geri

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Sumažėjo automobilių 
nelaimės

Nuo pradžios metų iki šio 
laiko sumažėjo nelaimingų at
sitikimų skaičius su automobi
liais palyginus su tuo pačiu 
pernykščių metų laikotarpiu. 
Šiemet žuvo 49 žmonės, o per
nai per tą patį laiką 95. Vadi
nasi, skirtumas pusėtinai dide
lis. Tan sumažėjimas gal vy-

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį 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.

ORO “KRIKŠTAS 
TUVOS MOKSLE!

VIAMS

Pirmas lėktuvu ore paskrai- 
dymas vadinamas “oro krikš
tu”. Tokį “krikštijimą” vykdo, 
žinoma Lietuvos Aero Klubas, 
kuris! rūpinasi civilinės aviaci
jos ugdymu bei propaganda. Į- 
doinu, kad suaugusių tarpe ne- 
perdaugiausiai atsiranda norin
čių paskraidyti. Kiti, iš tolo bi
jo lėktuvo. Kitas reikalas su 
mažaisiais: aviacija ir “oro 
krikštas” jų svajonė. Todėl šie
met Aero klubas ėmėsi dides
niam skaičiui moksleivių su
teikti malonumo — paskraidy
ti lėktuvu. Nuo ankstybojo pa
vasario, kiekvieną sekmadienį 
ir net šiokiadieniais civilinės a- 
viecijos aerodromą lanko gau
singos moksleivių ekskursijos. 
Čia moksleiviams parodomi 
lėktuvai bei sklandytuvai, pa
aiškinama bendrai apie aviaci
ją, na, ir kiekvieną kartą kelio
lika moksleivių gauna “oro 
krikštą”. Jaunoji Lietuvos kar
ta bus daug arčiau susigyvenu
si su aviacija ir bus daug leng
viau vykdyti Dariaus Girėno 
testamentą apie sparnuoto lie
tuvio idėją. Tsb.

'v?
* ' > \

Jjos departamentui. Tie auto
mobiliai bus moderniškiausiai 
:rengti ir gerai apginkluoti. Jie 
bus išdalinti distriktams. Poli- 
cistai važinėsis jais ir saugos 
piliečius nuo plėšikų. Ir reikia 
pasakyti. jog tai reikalinga, nes 
9astaruoju laiku musų mieste 
banditų pusėtinai privijo.
Dėl dvieju dolerių nudųrė 

peiliu žmogų
Henry Galloway, 35 metų 

amžiaus vyras, peiliu nudūrė 
Louis Gains, 36 metų amžiaus 
<yrą. Ir nudarė dėl dviejų do
lerių. Jie susiginčijo dėl dviejų 
dolerių, kuriuos vienas antram 
nivę skolingi.

Teismas nusprendė, kad Gal- 
loway turės iki gyvos galvos 
kalėjime sėdėti.

Bankietas delegatams 
išleisti

SLA 136 kuopos delegatų iš
eis tųvės į seimą įvyko birželio 
22 d. Vadinasi, kai šią žinutę 
kaitysite, tai delegatai jau bus 
pasirengę keliauti į Scrantoną.

Kalba apie specialius 
mokesčius

Gubernatorius yra pasiryžęs 
remti naują įstatymą, kuris su
teiktų teisę miestams užkrauti 
miestelėnams naujus inokes- 
čiusi. Tais specialiais mokes
čiais butų šelpiami bedarbiai.

Tiesiog sunku ir suprasti, 
kaip žmonės bepajėgs mokes
čius mokėti. Juo labiau, kad tie 
mokesčiai jau ir dabar labai 
spaudžia gyventojus.

Persikėlė į savo namą
Jonas Polteris, namų- deko

ruotojas, persikėlė į >savo na
mą adresu 495 E. 123 S t.

Tenka pasakyti, jog p. Polte- 
;is darbą atlieka tikrai gerai. 
Todėl drąsriai galima sakyti, 
jog niekas klaidos nepadarys 
pakviesdamas jį savo namą pa
grąžinti. Jis ne tik sugeba1 gra
žiai namo vidų ištaisyti, bet 
taip pat ir iš lauko ni6ka;'•pa
gražinti. Su daugeliu teko kal
nelis, kuriems jis namus deko
ravo. Visi jaučiasi patenkinti jo 
darbu.

riausiai įvyko dėl to, kad dabar 
policija daug stropiau žiuri, 
kad žmones nesivažinėtų galvo 
trukčiais. Be to, nusikaltusius 
automobilistus neglosto ir teis 
mai.

Dėl nelaimingų atsitikimų, 
žinoma, negalima vien tik au
tomobilistus kaltinti. Gana daž
nai nelaimės įvyksta dėl gatvė
mis vaikščiojančių piliečių ne
atsargumo. Iš tiesių kai kurie y- 
ra tiek neatsargus, jog eina lyg 
varnas gaudydami.

Vieni žydai medaliais ap
karstomi, o kiti protestuoja

Kiek teko pastebėti, Smeto
nos valdžia įteikė medalių vie
nam Bostono žydui. Tąja pro 
ga buvo surengtas bankietas ii 
atliktos ceremonijos. Vadinasi, 
žydai ir kitokios tautos žmonės 
yra “orait” vyrai, jei tik jie da
ro tai, kas Smetonai patinka. 
Viskas čia butų tvarkoje, jei 
šiaip žydai palankiai žiūrėtų į 
tautininkų valdžią.

Vienok taip nėra. Štai prieš 
kiek laiko Clevelando žydai su
rengė protesito mitingą. Protes
tavo jie prieš Smetonos valdžią, 
kuri busią siaurinanti žydų tei
ses Lietuvoje. Mitinge^ aiškiai 
buvo pabrėžta, jog vieno kito 
žydo glostymu tautininkai ne 
gali išpirkti los skriaudos, ku
rią jie daro bendrai visiems 
Lietuvos žydams. Protesto mi
tingas buvo pusėtinai gausin
gas.

Pas mus dabar kai kurie 
juokauja iš tų ordinuotų žydų. 
Bet kavalieriams! tatai nelabai 
tepatinka. Mat, jaučiasi įžeisti, 
kad jie ant vienos lentos su žy
dais yra statomi.

Matyti, didins kariuomenę
.Pas mus visur skelbiama, jog 

yra reikalingi jauni vyrai Jung
tinių Valstijų kariuomenei. A- 
plikacijos priimamos . per visą 
mėnesį. Jas galima gauti sena
jame pašto name.

Ar jaučiate sumenkėjimą—ner
vingi—nugąstaują—negalintys pa
ilsėti ar užmigti:—nykstantį ape
titą?
Ar jus greitai pavargstate—šliti
niuojate—lengvai jaudinatės?
Ar jus nepamanote kartais, kad 
tokiu atveju jus tikrai prasidžiug
tumėte patyrę, kad MALVAZ 
yra kaip tik tai tas, ko jums rei
kia? .
MALVAZ yrą tai tas maistas-gė- 

kuris suteikia džiuginančią 
—turtingas., maistingumu, 

pastiprrpąs—-kas pade- 
sveiku, nor- 
ir kūne.

Piknikas
L.R.KS.A. 142 kuopa rengia 

didelį pikniką birželio 26 d. 
naujos parapijos! darže, šo 
kiams gros p. Aponaičio orkes
tras. Komitetas kviečia višus 
lietuvius atsilankyti.

IŠGERK ŠI STIKLĄ

Energijos.
DŽIAUKIS JOS 
GAIVINANČIU 

MAITINIMU

NAUJIENOS, Chicago,

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.

rimas, 
energiją 
gaivinąs, 
da palaikyti kuri$ 
malu toną nervuose 
Pamėginkit MALVAZ šiandien... 
musų rizika. Išgerkit kelis bute
lius. Mes esame tikrai įsitikinę, 
kad jus, kaip ir tūkstančiai kitų, 
rasite jį maloniu ir patenkinan
čiu. Bet, jei jus patirsite, kad jis 
jums nepadeda, mes sugrąžinsime 
visus įmokėtus pinigus ir atsiim- 
ime likusią siuntą.
Įspėjimo žodis . . . Yra trys saly
klus rūšys, bet MALVAZ yra da
romas tik iš puikiausios MIEŽIŲ 
SALYKLOS su iš puikiausių ko
kių begalima gauti APYNIŲ 
priaskoniu—tai geriausia koky
bė, kokia pinigai gali nupirkti 1 
Taip, kad, jei dyleris stengsis į- 
siulyti jums kai ką "Geras kaip”, 
kada prašysite MALVAZ, jus ga
lite būti tikri, kad jis yra mažiau 
susirūpinęs jūsų sveikata, negu sa
vo pelnu. /
Telefonuok CANal 6500 dabar, 
norint skubaus, dykai pristatymo.

gOjfr Kartonas iš $2.75 
24 Butelių

»^Oc grąžinama už 
K' tuščius

Kartonas iš $1.40 
12 Butelių

25c grąžinama už 
tuščius

MALVAZ daro 
Monarch Beer 

Aludariai

ŠTAI!

Į LIETUVĄ 
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA 
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBŪRG 
DEUTSCHLAND • HANSA 
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 
•dr 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 klauskime pas vietinį agentą 

arba

Mhamburg-american line



Joana BučinskaiteNAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

mblished Daily Excapt Sunday 
The Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

1789 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

18c 
76c

Entered as Secoud Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 

\ of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

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

Ufciakyme kalnai
Chicago ja—paltu:

Metama -__ -___ _____
Putei metu__________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam minėsiu! _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ________
Savaitei ________ ______
Mėnesiui __ ___________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

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

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metu ...................  4.00
Trims mėnesiams ~___ ____ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu 8u užsakymu.

A L Kongreso konferencija
\ —4

Scrantone, susirenkant SLA. 40-am seimui, įvyks ir 
keletas kitų suvažiavimų. Svarbiausias jų, gal, bus Ame
rikos Lietuvių Kongreso konferencija. Ji prasidės bir
želio 25 d, popiet ir susidės iš dviejų arba, ^gal būt, tri- 
jų sesijų. ' , ;

Prieš SLA seimą taip pat laikys savo konferencijas 
lietuviai advokatai, sandariečiai ir tautininkai. 0 sei
mui pasibaigus, bus Lietuvių Socialistų Sąjungos kon
ferencija.

Dėl A. L. Kongreso konferencijos tenka pastebėti, 
kad vyriausias jos tikslas bus pasitarti apie organizaci
nius reikalus ir veikimo budus. Konferencija negali iš
eiti iš tų programo rėmų, kuriuos nustatė įvykęs prieš 
dvejetą metų Clevelande Kongresas Demokratinei Tvar
kai Atsteigti Lietuvoje. Pagrindiniai Kongreso uždavi
niai yra padėti Lietuvos žmonėms iškovoti demokratinę 
santvarką, reikalaujant demokratinių rinkimų į Lietu
vos seimą, reikalaujant amnestijos politiniems kali
niams ir remiant tuos, kurie Lietuvoje už tuos dalykus 
kovoja.

Antras Kongreso uždavinys yra bendrinti pažan-( 
giosios lietuvių visuomenės veikimą kultūrinėje dirvoje. 
Šitame punkte, reikia pasakyti, iki šiol buvo atlikta ne
daug. /

Konferencija, kuri įvyks Scrantone, suprantama, 
turės aukščiaus nurodyto programo laikytis, nes ji ne
turi teisės jį pakeisti. Kongreso pagrindinius tikslus ga
lės pakeisti tiktai kitas kongresas.

Tačiau ir šito programo rėmuose bus pakankamai 
darbo konferencijai. Pastaruoju laiku iškilo naujų klau
simų, liečiančių Lietuvą ir jos demokratijos padėtį. 
Konferencijoje turės paaiškėti, kaip jos dalyviai žiuri į 
Lietuvos gynimą, į koalicinės vyriausybės idėją ir t. t. 
Anaiptol ne visi žmonės tose srovėse, kurios dalyvauja 
A. L. Kongrese, turi vienodą nusistatymą šitais klausi
mais. , < , ’ , • ;<

Pagalios, yra kilę nesusipratimų kai kuriuose Kon
greso skyriuose. Jie turės būt kaip nors išspręsti arba 
išlyginti, nes kitaip Kongreso veikimas negalėtų sklan
džiai- vystytis.

Norime tikėti, kad suvažiavusieji į Kongreso kon
ferenciją skyrių atstovai svarstys klausimus rimtai ir 
draugingoje nuotaikoje, ir jeigu jie taip elgsis, tai kon
ferencija bus sėkminga.

atsdliepė apie “Naujienas”, ir 
mes džiaugiamės, kad turėsime 
ją tarpe nuolatinių savo skai
tytojų-

Tačiau tas Philadelphijos L. 
M. N, B-Vės nutarimas turi pla
tesnės reikšmės ir visai musų 
visuomenei. Kas nežino apie 
tos šenostios lietuvių kolonijos 
darbštumą ir jos veikėjų pasi
šventimą, ypač tokiuose reika
luose, kurie liečia Lietuvos ge
rovę. Taigi jų jdealizmu nega
li niekas abejoti. Bet jie griež
čiausiu budu atsisakė lenktis 
prieš tuos, kurie, “patriotizmo” 
plunksnomis prisidengę, bandė 
jiems diktuoti.

Ne tik šitie Philadelphijos 
darbuotojai, bet ir milžiniška 
dauguma protaujančių Ameri
kos* lietuvių, niekuomet nesu
tiks būti kokių nors Smetonos 
pakalikų ujami ir niekinami.

VISAI AIŠKU

PHILADELPHIEČIŲ ATSAKY- atsakyti, tai “Vienybė” atsisa-
MAS ŠMEIŽIKAMS

Muzikalio Namo 
kuri yra didžiausia,

apie tai, ar Rusijos komunistų tams. Reikia stebėtis, kad “Vil- 
valdžia duoda teisę kalbėti 
tiems žmonėm#, kuriuos ji lai
to “gerais”; bet klausimas ei
na apie tai, ar ji duoda teisę 
kalbėti žmonėms, kurie tai val
džiai PRIEŠINGI? ,

žodžio laisvė visai nereiškia, 
kad, teisę kalbėti turi valdžios 
šalininkai! Tokia “laisvė” gy
vuoji ir pas Hitlerį, nes Hitle
rio draugai — Goeringas, Goe- 
bbels ir visi naciai kalba, kiek 
jiems patinka, garbindami sa
vo “fiurerį”, žodžio laisvė reiš
kia teisę kalbėti ne iik valdžios 
šalininkams, bet ir jos oponen-

,«, ...............-....;I

J. Lapaitis

Žmogaus teisė, į žemą

nis” nežino šitokio paprasto da
lyko!

Todėl tas faktas, kad Rusi
jos socialdemokratų ir socialis
tų revoliucionierių vadai nepa
tinka Stalinui, absoliučiai nėra 
pateisinimas Stalino despotiz
mui, —- kaip nėra ir New Jer- 
sey Hague’o despotizmui patei
sinimas, kad tas meras laiko 
“bolševiku” Normaną Thomą- 
są.

Jeigu komunistai tą Stalino 
despotizmą vistiek gina, tai jie 
įrodo, kad demokratybė jiems 
yra svetimas dalykas.

Lietuvos studentas
”• X

i

A. Bimba “Laisvėje” dar ban
dė išsisukinėti, atsakydamas į 
klausimą, ar Rusijos socialde
mokratų ir social-revoliucionie- 
rių vadai galėtų, nuvykę So
vietų Sąjungon, viešai kalbėti 
prieš Staliną, kaip kad socia
listas Norman Thomas mėgino 
kalbėti New Jersey’je prieš tos 
valstijos “bosą” Hague. Bet či- 
kagiškis komunistų organas 
mano, kad tie išsisukinėjimai 
nereikalingi, ir sako:

“Musų manymu, Sovietų 
valdžia neleistų jiems kalbė
ti iš viso — nė už, nė prieš 
— iš viso jų neįsileistų. O jei 
įsileistų, tai darytų klaidą.”

A '
Čia tai bent vyriškas pareiš

kimas. “Verboten”• ••— ir atlik
tas kriukis!

Iš šito “Vilnies” pareiškimo 
yra aišku, kad Stalino despo
tizmas yra dagi aštresnis, ne
gu New Jersey’s Hague’o, — 
kas pilnai sutinka su Normano 
Thomaso išreikšta mintim, at
seit, kad (inčra^' Hague yra tik
tai mažiukas despotas, palygi
nant su Stalinu.

Bet jeigu taip, tai kaip tuo
met yra su komunistų “demo
kratija”? Stalino valdžią jie ke
lia į padanges, o tenai, kaip jie 
patys pripažįsta, piliečių teisės 
yra dar labiau Varžomos, negu 
Jersey Mieste (į tą miestą bent 
neuždrausta įvažiuoti ir, nuva
žiavus*, neuždrausta laisvai kal
bėti bent uždaruose susirinki
muose) .

Čikagiškis komunistų laikraš
tis bando šitą klausimą išspręs
ti

Lietuvių 
Bendrovė, 
seniausia ir įtakingiausia lietu
vių organizacija Philadelphijo
je nutarė nutraukti visus ry
šius su Brooklyno “Vienybe”, 
nes pastaroji piktai šmeižė jos 
viršininkus ir veikėjus.

Šmeižimo kampaniją tasai 
laikraštis pradėjo dėl to, kad 
jo redaktoriams ir kai kuriems 
jo bendradarbiams nepatiko 
Lietuvai Gelbėti Komiteto nu
tarimas apsvarstyti, kurion įs
taigon turi būti pasiųstos Lie
tuvos pagalbai sudėtos* aukos, 
o ne siųsti jas be jokio svars
tymo ton vieton, kurią nurodo 
smetoniniai tautininkai. Tasai 
Lietuvai Gelbėti Komitetas bu
vo sudarytas daugiausia pami
nėtos Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės darbuotojų pastan
gomis ir iniciatyva. “Vienybė” 
ėmė savo špaltose visaip nie
kinti tos Bendrovės pirminin
ką, p. J. Griganavičių, ir ki
tus darbuotojus; o kai šie no
rėjo į tuos biaurius puolimus

kė jiems duoti vietos. 
(

Tad specialiame savo susi
rinkime, birželio 15 d., Phila
delphijos Muzikalio Namo Ben
drovė jšklaus«ė savo pirminin
ko raportą apie tokį Brookly
no laikraščio elgesį ir padarė 
atitinkamas išvadas. Kaip mu
sų reporteris praneša, susirin
kimas pasielgė taip:

' . Į \

“Raportas (pirmininko) 
vienbalsiai priimtas ir vien
balsiai nutarta \ visiškai nu
traukti visus ryšius su 
Brooklyno Vienybe ir dau
giau tą Smetonos organą ne
užprenumeruoti už talpinimą 
šmeižtų ant Lietuvai Gelbėti 
Komiteto ir už nedavimą vie
tos tam ‘ komitetui\ | šmeižtus 
atsakyti bei pasiaiškinti. Vie
toj Vienybės, vienbalsiai nu
tarta užprenumeruoti Chica- 
gos dienraštį NAUJIENAS, 
nes tas laikraštis yra daug 
didesnis, rimtesnis ir nevien- 
pusiškas.”
Mums, žinoma, malonų, kad 

tokia rimta Philadelphijos lįe- novo “gerumą1 a • ♦ • a . ♦ 1 V ♦ • a « Mtuvių organizacija taip gražiai

tokiu paaiškinimu:
“Tie vardai (Rusijos so

cialdemokratų ir social-revo- 
liucionierių vadų. — “N.” 
Red,) gali žavėti p. Grigaitį, 
bet jie nežavi kitus. Tas fak
tas, kad jie skelbias*! esą so
cialistai nepadaro juos ge
resniais už kitus Sovietų Są
jungos priešus, kuomet jų 
darbai tolygus kitų priešų 
darbams.” «

žinoma, neKlausimas eina, 
apie tai, ar Rusijos socialde
mokratų vadas Dan arba socia
listų revoliucionierių vadas 
černov “žavėja” Grigaitį. 
Sprendžiant apie tų žmonių re
putaciją pakaks priminti tą 
faktą, kad juos pripažįsta ge
rais socialistais visas tarptauti
nis socialistinis judėjimas, nes 
jie per metų metus buvo ir te
bėra SOCIALISTINIO DARBI
NINKŲ INTERNACIONALO 
VYKDOMOJO KOMITETO NA
RIAI (to Internacionalo, kurį 
komunistai nuolatos kviečia į 
“bendrą frontą”).

Taigi Danui, černovui, Abra- 
inovičiui ir kitiems* jų drau
gams nereikia jokių “ištikimy
bės paliudymų” ne tik iš Gri
gaičio, bet ir iš Abeko, Andriu
lio, Pruseikos arba viso Komin- 
terno.

r
Kas yra žodis laisvė?

Bet kodėl iš viso turi būti 
svarbu, ką apie Dano arba Čer- 

” mano komu
nistai? Juk klausimas eina ne

(Tęsinys)

Dvarponių viešpatavimas 
priklauso nuo visuomenes
Ne visi žmones į dvarponys- 

tę aklai tiki. Dažnai mes girdi
me, kad vieną ar kitą kraštą 
valdo karalius. Kitais žodžiais 
sakant, to krašto '
so valstybei. Yra didelių žemės 
sklypų, kurie valdomi bendrai 
visuomenės naudai. Be to, per 
savo įstatymdavystę mes be
veik kasdien paneigiame dvar
ponių neliečiamybę. Kai reikia 
kanalas kasti, geležinkelis ar 
koks kitas* kelias tiesti, tai mes 
be dvejojimų nusaviname rei
kiamą žęmę su teisingu atlygi
nimu. Žmonių renkamas sei
mas išleidžia įstatymą, kuris 
autorizuoja valdžią tokias že
mes nusavinti, Tokiais atsitiki- 
mais valdžios atstovai papras
tai &’u savininku pasitaria dėl 
kainos, bet savininko sutikimo 
savo žemę parduoti valdžia ne
laukia. Jeigu savininkas pasipu
čia, valdžios atstovai jo, nuosa
vybę įkainuoja, sumoka pini
gus ir įsako, jam nešdintis. Čia 
nekeliamas klausimas, ar taip 
daryti yra- teisinga ar ne.

Vadinasi, reikia pasirinkti 
vieną iš dviejų: arba visuome
nė turi teisę nusavinti tiek žc- 
mes, kiek jai reikia, arba pri
pažinti, kad dvarponių žemė 
yra ncliečįąiina ir, valstybės dar
bus padėjus į šalį, laukti dvar
ponių malonės. Jeigu mes nu
sprendžiame, kad žemes savi
ninkai su savo pretenzijomis 
turi trauktis iš kelio, tai tuo 
pačiu kartu mes pripažįstame, 
kad valstybės teisė į žemę yra 
aukščiausia. Dvarponių viešpa
tavimas galimas tik bendru vi
suomenės pritarimu. Tas vieš
patavimas baigiasi, kada visuo
menė savo pritarimą atsiima.

Kokia išeitis?
Bet kur veda mus doktrina, 

kad visi žmonės turi lygia# tei
ses žeme naudotis? Gal mes 
privalome grįžti į primityvį gy
venimą ir atsidėti laukiniams 
augmenims, uogoms ir medžio
klei? O gal teks šauktis į pa
galbą Fourrierą, Oweną, Louis 
Blancą ir kt.l

Nė vienas šių pasiūlymų ne
tinka. ši doktrina yra aukštos 
civilizacijos padaras, Bendras 
žemės valdymo projektas nepa
darys visuomenei skriaudos, Jis 
net nereikalauja daryti skau
džių perversmų dabartinėj san
tvarkoj. Reikalinga tik pakeis
ti žemės valdytojus. Privačių 
žmonių žemė turi būti pavesta 
visuomenei. > Vietoj privačių 
žmonių, kraštas butų valdomas 
visų žmonių — draugijos. 
Idant renduoti žemę iš privačio 
žmogaus, ūkininkas renduotų 
ją iš tautos. Vietoj mokėti ren- 
dą pono Jono ar Pętro atstovui, 
ūkininkas sumokėtų ją, visuo
menės paskirtam atstovui. Pri
vatus valdininkai butų pakeis
ti visuomenės patarnautojais. 
Žemės dirbėjais ir valdytojais 
liktų rendauninkai.

Toki santvarka neprieštarau
ja moralybės įstatymui. Tokioj 
santvarkoj visi žmonės butų ly
gus žemės valdytojai. Kiekvie-

nas žmogus turėtų laisvę žemę 
renduoti. Kiekvienas pilietis ga
lėtų lenktiniuoti su kitais pilie
čiais tuščių ūkių rendavime. 
Kiekvienas galėtų pasirinkti 
Sau atitinkamą ūkį, nepatremp
damas lygybės principo. Kiek
vienas butų laisvas siūlyti už 
ūkį kiek jis gali, kiekvienas bu
tų laisvas nuo aukšto siūlymo 
susilaikyti. Išrendavus ūkį vie
nai .šeimai, negalėtų skųstis ki
tos šeimos, kurios nuo renda- 
vimo atsisakė. Mokestis už že
mės naudojimą eitų visuomenės 
iždam Tokią santvarką įvedus, 
žmonės galėtų žemėje plėstis, 
ją dirbti ir naudoti nenusidė- 
danii lygios laisvės įstatymui.

Daugumos žmonių reikalai
, privalo vyrauti

Atgavimas žmonijos teisių į 
žemę,7be abejo, sutiks daug 
kliūčių. Atlyginimas už priva
čias nuosavybes yra kompli
kuotas klausimas, šis klausi
mas visai teisingu budu vei
kiausiai niekad nebus išspręs
tas. Jeigu mes turėtume reika
lą , vien, lik su. tais savininkais, 
kurie apiplėšė visuomenę, lai 
darbas* čia butų lengvas. Nelai
mei, dauguma dabartinių nuo
savybių savininkų yra žmonės, 
kurie savo pastangomis, arba 
pastangomis savo bočių, nuo
savybes įgijo ir į jas sudėjo vi
so gyvenimo darbą ir teisingu 
budu pelnytą turtą. Jie tatai da
rė su pilnu pasitikėjimu, kad 
taip daryti nėra nusidėjimas. 
Tokias nuosavybes teisingai 
įkainuoti ir jas likviduoti yra 
viena kebliausių problemų, ku
rias draugijai teks išspręsti. 
Idant išeiti iš tų kliūčių, abstrak
čia moralybe negalima vaduo
tis. Karlą įklimpus į bėdas, 
žmonija turės iš jų kada nors 
išbristi. Čia tik draugija turės 
žiūrėti, kad iš tų keblumų iš
bridus kuomažiausia kaina ir 
be didelių skriaudų žemes savi
ninkams*.

Tuo tarpu turėkime galvoj, 
kad mes reikalą turime ne vien 
tik su žemių savininkais, Pa
gerbdami kelių žmonių intere
sus, nepamirškime, kad (Gm
inos žmonių teisės* yra paneig
tos. Ir jos pasiliks paneigtos 
kol žemė bus individualų mo
nopolizuota. Ši skriauda žmoni
jai yra viena neteisingiausių, 
kokią lik galima jai padaryti. 
Pasakymas', kad į tą reiškinį ne 
taip žiūrima, nieko neparodo. 
Civilizacijos pradžioje nedaug 
tekreipta dėmės net į žmogžu- 
clybę. Senovės Indijoj buvo pa
protys, kad našlės moterys ei
davo į laužą aukauti savo gy
vybes. Karo metu paimtų belai
svių žudymą kanibalai tąip pat 
skaito pilnai teisėtu darbu. Ne 
taip senai plačiai vyravo įsiti
kinimas, kad vergija esanti na- 
turalė ir teisėta santvarka. 
Žmonėms į galva# buvo kala
ma, kad vergais gimę, vergai 
turi tokiais pasilikti, nes toki 
tvarka paeinanti nuo Dievo. Ne
mažas skaičius žmonių dar ir 
dabar tokios nuomonės tebesi
laiko. Tačiau aukšteęnis drau
gijos. išsivystymas įkvėpė 
mums geresnį pasitikėjimą. Da
bar vis didesnis ir didesnis

Koks yra Lietuvos studentas 
ir kuo jis skiriasi nuo Ameri
kos universiteto studento? Ma
nau, tuo domisi daugelis Ame- < 
rikos lietuvių studentų, kurių 
gyslose dar plaka lietuviškas 
kraujas.

Kalbant apie Lietuvos stu
dentą, tenka pažymėti, kad Lie
tuva per savo 20 metų nepri
klausomo gyvenimo dar nėra 
sukurusi grynai lietuviško stu
dento tipo. Lietuvos studente 
vis dar tebevyrauja prieškari
nis Rusijos ir Vokietijos stu
dento tipas. Jis apibudinamas 
vokiečių posakiu: “Der Student 
ist ein freicr Bursche”. Tas la
bai skiria nuo Amerikos! stu
dento, kuris tos laisvės visai 
nepažįsta.

Šalia plačios laisvės, Lietuvos 
studentas naudojasi plačia vi
suomenės pagarba ir gausiomis 
privilegijomis. Jis per visą stu
dentavimo laiką naudojasi ge
ležinkeliu puse kainos, papigin
tais bilietais į valstybės teatrą, 
operą, kiną, muziejus ir kitus 
kultūrinius parengimus ir pra
mogas. Visuomenė ir vyriausy
bė, kaip Lietuvos busimus dar
buotojus ii’ viršininkus, remia 
gausiomis pašalpomis ir stipen
dijomis. Daugelis neturtingų, 
bet gabių studentų gauna sti
pendijas ir taip baigia aukštuo
sius mokslus.

Savo asmenybe, Lietuvos stu
dentas yra daug rimtesnis už 
vidutinį Amerikos studentą. Sa
vo amžių jis yra kiek senesnis 
už Amerikos studentą, todėl 
labiau pakilęs ir subrendęs in
telektualiniai. Dėka gimnazijų 
klasiniam auklėjimui, Lietuvos 
studentas stovi daug aukščiau 
savo išsilavinimu už vidutinį A- 
merikos studentą. Jis moka 
daugiau svetimų kalbų, nusi
mano1 apie filosofiją, pasaulinę 
literatūrą, istoriją, meną, arba 
matematiką, kaip kad Ameri
kos studentas, kuris vienoje ar 
kitoje iš minėtų mokslų sričių 
specializuojasi.

Kaip jau pažymėjau, Lietu
vos studentas yra “ein freier 
Bursche” (laisvas pilietis). To
kiu jis tikrai ir yra—naudojasi 
universitete didžiausia laisve. 
Lanko paskaitas kada jis nori, 
laiko ekzaminus kada jam pa* 

jiems tikrai 
pasiruošęs. Jeigu kartais ekza
minus ir neišlaiko — nedaug 
dėl to rūpinasi ir graužiasi, nes 
profesorius paprastai pasako: 
“Kai busi geriau pasiruošęs, at-

tinka ir jaučiasi

dėl to, kad šioje ar kitoje “fra 
ternity” susiburia tokis ar kito 
kis visuomenės elitas; atvirkš 
čiai, Lietuvos studentų korpo 
racijos nėra (steigtos pramo 
goins, bet tarnauja aukštiem 
tikslams, čia studentas neštoj; 
į vieną ar kitą korporaciją viei 
dėl to, kad toje ar kitoje koi 
poracijoje yra žymių visuome 
nės šulų sūnus ar dukterys, ai 
ba toji ar kita korporacija tui 
gražesnį ženklą ir kepuraitę 
Čia studentas pasirenka sa 
korporaciją pagal savo polit 
nius įsitikinimus ii gyvenim 
tikslus, čia korporacijų randas 
įvairiausių: ateitininkų, neo-1 
tuanų, varpininkų, skautų, šai 
lių, ir kitų, atstovaujančių 
vairius įsitikinimus ir tikėj 
mus, kiekviena aiškiai pabrėi 
dama savo tiksdus, žinoma, n 
visos ir Amerikos “fraternities 
yra smagumui, kai kurios j 
taip pat turi aukštesnius tiki 
lūs, kaip mokslo ir profesijų.

Gyvenimą Lietuvos univers 
tete galima apibudinti kaip idi 
ališką., Čia nėra to lenktyniav 
mo vieno už kito gražesniais : 
brangesniais rūbais, palaidu p 
nigų leidimu, turėjimu autoįrn 
bilio, — kasi taip labai žynį 
Amerikos universitetuose 
nuo ko Amerikoje pareina 
dento populiarumas tame 
versi tete. Čia beveik visi 
dentai yra lygus savo finansir 
padėtimi ir maža randasi tokii 
kurie yra kiek turtingesni i 
savo kolegas. Be to, pinigai č 
laikomi antroje vietoje, kai 
priemonė pasiekti savo tikslą 
realizuoti savo pasistatytus ki 
nius idealus ir siekius. Visi sti 
dentai yra lygus ir 
sveikina: “kolega”

sti 
u n 
sti

vienas ki 
arba “kol

gyvenini!Ir taip studentų 
vyksta toje mokslo šventovė 
tol, kol jiems tenka su gailc 
čiu padėti savo puikią studei 
tišką kepuraitę ir skirtis j 
Alma Mater, kuri jam ti< 
daug suteikė smagių ir linksiu 
gyvenimo valandų.

KORESPONDENCIJOS

Wilkes Barre, P
Svarbios prakalbos

Patys universiteto rūmai stu
dentui yra lyg apsaugos šėtra 
nuo ištikusių gatvėje susidūri
mų su policija. Kai studentas 
įbėga per slenkstį į jų vidų, jo
kia policininkas negali toliau 
slenksčio žengti, ir čia studen
tas jaučiasi saugus, žinodamas, 
kad jo niekas kitas, išskyrus 
rektorių ir prorektorių, negali 
paimti, čia universitetas yra 
lyg kokia valstybė valstybėje, 
— naudojasi plačia autonomi
ja.

Lietuvos studentai taip pat 
turi savo-“fraternities” — jas 
čia vadina korporacijomis. Jos 
skiriasi nuo Amerikos savo 
vardais ir tikslais, čia jos dau
giausia pavadintos lotyniškai 
arba lietuviškai, kaip: Neo-Li- 
tuania, Juvenes, Samogitia, ir 
kitos. Į Amerikos “fraternities” 
daugiausia studentai stoja vien

Birželio 29 d., seredoj, 7:1 
vai. vakaro, Crystal Rallrooi 
svetainėje, 325 E. Market s 
įvyks labai įdomios praka 
bos, kurias rengia Liet. Pri 
gresyvis Klubas,

Kalbėtojas bus iš Chicagt 
“Naujienų” redaktorius, D 
P. Grigaitis-

Draugas P, Grigaitis pas 
rengęs pasakyti labai įdomi 
prakalbą ir nušviesti dar 
mums neaiškių dalykų. z

Todėl į šias nepaprastas pri 
kalbas kviečiame visus ats 
.lankyti-

Kom. narys, J. Vilkeli
P. S, Be prakalbų, bus i 

dainų graži programa.—J. 5

Waterbiiry, Conn.
Thomas Matas išvyko į

Lietuvą

žmonių skaičius pradeda pripa
žinti žmonijos reikalavimus. O 
juk musų civilizacija savo evo
liucijos galo dar nepriėjo. Laip
snis po laipsnio ir mes pajusi
me, kad lygybės* balsas prade
da vyrauti, kurio iki šiol ne
klausėme. Su laiku žmonės su
pras, kad atėmimas jiems teisės 
naudotis žeme yra tiek jau ne
doras darbas, kaip atėmimas 
jiems gyvybės ir laisvės.

(GALAS)

Birželio 22 d. išvyko į Lietu 
vą pasižymėjęs šios koloųijo 
veikėjas p. Thomas Mota 
Mat, panūdo jis savo tėvyn 
pamatyti ir praleisti ten kie 
laiko. — Žiną

GERB, Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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IŠ MŪŠŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 —1927)

(Tęsinys)
Tiems artistams atsiradus, 

pasijutome, tur būt, tokie lai
mingi, kaip Odissejao po ilgų 
klaidžiojimų atsidūręs gimtoje 
įtakoje. — Tik, deja! neilgai 
buvo lemta taip džiaugtis. Nors 
mes nustojome rūpinęsi artis
tų stoka, tačiau rados kitų rū
pesčių. Iki to laiko veik kas
dien rašome, telegrafavome čia 
vienam, čia kitam iŠ pažįstamų, 
kviesdami vaidinti, ir iš visų 
sulaukdavome neigiamų atsa
kymų. Vieni dėl susidėjusių 
aplinkybių tikrai negalėjo at
vykti, kiti pabūgo atsakomin- 
gumo. Juk visi žinojome, kad 
valdžia nemėgsta išsišokimų ir 
vadinamųjų politikos nusikal
tėlių neglosto.

Prie visų keblumų dėjosi 
dar nuolatinis policistų kabinė
jimasis. Praeis vos viena, ant
ra diena, ir matai — policistas 
duryse:

—Pasportų!
O iš kur tu imsi tų pasportų, 

kad iš viso tik vienų teturi. 
Pyktis tik ėmė, o trirublinę rei
kėdavo kaskart policistui į le
tenų brukti, darant malonų vei
dų ir tariant:

—Šit jums pasportai!*).
Kad ir kai kuriam laikui to

kiu budu nusipirkdavau ramu
mų, nervai tačiau bliuro..1. Gal 
už savaitės prieš paskirtų die
nų vaidinimui, gavome laiškų 
iš merginos E. J. (busimosios 
scenoje Bekampienės), kad 
broliai globėjai neišleidžių jos 
iš namų. O mes manėme, kad 
ji, užuot važiavusi, dar namie 
mokosi roles ir todėl čia atva
žiavus bereiks tik kelios repe
ticijos daryti... vėl mus didžiau
sias smūgis!... Šiaip ar taip, bet 
darbui iširti jau nebeduosime.

*) Kiek menu, kažikas tada bu
vo atsitikę Maskvos ir Petrogrado 
studentams, kad jiems nebuvo leis
ta be policijos žinios iš savo gyve
namosios vietos išvažiuoti, nors da
bartinis prof. P. Avižonis to dalyko 
neatsimena.

GRAŽIŲ MEZGINIŲ STALTIESĖ.

No. 1802 — Nusimezgkit sau šių staltiesę. Kokia ji graži. 
Ji tarnaus jums amžinai. Jei svečiams atėjus stalų apklosi t šia 
staltiese ir papuošk jų indais ir sidabru, kuriuos dabar ne
brangiai šio skyriaus skaitytojos gali gauti iš Naujienų, tai 
savo svečius sužavesit.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 8o. Halsted SL, Chicago, III.

No. 1802

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No. ...

| Vardas Ir pavardė

| Adresas

Lieka prispirti J. Juškyte pa
imti Bekampienės rolę... O Juš- 
kytė, kaip tyčia, kamavosi su 
dantų skausmu. Be to, visa na
mų ruoša jų ir taip jau buvo 
gerokai nuvarginusi, o čia dar 
tas jos nusistatymas nevaidin
ti...

Nelengva tas slenkstis buvo 
mums perlipti musų gyvenimo 
aplinkybėse... bet... pasisekė... 
Juk daugiau lietuvių’inteligen
čių niekas iš musų nežinojo... 
Po to laimėjimo galų gale įsi
tikinome, kad jau tikrai bus 
galima vaidinti. Reikėjo dabar 
tik pasirūpinti vieta tam vai
dinimui. Buvo jau musų nu
žiūrėta pajūry pašiūrė, grapų 
Tiškevičių įtaisyta ir pritaikin
ta teatrui, kur pakviesta lenkų 
artistų trupė vaidindavo pony
bei. Reikėjo tik iš grapo, nebe
žinau jau kurio, gauti leidi
mas toje pažiurėjo vaidinti. Vi
sas musų būrelis nutarė, kad 
aš turiu rūpintis išgauti tų pa
šiurę, nes niekas daugiau iš 
musų tarpo nepasipažino su 
grapais. Buvau, tiesa, draugijo
je tada susidūrus dar su jau
nute, labai simpatinga grafaite 
Marija. Patiko ji man, nes la
bai domėjosi musų sųjudžiu, ir 
man pasirodė, kad ji ne iš šal
to smalsumo taip mumis rūpi
nosi, bet iš gilios simpatijos. O 
aš tuo laikų. kaip tik pajojau 
sudaryti jaunų bajorų tarpe 
organizacijų, kurios tikslas bu
tų visokiais budais kovoti už 
liaudies teise*. Tvirtai tada bu
vau įsitikinusi, kad tik senoji 
bajorų karta, kuriai baudžia
vos raugas dar nebuvo išsiva
dėjęs, gali jaustis esu kitatau
čiai musų tarpe, nes jų santy
kiai su liaudimi išrodė man 
tikrai nedovanotini.

(Bus daugiau)

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

Naujienų-Acme Telephoto
TIKTAI MOTERIMS. Tai čia yra jaunojo Roose- 

velto jaunosios šliubinė suknelė. Suknelėje yra 20 jar
dų organdijos medžiagos, 620 jardų stftininių stoge
lių pamarginimui- Kiklikas ir išpustos rankovės iš
margintos rangytomis slogelėmis. šydras 14 jardų il
gumo iš medžiagos vadinamos “Bridal Illusion”. Su
gestija kepuraitės su apelsinų žiedų tiara, o veido šyd
ras iki juostai.

i SVEIK AT A
Rašo Dr. Aldona šliupas
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nemTga .
(Tęsinys)

Giliausis ir skaniausis mie
gas yra 2 valandi prieš vidur
naktį. Vėliau žmogus lengviau 
miega iki ryto, kokių valandų 
prieš pat atbundant, kada vėl 
sunkiau miega.

Dėlei nemigos yra svarbu 
kiekvienų vakarą tuo pačiu lai
ku eit gult. Toks paprotis bū
tinas ir tikrai turės geras pa
sekmes. Kada miegame, turi bū
ti tyla ir ramumas, Sveikiausi 
miegoti vienam. Lova turi bū
ti patogi, gana ilga ir ne per 
kieta nei per minkšta. Kamba
ryje turi būti gana šviežio oro, 
o neturi būti skersvėjo. Kai 
kuriems reikalinga užtemdin- 
ti langus—taip aptaisyti, kad 
kambarys butų tamsus per vi
są laikų miegojimo. Prieš pat 
gulint yra patariama išsimau
dysi šiltam, bet ne karštam 
vandenyje—reikia trumpai ir 
greit atlikti tokia vonia.

Svarbu taipogi, kad vakare 
ir prieš pat gulint, žmogus ei
tu su ramia mintim, įsitikinęs, 
kad miegos. Reikia užmiršt kas 
vakar buvo, ar nemąstyti apie 
rytojų. Raumenis turi būti taip 
atsileidę, kad ne butų nei kiek 
įtempimo. Tik tokiu budu iš
mokstami poilsio. Prieš pat gu
lint nereikia skaityt/ jaudinan
čių pasakų. Išmok ramiai gulėt, 
valdyk savo mintis, bandyk 
nieko negalvoti ir nejučioms 
pradėsi snausti ir užmigsi. 
Daug svarbos dedama ant to, 
kaip žmogus yra nusistatęs ei
damas gult, ar jis tikrai mie
gos ar ne. Nemalonumai, susier
zinimai, barniai, baimės, rūpes
čiai tikrai nedaleis tinkamai 
miegoti. Kitą kartų ligoniai, su
žinojus priežasties nemiegoji
mo, jis pradeda mažiau rupin- bet apsimoka, nes galų gale iš
tiš apie savo nemiegojimą ir inokstame kaip susivaldyti ir 
kaip > tai savaime išsigydo. Ne- pasiekiame to ko pageidaujame

» .' * • . , •

reikia daug tikėtis nuo vaistų, 
nes reikia Stengtis natūraliu 
budu miegoti. 

I

Jei nevalgysime pakankama* 
vitaminų, nuo to gali vykti ne- 
migas. Reikia valgyti vaisių, 
daržovių, pieno, mėsos, kiauši
nių.

Kitiems padeda poilsis toj 
po pusryčių, po piet ir prieš va
karienę.

Ligonio nutukimas yra svar
bu. Kas per riebus, turi steng
tis suliesėti. Kas per plonas, 
turi suriebėti. Daugiau valgys, 
svoris pribus. Tie, kurie per ma
žai sveria paprastai mažai val
go arba nieko pusryčiams. Gali
ma gerti nestiprią arbatą, ka
vą su saiku iš ryto,, bet daugiau 
negalima per daug, ypač vaka
re. Tabako rūkymas tankiai pri
veda prie nemigos.

Tiems, kurie atbunda anksti 
rytų, patariama užkąsti kų len
gvuos — kaip crackers su pie
nu. Tas gali padėti vėl užmig
ti.

Vakarienė visuomet turi būti 
lengva. Reikia valgyti 3 kartus 
į dienų tuo pačiu laiku kasdien 
— pietai turėtų boti valgomi 
vidurdienį.

Seniems nepakenkia stiklelis 
gero vyno arba brandy prieš 
pat einant gulti.

Vaistai nevisuomet pataria
ma vartoti dėlei nemigos, nes 
per neatsargumų lengvai gali
ma įeit į paprotį. Kartais be tų 
vaistų nebegalima gyventi arba 
galima ir gyvybės netekti. .Vais
tus tik gydytojas gali paskirti, 
nes tik jis gali žinoti kiek ir ko 
galima imti be pavojaus.

Taigi, dėlei-nemigos, yra la
bai svarbu išmokti ilsėtis. Tas 
nelengva. Ima laiko išmokti,

X- u|................................................ .  ||«... w

Bukim Gražios
Rašo Madame X.
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Pkukų šukavimas
1 : .

Moterys ir merginoj kurios 
nori, kad jų plaukai butų gra
žus, blizganti ir lengvai sušu
kuojami būtinai turi daug do
mės kreipti į plaukų prižiūrė
jimų.

Nemanykit, kad -grožio eks
pertai gali tinkamai sutvarkyti 
jūsų plaukus taip, kad jie kas
dien išrodytų kuopuikiausiai. 
Jie plaukus sutaiso tik vienai 
ar dviem dienom, o kitas die- 
nas pačios turite juos prižiūrė
ti.

Naujausiai ištirtas eksperi
mentas su plaukais parodo, kad 
plaukai, kurie yra kasdien šu
kuojami su šepečiu yra gražes
ni, sveikesni ir lengviau sušu
kuojami. Yra patirta, kad tos 
kurios kasdien šukuoja plau
kus, lengviau gali sutaisyti sa
vo plaukus kaip tik tinka. Jie 
lengvai juos gali perskirti pu
siau, į šonų arba užriesti vir
šun. Pabandykit per keletu me
nesių kasdien su geru šepečiu 
šukuoti savo plaukus, šukuokįt 
iš viršaus į apačių ir apačios į 
viršų, nešukuoki 1 paviršiais, bet 
su šepečiu palieskit odų. Su
prantama, tų reikia daryli švel
niai bet* stropiai.

DRAUGIJINĖ 
APYSTOVA

“. . . daryk taip, kaip 
Rymiečiai Daro”.

Yra sakoma, kad ankstyboj 
bažnyčios istorijoj Milanas ir 
Rymas t skyrėsi reikale užlaiky
mo šventadienio. Milane, seno 
papročio prisilaikant, ši diena 
buvo pasilinksminimo diena. 
Ryme ta diena buvo paskirta 
kaipo pasiliko diena.

Šventas Austinas turėjo pro
gos lankyti kaip Rymų taip ir 
Milanu gan tankiai. Problema 
užlaikymo šventadienio nesu
darė jam didelio skirtumo, bet 
labai vargino ir rūpino jo, mo
tinų, Monikų. Ji būtinai reika
lavo, kad jis nueitų prie švento 
Ambrožiaus gauti jo patarimų.

Senoji legenda sako, kad 
šventas Ambrožius pasakė 
šventam Austinui —

“Kuomet esu Ryme, aš pas- 
nikauju kaip rymiečiai. Kuo
met e&u Milane aš nepasnikau- 
ju. Tai taip ir tu, kokion baž
nyčion nueisi, laikykit papro
čių tos vietos, jeigu nenori už
gauti kitų arba priimti užgavi- 
mų nuo jų.”

Mes visi kuomet nors būna
me “Milane”, kartais “Ryme”. 
Patarimas duotas Šventam Aus- 
linui yra taip geras šiandien, 
kaip jis buvo tuomet. “Kuomet 
esi Ryme, daryk taip kaip Ry
miečiai daro.” Kas reiškia —

“Prisitaikink prie savo ap
linkybių.” —Taitikąš

ATSAKYMAS P. ONAI 
RUTKAUSKAS

Ačių už laiškelį ir gerus ve
lijimus. Mums malonu buvo 
patirti, kad Tamsia skaitai mu
sų skyrių ir kad jis Tamstai 
patinka. Pakeltas Tamstos laiš
ke klausimas yra įdomus. 
Trumpų laiku mes apie jį pa
rašysime šiame skyriuje, nes ir 
kitoms musų skaitytojoms jis 
gali būt įdomius ir naudingas.

/ Moterų Skyrius

ir kas reikalinga musų sveika
tai — tai yra, gerai išsimiego
ti.
' (Galas)

t

Maistas - Jo nauda ir reikšmė
VAISIAI IR DARŽOVSS j

Vaisiai ir daržovės duoda 
kunui reikalingus mineralus ir 
rukštis, kurie kuria ir regu-' 
lino j a musų sistemą. Jie duoda’ 
kunui būtinai reikalingą žar-Į 
noms užpildyti medžiagą ir ap-. 
saugoja nuo užkietėjimo vidu
rių. Apart to, duoda kunui tą 
naujai išrastą ir sveikatai bei 
augimui labai naudingą sub
stanciją, vadinamą VITAMI
NAIS. - !

Atsiminkit, kad kasdien pa- 
duotumėt nors vieną šviežią 
daržovę, ne konservuotą iš blė- 
kinių, bet paimtų iš daržo arba 
atnešta iš krautuvės. Supranta
ma, paduosit be tos daržoves 
taipgi bulvių, salotus ir vaisius. 
Gerai butų, jeigu galėtumėt iš- 
tęsėti duoti vaisius du syk į 
dieną. Jeigu neišsigalėsi tai 
padaryti dėl suaugusių, tai ne 
aplenkit savo vaikučių. Jiems 
duokit tiek sykių vaisių, kiek 
sykių jie prašys vandens atsi
gerti.

žiemos metu galima vaiku
čiams duoti virtų, džiovintų 
vaisių, taip vadinamojo kompo
to, jeigu šviežus vaisiai butų 
per brangus. Ne be reikalo pas 
amerikonus dėl to įsigyveno pa
tarlė: “vienas obuolis į dieną, 
laikys daktarą toli nuo namų.”
MĖSA IR KITAS KŪNĄ 
AUGINANTIS MAISTAS

Prie šios grupės priklauso 
neriebi mėsa, žuvis, paukštiena,

M A D O S
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No. 4832 —■ Šauni ir praktiška vasarinė suknelė. Jei pasisiųsit ją 
iš vienos kokios^spalvos materiolo ir apsijuosit margu Šilkiniu kaspinu, 
išrodysit gražiai; pasirengus. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, tapgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. z

Lengvos vasarinės suknelės merginom, moterim ir mergaitėms. Pa
prastas perkalis arba batistas pritinka šiom suknelėm. Sukirptos mie
ros: >

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
$o. Halsted St, Chicago, I1L 

suris, kiaušiniai, pienes, pupos 
žirniai, peanuts ir riešutai. Jie 
kunui reikalingi todėl, kad tu
ri mums taip reikalingų PRO- 
TEIN’Ą, kuris sutvirtina mu
sų nusilpintus raumenis, at
stato musų kūnų, augina jį ir 
pagalios duoda kraujui reika
lingą medžiagų.

Kūdikiai turi gerti pakan
kamai pieno. Kiekvienas kūdi
kis turi išgerti kasdien nema
žinus kaip vieną kvortą pieno. 
Tą daryti turi todėl, kad pie
nas turi raumenims ir kaul
ams reikalingą medžiagą, žino
mus kaipo A ir B vitaminai. 
Motina, turinti mažą kūdikė
lį, taipgi turi kasdien išgerti 
tiek pat pieno. Jeigu kas nega
li gryną pieną gerti, galima jį 
pavadoti kokiu kitokiu budu, 
padūkime sriuboj, dažale ar 
kaip kitaip.

Kūdikis reikalauja daugiau 
kūną auginančios medžiagos, 
negu suaugęs žmogus.

Drugelis žmonių butų svei
kesni, jeigu jie kasdien valgy
tų daugiau daržovių ir vaisių, 
o mažiau mėsos. Mėsos ne rei
kia daugiau valgyti, kaip tik 
kartą į dieną. Suprantama, vy
rai, kurie dirba sunkų fizinį 
darbą, gali valgyti ir du syk, 
bet tas ne būtina. Vietoj mė
sos, galima paduoti pieno arba 
kiaušinių. Bendrai, reikia sten
gti mėsų pavaduoti kiaušiniais, 
suriu, žuvimis, vištiena, pupo
mis ir žirniais.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted 8t., Chicago, III

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No..... .........

Mieros ............................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai Ir valstija)



NAUJIENOS. Chicago, HL 
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Ketvirt&dfeniš, birž. 23, ’38

Joe Auškalnis Baigė 
High School

GARY, IND. — Joe Ąuskal- 
nis, 1205 Eleventh St, šį mė* 
nesį baigė high school ir ren
giasi mokintis toliau. Linkiu 
jaunam Juozukui geros kloties 
ateinančiam gyvenimui.

A. Yuknis

Agota Dalkienė — 
Tai Ambitiška ir 
Gabi Mokinė
Vakarais Baigė Pradinę Moky

klą; Dabar Eis į Aukštesnę

Agota Dalkienė tvirtai tiki 
išsireiškimui, kad “Mokintis 
niekad nėra pervėlu.”

Ji yra žmona biznierio Frank 
Dalkaus, kuris užlaiko taverną 
ties 7500 South Stony Island 
avenue. Pirmiau jis buvo gar
sus ristikas, bet sportą aplei
do ir paliko bizhieriu.

Prieš kurį laiką p. Dalkienė 
pradėjo lankyti Englewood pra
dinę mokyklą. Lankė vakarais, 
nes dieną reikėjo dirbti ir pri
žiūrėti namus. Dabar šį mėne
sį ji laimingai pradinius mok
slus užbaigė, o kai ateis ruduo 
tai tęs mokslus toliau—pradės 
lankyti high school.

Malonu girdėti, kad musų 
moterys žengia pirmyn. Aš ma
nau, kad galėtų būti daugiau 
tokių kaip p. Dalkienė, lankan
čių mokyklas. Daugelis juokia
si, sako, kad pasidaro duoną ir 
be mokslo, bet mokslas niekam 
nekenkia. Apsišvietusiam žmt* 
gui ir duona galima lengviau 
pašidaryti. S. K.

silankė gražus būrelis. Buvo ir 
Vytautas Beliajus, bet jis atė
jo vėlai, nes turėjo šokti kita
me parengime.

Susėdus prie stalo svečiai sū
dai navom Happy Birthday, o 
po užkandžių A. Rulis paragi
no visus kalbėti. Po kalbų tu
rėjom visokių žaidimų ir ma
lonių pasikalbėjimų. Gražiai 
laiką praleidome ir skirstėmės 
2 vai, ryto, linkėdami Jonukui 
geriausios laimės..

Ten Buvęs

Širdingai 
Ačiū!

Širdingai ačiū: pp. W. Lut- 
kams, Izidoriui Baliams, J. Ba
liams St. Martinkams, J. Mek- 
niui, ir penelei B. Balis, ir vi
siems, kurie dalyvavo ir gau
siai prisidėjo prie pradinės mo
kyklos užbaigimo parės suren
gimo mano dukrelei, Elžbietai 
Bertcnter.

P-ą lutkienę nebuvau ma
čiusi per 26 metus, šis nuota
kis sutelkė man malonią progą 
sutikt/ ją ir linksmai vakarą 
praleisti kalbant apie Viekšnių^ 
šio miestelio bažnyčią, apkštes- 
niąją mokyklą, Naujamiestį; 
apie kaip kas Viekšnuose gy
vena. Visa tai buvo man sma
gus atsiminimai. Lietuva visad, 
visur yra lietuvių meilė, bran
gi. Už tai draugijos, kliubai 
bruzda, dirba Jos labui, kad 
Jos didviriškumo, kantrybės, iš
tvermės, nusistatymo dvasios j 
pripildytą paveikslą per am
žius užlaikius.

Ir vėl ačiū pas mus atsilan
kiusiems birž. 19 d., Nedėlioj.

Jūsų
Elena Bertcher

3222 Wallace St. v

Gimtadienio
Vakarėlis —

NOllTHSIDE .... Birželio 18x 
d, tuiėjom linksmą varduvių 
surprise puotą jaunuoliui Jonui 
Faizai, ties 1250 N. Spaulding 
asenue. Jonukas nei nesusap-

Jonas ir Darata 
Nakvosai Gimtadienio 
Party

Subątoj, birželio 25 d., Mr. 
ir Mrs. Nakvosai, 8216 Vincen- 
nes avė., rengia gimtadienio 
parę savo erdviame taverne. 
Žada visus draugus ir svečius 
maloniai priimti ir pavaišinti.

Steponas.navo, kad jam siurprizas ruo
šiamas. Jis labai užimtas, tad 
neturėjo laiko savo gimtadienį 
atsiminti. Dienomis dirba, o 
vakarais lanko mokyklą, taip
gi priklauso prie Pirmyn Cho
ro. Jis žadėjo kartu su Choru 
važiuoti Lietuvon, bet turėjo 
pasilikti. Motinai sūnų “apmo- 
nyti” pagelbėjo brolis Tony ir 
Elena Blauzdis.

Vakarėlį surengė Jonuko mo- 
mytė, P. Čereckienė, P. Valai
tienė, P. Kungienė. Jaunimo at-

Antanas Koraitis 
Jau Sveiksta

Antanas Koraitis (Kukorai- 
t‘s), 2901 Emerald avė., jau 
baigia pasveikti. Kaip jau žino
te, drg.-Koraitį patiko nelaimė 
ir skaudžiai buvo apsideginęs. 
Antanas yra Keistučio Kliubo 
ir Teisybės Mylėtojų Dr-tės na
rys. Stebėtina, kad šių dviejų 
draugijų gydytojai dar jo ne
atlankė. —Steponas.

No. 1781 — Viena iš gražiausių ir elegantiškiausių kapų 
mes kada nors matėme. Jei sutinkat su musų nuomone, pa
bandykit ją nusimegsti.
| I

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, No. 1781 f
’ 1739 So. Halsted St, Chicago, Ilk
r - 1

čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavwdį No....................  ■
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Tai yra panelė Melba 
Dodge iš Salt Lake City, 

‘Utah, kuri kaip lašas į lašą 
panaši į filmų aktorę Dean- 
na Durbin- Cinemų lankyto
jai visur ją priima už Dean- 
na Durbinaitę.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) . ' ■ • ,

t , . ‘ •• ‘ 'v. •

Ralph Varose, 22, su Loretta 
Guzas, 20

Reikalauja 
Perskirų 

l

Louise Kazee nuo ..Thomas 
Kazee

Šeimininkėms. . .
« •

šią sąvaitę Mėsos Taryba re
komenduoja pot roast ir avie
ną.

Pot roast galima tušinti su 
daržovėmis ir kepti po pečiu 
su bulvėm, arba prirengti su 
actu (laikykit keletą valandų 
acte, pridėkit pipirų ir vieną 
kitą lapuką), paskui pakepin- 
kjt ant sviesto arba t&ukų, kad 
gražiai parustų ir tušinkit ar
ba kepkit po pečium.

Avieną, petuką ar kitas pi
gesnes dalis galima' virti su 
daržovėm arba pakepti po pe
čium su svogūnais.ir trupučiu 
česnako, šalta beveik skanes
ne negu šilta. .Kiauliena šią 
savaitę irgi 'truputį pigesnė, 
nors vasarą geriau jos daug 
nevalgyti.

Delegatų Išleistuvių 
Vakarėlis Gerai Pavyko

MARQUETTE PARK.— SLA 
260 kuopos delegatų išleistuvės 
į SLA seimą praeitą šeštadienio 
vakarą gerai pavyko.

Į vakarėlį atsilankė daugelis
kuopos narių ir atsivedė savo 
gerus draugus ir pažįstamus, 
kurie visi kartu linkscninosi iki 
raibų gaidelių užgiedojimo.

Negalima praeiti nepastebė
jus fakto, kad teko tik darbin
gąja! daliai narių tą visą darbą 
atlikti. Pasyvioji dalis kuopos 
narių, kaip ir visuomet, nepa
sirodė vakarėlyje ir neteikė jo
kios paramos, žinoma, tiems 
nariams neduoda jokio kredito 
apsileidimas ir nepaisymas or
ganizacijos reikalų ir fraterna- 
lizmo, kuriam jie privalėtų 
nors kiek pasišvęsti.

Reikia tarti padėkos žodis 
vakarėlio rengimo komisijai, 
būtent B. Urbonui, Pužauskie- 
nei ir Sabaliauskienei. Pastaro
ji iškepė skanaus kugelio drau
ge su p-ia Mačiukiene ir paau
kavo vakarėliui. Tas rodo, kad 
tūli kuopos draugai ne vien 
dirbk, bet ir aiikauna savosius 
dolerius kuopos labui. Varde 
kuopos tenka širdingai dėkos 
jiems Už jų.darbuotę ir duos- 
numą. Teko nugirsti, kad SLA 
seimo delegatai K. Liutkus, K. 
Mačiukas ir E. Pužauskiehė pil
niausiai patenkinti draugų 
rengtu vakarėliu ir jiems 
lai didžiai dėkoja. —K. L.

Pasekmingai Varo 
Biznį.

Šiomis dienomis) teko aplan
kyti Paul ir Barborą Gurskius, 
3300 S. Halsted S t. Nustebau, 
kad čia radau visų srovių kos- 
tumerių ir daugiausia, taip sa
kant, “iš viršūnių”.

Matyt, kad čia sueina švari 
publika, o tarp tokių inteligen
tiškam žmogui yra smagu da
lyvauti.

Beje, sužinojau, kad Glins
kiai rengiaus švęsti vardadienį 
subatoj, liepos 2 d., ir žada pa
vaišinti visus draugus ir pažįs
tamus. Tėmykite , skelbimą 
“Naujienose”. —Steponas. .

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

11 - i i r ,

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, b kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo. kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

Kasdien per šavaitę 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 tad pyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKCBINKIT, nes mažai jų be
liko.

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .............................. *

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

su- 
už

Teisy'bės Mylėtojų 
Dr-stės Veilila

Birželio 12 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj įvyko Teisy- •A
bes Mylėtojų ’ *DtV-.tės priešpus- 
metinis stusirinkimas.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad piknikas gerai nusise
kė ir dr-jai liks gera suma pel
no. Taipjau paaiškėjo, kad bu
vo paskirta 12 dovanų. Dova
nos buvo išdalintos ant vietos. . ■ •>/
Bet yra dar tokių; kurie dova
nų neatsiėmė. Būtent, Vincent 
Urban, 2849 W, Pershing Rd.; 
C. Dvaronis, 5530 S. Albany 
avė.; Veronika Barass, 3400 
Lowe a ve, ir F. Tamulis, 3140 
Emer'ald avė. Todėl kurie do
vanas) norite gauti, kreipkitės 
pas draugystės kasierių Juozą 
Rachuną, 3135 S. Halsted St.

Steponas.

Žuvo Lakūnas
su-Curtiss-Reynolds airporte 

sikulė privatinis keleivinis lėk
tuvas. žuvo lakūnas Russell 
Stevenson, 7301 Sheridan, o 
sunkiai buvo sužeistas Charles 
T. Pajeau, evanstonietis žaislų 
fabrikantas ir lėktuvo savinin
kas.

Chrysler-Plymoutb j

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianas ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i fermas ir kitus miestus. K 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis | visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

AMERIKOS LIETUVIŲ ATLETŲ

Ekskursija I Lietuvą
Išplauks Moderniškam. Baltam Motorlaivy 

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko liepos - July 1 d.

Per Gothenburgą-Stockholmą
Iš Stockholmo moderniškuoju S. S. “Marieholm”

Į KLAIPĖDĄ
Kviečiame visus lietuvius keliauti su šia ekskursija 

į Lietuvą ir turėti jaukią kelionę vykstant su pagarsėju
siais Amerikos lietuviais sportininkais, kurie dalyvaus 
Pirmoje Lietuvos Tautinėj Olimpijadoj.

Nereik Švedijos vizos, nėra trukdymų keleiviam vyk
stantiems i Lietuvą tranzitu per Švediją.

SUTAUPYSITE PINIG4 PIRKDAMAS LAIVAKORTĘ: 
TEN IR ATGAL.

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės į 
ekskursijos organizatorių:

B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th St, Chicago, III. 

Autorizuotas Agentas

Swedish American Line
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—-BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— _XT „ _ ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ- / —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

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

Sidabrini Setą
Y

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE:

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

Viso ............... ;.........

$8.00
$4.00

.. $12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams ............

26 šmotų Setas, persiuntimas 
ir apdrauda..............

Viso ..................... .............. ......

$5.00
$4.50

$9.50

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:

Vardas    ......... -......................—-
26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:

Vardas................................................. .

Adresas Adresas

Miestas Miestas

Republic 7345
PAUL’S Furhiture
Upholstering and t

REPAIRING a
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)

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

............... . — •- ■■■— - J.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50 
GYDYMAS....................  SCn.OO
LIGONINĖJE ..... ..............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvihama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminacijų įskait. vaistus ■f

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė, Chicago.

Tel. Lawnda1e 5727.

• RESTAŪRANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VTOTORY 9670.

TaI. BouMvard 8327.
ZELVIS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, UJU
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šiandien Po Piety 
“Pirmyn” Choras 
Bus Kaune

iš-

ydl. ry- 
hieagos 

Pirmyn bus

Aplanke Paryžių, Berlyną; 
pildė tris koncertus \

šiandien 1 valandą po pietą 
Lietuvos laiku (apie 6 
to Chicagos laiku) 
Lietuvių Choras
Kaune, po laimingos kelionės 
jura, per Franciją ir Vokietiją.

Choras pasiekė Europos 
krantus birželio 18 d. Išlipo 
Havre uoste, Francljoje, iŠ kur 
traukiniu išvyko į Paryžių. Ten 
praleido dvi paras laiko. Paina* 
tČ Pasaulinę Parodą ir įvairias 
įdomius Paryžiaus vietas. Iš 
Paryžiaus dainininkai važiavo 
traukiniu j Cologne ir per Ber
lyną į Virbalį, Lietuvą.

Kazys Steponavičius 
prisiuntė radiogramą, 
Kiko, kad visa kelionė
kuo geriausiai. Laivu keliauda
mi Choro nariai šoko, dainavo, 
nesirgo ir linksmai leido laiką. 
Kasdieną laikė po dvi repetici
jas ir labai gerai prisiruošė deT

vakar

sekėsi

Radiogramoje taipgi mini, 
kad Choras laive išpildė tris 
koncertus, ip turėjo labai didelį

Vajus Bedarbę 
Išnaikinti

Eilė stambių Chicagos ir 
cionalių Urmų vakar pradėjo 
Nacionalę Salesmonų Vajų, ku
rio tikslas yra išnąikinti bedar
bę.

Salesmonai organizuotai eis 
per namus, per krautuves ban

dydami parduoti daugiau pre
kių, kad tuo budu padidinti 
pramonių apyvartą ir tuo -pačiu 

Įtaiku paį^ltig ąąiud^ į^ajus bų- 
vo pradėtas salesmonų suvažia- 
vipie^Stevens viešbutyje, kuria
me dalyvavo apie 15,000 žmo
nių.

na-

POVILAS PALILIUNAS .
(PALUN) 

Gyveno po adresu 838 West 
34th Place.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 20-tą d., 5:25 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Liet. Panevė
žio apskr.. Ramygalos vals., 
Jodikonių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Uršulę ( po tėvais Ru- 
kožaitę) dukterį Stellą 11 m., 
dėdę ir dėdienę — J. Ma- 
rozus .ir jų šeimyną, tetą 
Adelę Maroziutę, švoger- 
ką Sofiją ir švogerį Steponą 
Letukus ir jų šeimyną, ir ki
tas gimines Amerikoj. Lietu
voj—brolį Stasių, 2 seseris: 
Stanislavą ir Viktoriją ir ki
tas gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Dr-jos, Lietuvių Pi
liečių ir Lietuvos Ūkininko.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, birželio 25 d., 8:30 
vai. ryto. Iš kopi, bus nuly
dėtas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kur atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš tenai bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapinei.

Visi a. a. Povilo Paliliuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Dėdė, Teta 
ir Giminės.

Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
BOULEVARD 4139.

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši; 
mama.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 .

LOVEIKIS S" 
. Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banlrietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

TeL BOULEVARD 7314

Legionierių Iškilmės 
Nepriklausomybės 
Dienai Pagerbti

Ailyvaus visų tautų postai

Amerikos Legiono visi Chi- 
cagos postai rengiasi turėti di
delę Nepriklausomybės Dienos 
celebraciją liepos 3 dieną Ka
reivio Lauke (Soldier Field).

Celebracijoj dalyvaus 228 
postai. Čia bus visų tautų ir 
kalbų postai, taigi, ir Dariaus- 
Girėno Postas, kad išreiškus 
savo ištikimybę Amerikai ir 
jos demokratiškiems princi
pams.

Vakare bus labai įspūdingi 
fejerverkai su įvairiais pyro- 
technikos stebuklais.

Dieną Kareivio lauke bus po
lo lošimas tarp 124 Artilerijos 
tymo ir geriausio Kubos armi
jos tymo.

Rinks gražuolę
O kas ne mažiau žingeidu, 

šiose celebracijose bus renka
ma gražuolė atstovauti Chica- 
gos postus legionierių konven
cijoj Los Angeles. Ta gražuolė 
bus išrinkta už keletą privalu
mų, o būtent už gražų elgeift, 
•taktą, išmintį ir gražumą. Iš
rinktoji važiuos į Legiono kon
venciją pakviesti Legioną, kad 
savo sekamą konvenciją 1939 
metais laikytų Chicagoje.

Be to bus legiono benų 
rodą.

< * >

pa-

Tikimasi, kad legionierių 
lebracijose liepos 3 dieną 
reivio Lauke bus apie 100,000 
žmonių. (SpJ

Lengva Įvažiuoti 
Kanadon

f? w

N - [ACME-NAUJIENŲ Foto)
Tai čia tos dvynukės, labai gražios mergaitės, mū

viu aktorės Brewsteraitės. Jų vaikinai irgi yra dvynu
kai- Viena iš jų Gloria (kairėje) pareiškė, kad ji ren
giasi ištekėti už Čiaudo Stroudo, vieno iš dvynukų. Jis 
yra radio komikas. Antrojiį dvynukė yra Barbora, bet ji 
apie vedybas dar nieko nesako.

ce-
Ka-

_____________J',..' v, < . ,

Pasak Chicago Motor Club, 
automobilisitui nėra mažiausio 
keblumo įvažiuoti su automobi
liu Kanadon.

Reikia važiuoti per reguliarę 
muitinę. Jei manoma pasilikti 
Kanadoj ilgiau 24 valandų, rei
kia išsiimti 60 dienų permitą, 
kurį sugrąžinama išvažiuojant 
iš Kanados. Visa procedūra už
ima tik kelias minutes, bet ge
rai turėti Amerikos pilietybės 
popieras, tai pagreitina įvažia
vimą ir prašalina galinčius kil
ti keblumus.

ANTANINA KALECKIENE
(po tėvais Jonušaitė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Birželio 21 d., 11:20 vai. Va
kare, 1938 m., sulaukus 41 m. 
amžiaus, gimus Platelių pa-* 
rap., Godelių Kaime, Telšių 
apskr. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, 2 sūnūs, Juo
zapą ir Kazimierą, seserį Do- 
minelę šideikienę, švogerį An
taną ir jų šeimyną, brolį Pet
rą, JonuŠį, pusseseres: Vero
niką Rusenienę, Petronėlę 
Kerbetienę, Domicėlė Barkau
skienę ir Veroniką Arlauskie
nę ir jų šeimynas, 3 pusbro
lius, Antaną Remenį ir jo 
žmoną -Pearl, Juozapą Remenį 
ir Joną Jonušį ir gimines, o 
Lietuvoje 2 seseris Justiną 
Vaičiulienę ir Stanislavą Jo
nikienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 6118 So. 
California Avė., Tel. Republic 
8626. Laidotuvės įvyks šeštad., 
Birželio 25 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antaninos Kalec- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Sesuo, Brolis, 
Švogeris, Pusbroliai, Pussese

rės ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. Grovehill 0142.

Pasisekė 
Laisvamaniams

ROSELAND. — Liet. Laisva
manių Etinės Kultūros D-jos 
1 kuopa savo piknikų skaito 
pavykusiu. Piknikas įvyko bir
želio 19 d. Beverly kalnuose. 
Iš savo pusės kuopa savo paža
dų išpildė, suteikdama gana ge
rų programų. Kalbėtojas buvo 
pakviestas net iš Ddfroit, Mieli. 
Nors'indu prakalba neteko gir
dėti, bet kaip publika sako, sve
čias pakalbėjęs gana vykusiai, 
Tai buvo Metelionis.

Antras buvo garsintas dakta
ras Gra i čunasi, bet šis nekalbė
jo, nors ir buvo atvykęs, gal 
būt, pasididžiavo. Toliau Lais
vamanių Vyrų grupė vykusiai 
padainavo. O galiau Chicagos 
Liet. Vyrų Choras tikrai šau
niai užtraukė keletu gražių dai
nų, kurios publikai labai pati
ko’ 1

Beverly kalnai vieta yra ne
mokama ir kas tik nori, gali 
piknikus rengti. Už tai čia ir 
būna gausybė įvairios publikos. 
Pereitų sekmadienį buvo net 47 
piknikai. Žinoma, laisvama
niams teko geriausia vieta su 
šokių pavilijolni, nes musų 
darbštieji nariai pp. Dambrau
skai yra viršylos piknikų ren
gime.

Pelno atžvilgiu perdaug* pasi
girt nėra ko, bet ir nuostolių 
nebus, šiaip rengėjai, niatyt 
buvo nenusiminę. Lietuviškos 
publikos atsilankė neperdau- 
giausiai. Matėsi dr. Dundulis, 
Vilnies rcd. Pruseika, p. šar- 
kiunienė ir kiti. —Stepukas.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą ,

• •'“.Vr1 • ft.-. *

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokių progų. Fasinau** 
dokit jų pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų* Temykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletu centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro* 
gers sidabrinius setus.

Draugijos Nutarė 
“Jaunimo” Piknike
Dalyvauti
Paskyrė Komisijas Ir Pinigų
CICERO, III. — Didysis Rau

donos Rožės Klubas savo pas
kutiniam susirinkime, perskai
tęs pakvietimų dalyvauti “Jau
nimo” piknike, Liepos 3 d., vien
balsiai nutarė pakvietimą pri
imti ir tam tikslui išrinko spe
cialų komisiją. Kartu nuskyrė 
$5.00 auką iš savo iždo.

Panašiai pasielgė ir kita Ci- 
ceros didžiųjų draugijų-—Drau
gystė Lietuvos Kareivių; Ir ji 
išrinko komisiją (pažymėtina, 
kad jon nuskirta jaunieji na
riai), kuri taip pat atveš $5.00 
auką iš iždo.

“JfMmo” piknikas įvyks 
Sekmadienį, Liepos 3 d., gra
žiajam Sunset Parke> 135th ir 
Archer Avė. Rengėjai tikrina, 
kad tai bus vienas iš pačių di
džiųjų Chicagos lietuvių išva
žiavimų. J* I. S.

Kur Praleisti 
Atostogas

Išleistuves, 
Piknikai, Kitos 
Draugijų Žinios

Kupiškėnai Visiems Dėkoja

Pareito šeštadienio vakare, 
Kupiškėnų Kultūros Draugija 
turėjo savo pirmų naktinį pik
nikų, kfUfią įyyį^o Švilainio dar
že, Wiliow t į^prings ąžuolyne.

Vakaras pasitaikė gražus, 
bet labai vėsūs, tad Kupiškėnų 
ir svečių į piknikų atsilankė 
ne daugiausiai. Gal tas Vėsus 
oras sulaikė juos. Tiesa, kurie 
atsilankė, tai draugiškumas pas 
jos buvo nėdpsakomaš. Vieni 
prie bufeto gurkšniojo puto
jantį alutį) kiti šoko prie ge
ros muzikos, o vėl kiti drau
giškai diskutavo kasdieninio 
gyvenimo įvykius. O kai atėjo 
vėlyvas laikas (sekmadienio ry
tas) tai Visi kupiškėnai su dai
nomis užbaigė piknikų išdainuo
dami visas KuįTŠkeniškas dai
nas. O prie to ir žemaitiškų 
pridėjo.

Pikniko dalyviams ir sve
čiams Už atsilankymų - rengimo 
komisija taria širdingų ačiū. 
Taipgi širdingas ačiū Naujie
noms už garsinimus šio Kupiš
kėnų pikniko. 4 r

P. B.

Kas Nori ir Kas 
Mėgsta Dainuoti
Laisvamaniai Organizuoja Dai

nininkų Grupę 
i

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros draugija turi suorga
nizavus dainorių grupę. Kadan
gi grupelė dar neskaitlinga, tai 
pilnai pavadint dar kitaip ne? 
galima, nes nei choras nei okte
tas. Tiesa, oktetu butų galima 
ir pavadinti, bet suskirsčius 
balsus į tenorus, baritonus, ir 
basus, pasirodo nekuriu balsų 
trukumas.' Todėl, čia ir pakvie
čiame, jei kas mylėtų dainuot, 
atsilankyti šeštadieny, birželio 
25 d., 2-rų vai. po piet Stella 
Šurnos s ve t, užpakalyj aludės, 
3106 So. Halsted St. Kadangi 
dabar naujai organizuojasi, ijaį 
visiems labai gera proga įsto
ti. žinoma, jeigu pasirodytu 
šeštadienis neparanku, tai ga
lima bus pamokas perkelti j ki
tų dienų* : • StepUkaš

CLASSIFIED ADS. Į
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HELP WANTED—FEMALE BUSINESS CHANCES 
. Biznio Progos

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Turi būti patyrusios. 
2155 Ogden Avė. įėjimas iš Taylor 
Street.

REIKALINGA MERGINOS nuo 
21 iki 30 metų amžiaus — dirbti 
biznio įstaigoj už baro. 4254 So. 
Ashland Avenue.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PORTERIO restaurantui.
671 Wešt 14th Street.

REIKALINGA PAGELBININKO 
. virtuvę, nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 390? So. Halsted St.

HELP VVANTED-MALE-FEMALK 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA ŽENGTOS PO

ROS arba nevedusio vyro dirbti 
prie farmos ir resorto. Taipgi mo
ters prie virtuvės, šaukite Craw~ 
ford 1959. '

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS ANT RENDOS ve
dusiai porai, merginai ar vaikinui, 
be vaikų, 3252 So. Halsted, 3-čios 
lubos.

TAVERNĄ gerą vietą paaukuos. 
Duokit pasiūlymus — kitas biznis. 
416 E. 69th St. 11 A. M. iki 5 P. M.

♦PARDAVIMUI BUčERNfi ir gro- 
sernę pilnai įrengta — išdirbtas 
biznis. 2542 West 45th Place.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
2 gatvekarių linijų ir dirbtuvių. 
Biznis išdirbtas per daug metų, 6 
kambariai gyvenimui ant vietos.

A. B. CUKUR, 
732 West Cermak Road.

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi renda. 7 kamba
riai viršuj—3 metams lease. Par
duosiu pigiai, išvažiuoju Lietuvon.

3862 Archer Avenue*

PARSIDUODA GERA KRIAU- 
ČIAUS ŠAPA — Priežastis parda
vimo—liga. Parduosiu pigiai.

1605 West 69th Street.

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS. Vieta išdirbta per daug me
tų, kampas—4 kambariai gyveni
mui. Pigi renda.

4458 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Dabar tukstančiai berniukų 
ir mergaičių išėjo iš mokyklų 
ir naudosis vasaros atosto
goms, ieškodami z pasilinksmini
mų. Tinkamiausia Vieta kur jie 
galės rasti daugiausia smagu
mo yra Riverview parkas. Kad 
aplankyti visus pasivažinėji
mus mylios ilgio Midway imtų 
mažiausia 14 valandų.

Ir tie pasivažinėjimai nėra 
brangus, nes tris sykius į sa
vaitę jie , kainuoja-tik po 2c. 
Tos dienos yra pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais, 
išėmus šventadienius.

Bet didžiausios iškilmės bus 
liepos 4 d., laike trijų dienų 
šventės ir parkas toms šven
tėms stropiai ruošiasi, 

t

Aąūitcirna 
Modernizuoja 
Trečią Klesą

Cunard White Star Line pa
skelbė, kad ji nuodugniai mo
dernizavo trečia klesą Aąuitania 
laive, visą ją nuodugniai iš- 
puošdama ir naujai išdekoruo- 
dama šviesiomis spalvomis,' tik
slu tą klesą padaryti linksmią 
ir smagią.

Trys Žuvo Auto 
Nelaimėse

Keliose automobilių nelaimės 
vakar Chicagoje žuvo trys žmo
nės, o apie 20 atsidūrė ligoni
nėse su žaizdomis.

Užmuštieji yra, Stanley Nie- 
cioce, 5319 S. Nottingham ave
nue; James Hunter, 1401 Ceri- 
ter avenue, Argo, ir nežinomas 
žmogus, kuris pakliuvo po ma
šina ties California ir Fullerton.

Nusišovė 
Bedarbis

Park Ridge priemiestyje, 
ties 1020 Crescent avenue, va
kar nusišovė 58 metų vyras 
Walter B. Wyon. Kulką palei
do sau į kaktų. Per ilgą laiką 
buvo bedarbis, nes buvo nebe
jaunas ir niekas nenorėjo jo 
samdyti.

Rastas Vyriškas 
Švarkas

Sekmadienio, brželo 19 d., Bi
rutės darže rastas vyriškas 
švarkas. Kas pametėte, galite 
kreiptis pas Alf. Masiulis, 3252 
So. Halsted St., 3-čiam aukšte.

10 Naujų Gyvūnų 
Žvėryne

Lincoln Parko žvėrynas skel
bia, kad gavo dešimts naujų 
gyvunų---įvairių rūšių elnių. 
Jie jau rodomi publikai.

RENDON KAMBARIAI dėl džen- 
tėlmanų. Trečias aukštas. 3249 So. 
Morgan St.

FURNlTURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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.

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERlUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčeriuš dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

RENDON 
visas namas tinkąs dėl taverno ir 
restauranto prieš šv. Kazimiero 
kapines, ties 3926 West 111-th gat
ve, prie Pulaski Avenue, didelė sa
lė; gyvenimui kambariai ir penki 
akrai žemės. Gera proga, nebrangi 
renda. Kreipkitės tuojaus.

FRANK J. PETRU 
1443 West 18th Street 

Telėphone: CANAL 0806.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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 husipitkti 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 senąj.į kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

SAVININKAS PARDUODA 2 fle- 
tL 5—6 kambarių, arti 63-čios ir 
Weštern, H. W. Herb. Modernas, 3 
pėdų lotas, be skolų, $8500. Duos 
terminais pagal norą. Dėl infor
macijų šauk Vincennes 3823.

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Viętory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BI.EKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOF1NG AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’LEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

PARDAVIMUI 2 FORD trokai— 
1 Panel, 1 Stake, privačias nupirks 
pigiai. 7126 So. Rockwell.

DODGE 1935, 4 durų sedan, ra
dio, tairai kaip nauji, puikus me
chaniškas stovis. Pinigų stoka ver
čia paaukoti. Ims $50 pinigais, o 
likusią $225 per finansavimo kom
paniją. 2959 North Damen Avė., 
Apt. F. 2.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis — pil
nai įrengtas. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. 2919 W. 59th St.

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

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 V AL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

kų. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lilhuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 888?

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

• -

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...
•
PAŠAUKIT MUŠ TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieĮpamos. Ui pakarto#- 
mus duodama gerą nuo
laida.

1 ■' ■■



NAUJIENOS, CNcago, ID. 'Ketvirtadienis, birž. 23, ’38
----   ...——    ,, IIĮĮ.III I WWI.I l,.,l >I|H| I I III I «l>l» I I III IBI II UI II.......................................... ||||.|l|l|l> I ,  ................................................ . ......................................................................—.

Didelis Skandalas 
Bridgeporte

III. Darbo Partija 
Parinko Kandidatus 
Rudens Rinkimams

Išvažiuoja SLA Ragina Tėvus 
Kooperuoti su 
Saugumo Programų

seiman
Ja,.

DIDŽIAUSIA MENO PARODA CHICAGOS 
ISTORIJOJE
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Bombos sprogimas išvilko aikštėn demo 
kratų boso biznį

Baisus bombosi sprogimas Ir du metai 
prie 37-tos gatvės ir Wallace ną taip pat 
išmetė iš lovų visą Vhrnagių ba. Policija 
šeimyną, jau sumigusią savo jo nei kas

atgal į tą jo saliu- 
buvo mesta bom- 
tuomet nesužino- 
nei už ką metė

namuose virš jų krautuvės ad- Connelliui bombą. _
resu 3700 Wallace str. Didelio n . -
išgąsčio turėjo Pranas Varna- dabartinėje vietoje, į kurią bu- 
gis, 47 metų, jo žmona Eliza-|vo mes^a Bomba, yra ne tik 
bieta, 38 metų, jų duktė Syl- saDunas» bet ir bukio biz- 
via, 17 metų ir jų sūnūs Pily- nis’ k^. P“ yra betai

A n«- ant arklllh Sakoma, kad koks

Pagal žmonių pasakoj imu

pas, 6 metų. Gretimuose na
muose airių šeimyna turėjo to
kio pat išgąsčio.

Vienok bomba nebuvo į Var- 
nagių namą mesta. Bomba bu
vo mesta į salima skersai gat
vės adresu 3701 AVallace st. 
Bombos sprogimas prie saliu
no duru išmušė dviejų pėdų 
skylę šaligatvyje. Tas saliunasi 
yra labai puikus, gražiai ištai- 
svtas, ir jį lanko airišiai politi
kieriai. Jis vadinasi nepaprastu 
vardu “The Show Boat Grill”.

Ir štai kas pasirodė. Kaimy
nai panasakojo policijai, kad 
tas saliunas, arba “grill” pri
klauso vienuoliktos vvardos de
mokratu bosni, kurs yra tarp 
airišiu pramintas kaipo “Babe” 
Connelly. Jis yra ir aldermanu 
šio i wardoi. ir turįs didžiausią 
politišką “pull” pas Cbicagos 
demokratų bosą Nashą.

Policija tuojau pažiurėjo ant 
kieno vardo yra išduotas tam 
salmnui “laisnis”. Pasirodė, 
kad laisnis yra išduotas tūlam 
pirišiui John J. Sbeehan. o al- 
der^nno Connelly vardas ne- 

Mat, pagal isdatv- 
nei joks 

nei polic- 
saliuno ar-

ten žmogus išgrojęs daug pini
gų ant “daily double” ir jam 
nebuvo atmokėta. Tai užtai, 
sako, tur būt ir bomba buvo 
mesta. O tas “bukio” biznis 
taip pat priklausąs “Babe” 
Connelliui. Policija tokio re
kordo negali surasti, nes bu-

dų nėra. Bukių biznis yra ne- 
legalis. Apie juos žino tiktai 
policija, kuri renka iš bukių 
kyšius už leidimą jiems ne- 
legališkai operuoti- Taigi nie
kas nesužinos ar tas bukių 
biznis užpakalyje saliuno pri
klauso Connelliui ar ne.

Policija ir laikraščių repor
teriai bandė įeiti į tą subom
barduotą saliuną. Viduj vaik
ščiojo žmonės, bet durų neati
darė- Buvo skambinta, bala
dota ir mušta į duris, bet du
rys paliko uždarytos.

Policija vienok greit nusi
ramino. Ji negali čia perdaug 
nosies kišti, 
sas “Babe” 
Chicagą.

Nominavo Kandidatus į Sęna 
torius, Atstovus, Mokyklų 

Superintendentus
Illinois Darbo Partija šiomis 

dienomis turėjo savo konven
ciją, kurioj išstatė savo kandi
datus kaikurioms Illinois val
stijos renkamoms vietoms. Tai
gi lapkričio mėnesyje piliečiai 
galės balsuoti už sekamus Dar
bo Partijos kandidatus 
mas vietas:

Suvienytų Valstijų 
rius, adv. Frank W. 
lough iš Chicagos;

Visos valstijos kongresma- 
riai: Joseph M. Jacobs ir Bert 
Nelson, abu iš Chicagos;

Valstijos viešųjų mokyklų 
superintendentas: Meyer Halu- 
shka iš Chicagos;

• Illinois universiteto trustisai: 
Prof. Maynard Krueger iš Chi
cagos universiteto ir Ina White 
iwu iš Chicagos.

Illinoijaus Darbo Partija ti
kisi rudenį užtektinai gauti bal
sų, kad užsiregistruoti seka
miems metams kaipo pastoviai 
šios valstijos partijai.

į seka

senato
McCul

Mokinkit Vaikus Atsargumo!
i ■ ■■

t Mėro Kelly Keep Chicago Safe 
Committee ragina tėvus mokin
ti savo vaikus būti atsargiais 
gatvėse, ypač atostogų metu, 
kada nelaimės žymiai padidėja. 
Vaikai nėra atsargus. Todėl rei
kia juos nuolatos įspėti laiky
tis visų tų saugumo priemonių, 
kurias jie yra išmokę mokyk
lose. Ypač reikia vaikus draus
ti bėgioti gatvėse. Jie turi būti 
ant šaligatvių, kur nėra kito
kių žaismaviečių. Jie neturi va
žinėtis dviračiais dideliame su
sigrūdime, ypač viena ranka 
užsikabinus už važiuojančio au
tomobilio ar troko.

Dabar nelaimės yra sumažė
jusius ir tą šumažėjimą galima 
išlaikyti, jei tik tėvai mokins 
savo vaikus būti atsargiais ga
tvėje.

i .

N avy Pier Meno Parodoje da
lyvauja 4 Lietuviai; 1,000 Eks
ponatų; Parodą Atidarė Pats

• Meras.

0 tuo tarpu bo- 
Connely apleido

S.L A- Delegatų 
Dėmesiui

■ Naujienų Pvedaktorius Dr. P; 
Grigaitis šiandien automobiliu 
išvažiuoja SLA seiman, kuris 
įvyks Scrantone, Pa., 
sidės birželio 
Dr. Grigaičiu 
Montvidas ir 
tė. šiandien

kurie

paminėtas.
iru nei aldermanas, 
miesto viršininkas.
manas negali turėti 
ba tavernos.

Vienok “Babe” Connelly iš 
profesijos yra saliunkvperis. 
Du metai atgal jis turėjo sa
liuną adresu 556 W. 37th st.

“Tai kaip gardžiai kvepia 
airišių politika Chicagoje,” 
sako bridgeportiečiai.

Kaipo geras majoro Kelly 
draugas, “Babe” Connelly sa
ko esąs pakviestas būti garbės 
svečiu tuose pietuose, kuriuos 
kaikurie lietuviai ketina iš
kelti majorui, kuomet jam bus 
prikabintas prezidento Smeto
nos medalius.

Visiems delegatams, 
važiuoja atpiginta rata trauki
niu, yra nupirkti tikėtai.

Traukinys išeis 10 valandą 
ryto, subatoj, balandžio 25 die
ną, iš LaSalle stoties, kuri ran
dasi Van Buren gatvėje prie 
La Šalie gatvės. •

Delegatai prašomi atvykti į 
stotį bent pusę valandos anks
čiau.

Stotyje bus išdalinti tikėtai. 
Tikėtus dalins panelė E. Miku- 
žiutė ir K. čepukas. Jups pa
žinsite iš lietuviškų ženklų, ku
riuos jie turės prisikabinę.

Dras A. Montvidas.

ir pra- 
27 d. Kartu su 

išvažiuoja Dr. A. 
p-lė E. Mikužiu- 
taipgi išvažiuos

Kleofas Jurgelonis, “Naujienų” 
redakcijos narys ir SLA Ap- 
švietos Komisijos pirmininkas, 
ir keletas kitų delegatų. Di
džiuma išvyks 10 vai. šeštadie

J t i kės perspėjamos laikytis gero
iš LaSalle stotįg^" skonio ir padorumo.

Daugiau 
Studentų

Chicagos universitetas skel
bia, kad šįtaet vasaros semes
trui įstojo 'apie 10% daugiau 
studentų negu pernai. 3,292 
pradėjo lankyti universitetą 
šią savaitę, o pernai buvo apie 
3,000.

• Vakar prasidėjo vasara, 
o Šiandien miestas atidaro 
“byčius”. Visi byčiai turės ap
saugą. Striuki kostiumai gavo 
policijos “O. K.”, bet moteriš-

skonio ir padorumo.

Svarbus Nuospren 
dis Bridgeporto 
Banko Naudai

Davė Chicagai
$544,770 Tuneli

z v

Kasti

Darbai Gerėja 
Santa Fe Gelžkelio 
Dirbtuvėse

Mirusio šėrininko įpėdiniai 
sakom ingi už Šerus

Illinois apeliacinis

at-
Federalės valdžios viešų 

bų administracija
dar- 

paskyrū
teismas $544,770 finansavimui Austin 

nusprendė, kad mirusio turtuo- ,avenue tunelio. Tunelis eis po 
lio David E. Shanahan jpėdi-, Milwaukee gelžkelio bėgomis 
niai turi atsakyti Central Ma-| kiaunėje, nuo Dickens iki Cor!- 
nufacturing Bankui už $24,000 iand avenue. Tunelio ilgis bus 
šėrų, kuriuos jisai turėjo. * apie 1,200 pėdų. Prie federalių 

Shanahan, turtingas airis ir 
vienu laiku Bridgeporto ir apy
linkės atstovas valstijos legis- 
laturoje, mirė 1936 metais. 
Central Manufacturing Bankui 
užsidarius, jam, kaipo banko 
šėrininkui, teko atsakyti už Še
rus, kuriuos jis turėjo. Shana
han tuo laiku paaiškino, kad 
jis nebegalįs skolų atmokėti ir 
esąs beveik prie bankroto. Su 
banko receiveriais jis padarė, 
kompromisą.

Bet kai Shanahan numirė, 
tai paaiškėjo, kad turto jis pa
liko apie milioną dolerių. Kai 
banko receiveriai apie tai su
žinojo, tai jie užvedė naują by
lą apskričio teisme ir pareika
lavo sudarytą kompromisą pa
naikinti ir privesti velionio įpė
dinius atsakomybę priimti. Ap
skričio teisėjas Joseph Burke 
atsisakė tai padaryti.

• Bet apeliacinis teismas išne
šė nuosprendį banko receiverių 
naudai ir sugrąžino bylą į ap
skričio teismą persvarstymui.

Illinois valstijos bankų šėri- 
ninku atsakomybės įstatymas parduodu sandėlį ir parduodu 
nurodo, kad bankui užsidarius dvi padangas už vieną. Bet Chi- 
Šėrininkai privalo sumokėti de- cago Better Business Bureau 

surado, kad tai yra klaidinan
tys skelbimas, nes padangas 
galima pirkti už pusę skelbia
mos kainos. Biuras paprašė mi-

nuo

pinigų miestas pridės 
$650,000 savo pinigų iš 
mobilių mokesčių fondo.

Apskundė 
Kosmetikų ’ 
Fabrikantus
Įvairios Firmos Klaidina 

jus Garsinimuose

apie 
auto-

Pirkė-

Federalės prekybos komisijai 
liko apskų&ti kosmetikų fabri
kantai Pond - Extract Co. ir 
Jergens Woodbury Sales Corp., 
už klaidingus skelbimus. Abi 
jos skelbė, kad jų produktai 
turi vitaminus, kurių jie neturi 
ir neturi tos veikmės kuri buvo 
jiems priskiriama apgarsini
muose.
Klaidinantys
Skelbimai

Węstern Tire Auto Stores, 
1833-39 Cicero Avė, skelbė iš-

Šėrininkai privalo sumokėti de- 
pozitorių naudai dvigubai tiek, 
kiek jie turėjo šėrų. Taigi, Sha- 
nahan įpėdiniai, pagal tą įsta
tymą, už $24,000 šėrais yra 
skolingi Central Manufacturing nėtą firmą susilaikyti 
Bankui $48,000. R. ^klaidinančių skelbimų.

Dirbs Po Penkis Dienas 
Savaitėj

Santa Fe gelžkelis skelbia, 
kad pradedant liepos pirmą die
ną visi dirbtuvių darbininkai 
pradės dirbti penkias dienas į 
savaitę. Nuo gegužės 1 d., jie 
dirbo tik tris dienas.

Gelžkelio viršininkai sako, 
kad biznis pradėjo gerėti, paki
lo keleivių skaičius, o prekių 
gabenimas pašoko net 11%.

Santa Fe dirbtuvėse dirba 
apie 8,000 darbininkų. Jų tarpe 
yra šiek-tiek lietuvių.

Praeitą šeštadienį Navy Pier, 
mylios ilgumo parodų salėje 
atsidarė didžiausia meno pa
roda Chicagos istorijoje- Sek
madieni popiet parodą oficia
liai atidarė pats Chicagos me
ras Edward J. Kelly, pasaky
damas gražią prakalbą. Buvo 
ir muzikalis programas. Solo 
dainavo Frances Coatcs Grace. 
Publikbs atsilankė labai daug

(Panaši paroda buvo suruoš
ta ir praeitais metais, kai Chi
cagos miestas minėjo savo 100 
metų įkurtuves. Tačiau per
nykštė paroda nors ir buvo 
didelė, bet ant greitųjų suruo
šta, davė pagrindą ruošti ir 
daugiau “demokratiniais pa
grindais” paremtų parodų, ši- 
gi paroda jau skaitosi antra 
metinė masinė meno paroda. 
Šitą parodą suruošė Chicago’s 
New Century Committee, ku
riam pirmininkauja xpats me
ras E- J. Kelly, o parodos tvar
ką veda p. Charles S. Peter- 
son.

Eksponatų parodoje yra per 
1,000, o parodai atstovaujančių 
dailininkų bus apie 500, tarp 
kurių yra keturi lietuviai, trys 
dailininkai ir vienas skulpto
rius, kurie gražiai pasirodo. 
Sekantys lietuviai dalyvauja 
parodoje: dail. Mikas Šileikis, 
buvęs “Meno Žinių” vedėjas ir 
meno kritikas; skulptorius Ju
lius Paškauskas; Estelle Pral- 
le ir James Vitkus. Kiekvienas 
jų parodoje turi po du kuri
nius. Apie pačius kurinius 
teks pakalbėti kiek vėliau. Ši 
paroda yra tokia didelė, kad 
visų nieku budu negalėtum nei 
gerai peržiūrėti, jau nekalbant 
apie analizą.

Turi didelį pasisekimą.
Kadangi pernykštė paroda 

Navy Pier susilaukė skaitlin
gos publikos, tai šiemet ji bu
vo suruošta persitikrinimo 
tikslu. Dabar, pasirodo, kad 
ji susilauks dar didesnio pa
sisekimo, nes vasaros metu 
publika skaitlingai renkasi 
ežero pakraštin, kur graži vė
si vieta, kur yra laivai, pasi
linksminimo priemonės ir mu
zika. Dabar 
kad Chicagos 
tai ruoš ten 
supažindinti 
nu.

Reikia atsiminti, kad ši pa
roda yra suruošta be jokios 
“džiurės sijojimo”- Ji nepri
klauso nuo jokios diktatūros 
ir politikos, kuri pastaraisiais 
metais yra taip įsivyravusi 
menininkų rateliuose. Paroda 
yra gana gera ir gerai sutvar
kyta. Ihiminacija salėje taip 
pat kuopuikiausia. Kartais ir

“džiurės” išsijotos parodos 
būna daug prastesnės. Šitai pa
rodai atstovauja garsus meni
ninkai, kurių darbai randasi 
muziejuose ir puikiuose na
muose ir tokie, kurie tik pir
mą kartą pasirodo bei mėgė
jai. čia matosi romantika, 
konvencionalizmas, realizmas 
ir visokis modernizmas, bet 
viskas turi savo saiką. Kiek
vienas menininkas stengėsi 
parodai prisiųsti geriausius 
savo darbus. Tokiu budu pa
roda pati per save yra gera-

Šita paroda yra lyg ir pro
testas prieš įsigalėjusias “dik
tatūras”, kurios užkirto kelią 
net ir garsiems dailininkams 
dalyvauti priešingos grupės

vienija visus be skirtumo įsiti
kinimų, mokyklos ir kūrybi
nių tendencijų.

Tačiau angliška spauda, ku
ri dabar kooperuoja, reiškia 
baimės, kad sekančiais me
tais paroda, jeigu ji bus, gali 
būti ne taip gera. Mat, kai vi
siems durys yra atdaros, gali 
parodon prisiųsti savo darbus 
ir mokiniai ir savamoksliai. 
Tokiu budu gerieji dailininkai 
kurie ir dabar šykščiai paro
dai atstovauja, gali visai joje 
nedalyvauti. Komitetas ir 
spauda iš anksto įspėja ir 
prašo parodai siųsti tik pačius 
geriausius savo kurinius.

Paroda truks iki liepos 10 
d. Vizitoriai, sumokėję 10c., 
gauna gražų katalogą, vadina-

Mikas Šileikis dalyvauja ir 
kitoje parodoje.

Mikas Šileikis, buvęs “Nau
jienų” oficialaus meno žinių 
skyriaus vedėjas, dabar turė
damas daugiau laiko, dalyvau
ja svetimtaučių dailininkų or
ganizacijų meno parodoje. 
The All-Illinois Society of the 
Fine Arts Stevens viešbutyje 
turi didelę dailės parodą- To
je parodoje Mikas turi išsta
tęs tris savo kurinius: “Hills 
and River”, 
ver
trys kuriniai 
džiai. Paroda (Stevens) truks 
iki rugsėjo jyradžios. Įžanga 
nemokama. Katalogas dykai-

—J. A-nas

ir
Desplaines Ri- 
Spring”. Visi 
yra vietovaiz-

jau yra vilties, 
miestas kas me- 
parodas tikslu 
publiką su me-
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Ši moteris pagimdė kūdikį be skausmų Los Angeles 
ligoninėje. Ji yra ponia Ethel Pardie Gaynorienė. Jos 
vyras yra daktaras Leo Gaynor, psychoterapistas, kurs, 
kartu su kitu hipnotistu, užhipnotizavo savo pačią, kad 
ji nejaustų skausmo gimdydama kūdikį. Ji sako, kad 
ji tik snusterėjus truputį, ir tik žiuri, kad daktaras jau 
laiko pagimdytą- kūdikį. Paveiksle matome daktarą, 
daktarienę ir jįj 8 svarų kūdikį. Daktarienė turėjo pa
gimdžius penkius kūdikius pirma to. Bet jie gimė skau-

Aludininkai Turės 
Mokėti Valstijai 
Sales Taksus
Pralaimėjo bylą valstijos aukš

čiausiam teisme

amuose,

Naujienų-Acme Telephoto
Kongresmanai vvashingtone pradėjo jau dainuoti, besidžiaugdami, kad kongreso sesija eina prie pabai

gos. IŠ kairės į dešinę linksmi kongresmanai Clyde Heęrįng iš Iowa, Prentis Brown iš Michigano, Lister Hill 
iš Alabamos ir Theodore Greėn iš Rhoęle. Jsland.
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Illinois valstijos aludininkai 
pralaimėjo svarbią bylą valsti
jos aukščiausiam teisme lie
piančią sales taksus. Pagal teis
mo nuosprendį, jie turės sales 
aksus mokėti valstijai už visus 
larduotus gėrimus.

įvedus tuos taksus valstijoje, 
. 584 Cbicagos aludininkai at
sisakė juos mokėti. Jie aiškino, 
tad turi pirkti įvairius laisnius 
levien nuo miesto, bet ir vals
tijos, ir kad valstijos laismio 
lupirkimas atleidžia juos nuo 
jales taksų. Sales taksų 
avimas butų “dvigubas 
upimas”

Tokiais argumentais
emdarni, jie užvedė bylą Chi- 
•agos Circuit teisme, ir parei
kalavo indžionkšino prieš vaisi
ąją.

Bet aukščiausias teismas nu- 
prendė, kad laisnių mokesčiai 
r sales taksai yra du skirtingi 
lalykai. Laisnių mokesčių Uks
as yra finansuoti alkoholinių 
gėrimų administracijos darbuo- 
ę, o tūles taksai eina kitų vals- 
ijos reikalų naudai.

Sales taksus dabar turės mo
kėti visi aludininkai ir svaigi- 
lamųjų gėrimų krautuvininkai, 
eurie pardavinėja gėrimus de
taliai — "retai!”.

kolek-
kailio

pasi-




