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Stalinas Ruošia Nauja Masini Teismą
AREŠTUOTI 700 RUSU TOLIMŲJŲ RYTŲ 

ARMIJOS KARIŲ
Ambasadorius Maiski ir užsienio reikalų 

komisaras Litvinov pražuvo Maskvoj

K. Jurgelonis išrinktas “Tėvynės” 
redaktorium

LONDONAS, Anglija, liepos 
4. — Pranešime iš Varšuvos 
dienraštis “The Daily Express” 
sako, kad GPU (Rusijos slap
toji policija) pradėjo “valyt?’ 
sovietų tolimųjų rytų armiją. 
Septyni šimtai karių areštuo
ta. Jų tarpe yra pulkininkas 
Vasienko, asmeniškas maršalo 
Bluecherio adjutantas.

Generolas A. K. Levandov- 
ski, artilerijos skyriaus virši
ninkas Vladivostoke, ir komi
saras Kranšejev, maršalo Blue
cherio politikos skyriaus virši
ninkas, buvo nubausti mirtim 
pereitą penktadienį.

IŠ areštuotojų karių žymiau- tavo.
/ -----------------------

rez. Rooseveltas iš- Pagerins duonos ko- 
vyksta kelionėn kybę Italijoj

WASHINGTON, D. C., liepos 
4. — Antradienio vakare prez. 
Rooseveltąs išvyksta Facif i- 
ko pakraščių vaistiyas. ^Kelio
nėje, vykdamas į Pacifiko val
stijas ir grįždamas atgal j Wa- 
shingtoną, prezidentas įvairio
se šalies vietose laikys prakal
bas ir turės konferencijų su 
politikos veikėjais. Tai yra pra
džia vajaus ateinančio rudens 
Rinkimams.

Neseniai prezidentas kalbė
damas per radiją pareiškė, kad 
jis prašo iš gyventojų tiek pa
ramos, kiek tik jie gali jos su
teikti jam. Jis taipgi pareiškė, 
jogei jam svarbiau yra, kad 
butų į kongresą išrinkti pa
žangus asmenys, o ne kad de
mokratai. Pažangumą, reiškia, 
pastatė pirm partijos.

Teisėjas Cardozo ok- 
sigeno palapinėj

PORT CHESTER, N. Y., lie
pos 4. — Daktarai gydą teisė
ją Cardozo, Vyriausiojo teismo 
nari, pranešė šeštadienį, kad jie 
padėjo teisėją Cardozo oksige- 
no palapinėje. Teisėjas Cardo
zo serga jau nuo sausio mėne
sio šių metų.

6 mėnesiai kalėti už 
švilpavimą

BERLYNAS, Vokietija, lier 
pos 4. — Buriui darbininkų 
statant namą, vienas jų, už
miršęs, pradėjo švilpti tyliai 
Internacionalo melodiją. Nors, 
susigriebęs ką daro, jis nutilo, 
tačiau už tokį “prasikaltimą” 
nacių teismas paskyrė jam 
bausmės kalėti šešis mėnesius.

KOTHSŽ
Chięagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia giedra; truputį 
šilčiau; lengvi ir vidutinio stip- 
rūmo daugiausia rytų vėjai. anemija (mažakraujiste). ti ore ir ant žemės. išlaipinti iš jo.

* * • ' ** * ’ ‘ s 'c f* V*---Y* a , ‘ * **C$rJ*- *'y' ‘ ’■ liVfe

sias yra Maspov, Vladivostoko 
laivyno bazės komanduoto jas.

“Valymas” arba areštai tę
sėsi 48 valandas. Pranešama, 
kad Andrius Višinskis, vyriau
sias sovietų prokuroras, išvyko 
į Vladivostoką. Jis Čia kaman
tinės areštuotus. Kalbama, kad 
Stalinas ruošia naują masinį 
teismą.

Kol kas nežinia koks likimas 
ištiko Ivaną M. Maiskį, sovie
tų ambasadorių Anglijai, ir už
sienio reikalų komisarą Litvi- 
novą ir jo žnv»ną, kurie dingo 
iš žmonių akių* Maskvoj. Pa
sak “Express”, gali būti, kad 
juos Stalino vyriausybė areš-

ROMA, Italija, liepos 4. —
Dėl trukumo kviečių Italijoj 
buvo išleistas vyriausybės įsa
kymas kepti duoną iš tašlčš, 
kurion įmaišoma 80 nuošimčiu 
kviečių miltų ii* 20 nuošimčių 
kitokių grudų miltų. Italijos 
gyventojai vis labiau rodė ne
pasitenkinimo šitokia du^na.

Pereitą šeštadienį įvyko fa
šistų grudų korporacijos d/TC?.- 
torių susirinkimas. Kad nura
minti šalies gyventojus, susi
rinkimas nutarė kepti duoną, 
kuri susidarys iš 90 nuošimčių 
kviečių ir 10 nuošimčių kuku- 
ruzos (kornų). Pagerinti duo
ną Italijoj bus galima todėl, 
kad šią vasarą tikimasi gauses
nio kviečių derliaus.

Vokiečių I ė k t u v a i 
kursuos kas savaitė 

per Atlantiką
BERLYNAS, Vokietija, liepos 

4. — Lufthansa, vokiečių su
sisiekimo oiti linija, pirmadie
nį paskelbė, kad ji atidarys 
transatlantinį skridimą iš Lis- 
bon, Portugalijoj, į New Yor- 
ką. Linija siųs lėktuvus kartą 
į savaitę per Azorus nuo vidu
rio liepos iki spalio mėnesio.

300 žuvo Liepos Ket
virtą minėdami

CHICAGO, liepos" 4. — Pe- 
reitos savaitės gale ir šią sa
vaitę iki pirmadienio popiečio, 
pranešimais iš visų Jungt. Val
stijų dalių, žuvo per 300 asme1- 
nų. Iš jų 150 buvo automobi
listų, o 75 asmenys paskendo. 
Kiti gi nukentėjo dėl šaudymų 
ir dėl kaitros. Daug pranešimų 
gauta apie sužeidimus dėl fe
jerverkų, bet negauta praneši
mų mirties nelaimės dėl fejer
verkų.

-'■ --------- ■

Mirė p-le Lenglen
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 4. — Pirmadienį čia mirė 
Suzanne Lenglen, 39 metų, pra
eity buvusi pasaulinė teniso 
čempionė. Ji sirgo kurį laiką

l NAUJIENŲ-ACME Photo
PADĖJO KERTINĮ AKMENĮ. — Prezidentas Rooseveltas laike ceremonijų Ker

tinio akmens padėjimui Federalės Valdžios pavilionui, New Yorko pasaulinėj paro
doj. ,

....... i

TAUTA LAIMI DIDELĘ PERGALĘ — SAKO PREZIDENTAS
IŠREIŠKĖ PAGARBĄ LINCOLNUI

Šiemet vąHžips_ pa- 
* *■; jamosnsumažės 

$750,000,000
WASHINGTON, D. C„ liepos 

4. — Pereitais fiskaliais me
tais, kurie pasibaigė ketvirta- 
dien;, birželio 30 £., Jungt. Val
stijų valdžios pajamos siekė 
$6,241,226,000. Valdžios depar
tamentai apskaičiuoja, kad ei
namaisiais fiskaliais metais 
valdžios pajamos dėl recesijos, 
kuri neišnyko dar ir dabar, bus 
apie $750,000,000 mažesnės, 
negu pernykščių metų paja
mos, 

f ___ ,

Arabų-žydų riaušėse 
5 užmušti

JERUZALĖ, Palestina) lie
pos 4. — Iš naujo kilusiose 
riaušėse pirmadienį čia buvo 
užmušti arabai ir daugiau ne 
tuzinas žydų ir arabų sužei
sta. Du arabai užmušti, kai 
bomba buvo įmesta į arabų bur
są. Devyni kiti buso pasažie- 
riai tapo sužeisti.

Arabų-žydų susirėmimų įvy
ko taipgi Jaffoj ir Tel-Avive.

šešis mėnesius nebu
vo linčiavimų

ATLANTA, Ga., liepos 4. — 
Pirmą kartą nuo 1882 metų, 
kai linčiavimų rekordai įvesti 
Jungt. Valstijose, šiemet per 
pirmuosius šešis mėnesius ne
įvyko ne vieno linčiavimo vi
sose Jungt. Valstijose.

Japonai sugadino 51 
kinų lėktuvų

SHANGHAI, Kinija, liepos 
4. — Japonai pirmadieni pra
nešė, kad jų lėktuvai užpuolė 
kinų lėktuvų didžiausią .bazę 
Nanchange ir sugadino Silki
nų lėktuvą.

Kinų lėktuvai buvę sunaikin-

GETTYSBURG, Pa., liepos. 4. 
— 75 mėtį Gettysburgo mū
šio paminėjimui prez. Roosevel
tas sekmadienį popiet čia pa
sakė kalbą. Savo kalbai pagrin
dą paėmė Abraomo Lincolno 
žodžius, kad Jungt. Valstijų 
valdžia turi būti — of the 
people, by>-the people and for 
the people.

Kalbėdamas ten pat,-. kur 
1863 metais garsiąją kalbą pa
sakė Abraomas Lincolnas, pre
zidentas Rooseveltas sekmadie
nį pareiškė, kad dabar vėl ko
va eina dėl pagrindinių žmonių 
teisių. “Tai yra kita kova, taip
jau svarbi, kaip Lincolno, ve, 
dama ne plieno spindėjimu, bet 
atsišaukimais į protą ir teisin
gumo jausmą tūkstančiuose 
frontų”....

“Mes esame arti laimėjimo 
šios kovos. Ir laimėję ją, gy
vendami metus ir metus po 
jos, vadovaukimės Abraomo 
Lincolno išmintimi ir širdies 
žmoniškumu”, pasakė prez. 
Rooseveltas.

Minia susirinkusi prezidento 
kalbos klausytis siekė tarp 
150,000 ir 200,000. Minioj bu
vo dar 1,800 Gettysburgo mū
šio veteranų, paskutinių užsi
likusių iš tūkstančių, kurie da
lyvavo tame mūšy, civiliame 
Jungt. Valstijų kare.

Skubinasi išgelbėti 
$1,500,000 aukso

QUEBEC, Canadą, liepos 4. 
— 100 dokų darbininkų sku
biai pasiųsta į Bic salą, kurios 
apielinkėje, 150 mylių į šiau
rę nuo Quebec, skendo laivas 
Asęania. Dokų darbininkai pa
siųsti išimti iš laivo $1,500,000 
aukso, pirm negu jis paskęs. 
Nelaimė ištiko laivą St. Law- 
rence upėje.

Laivas Ascania išplaukė iš 
Montreal į Europą pereito penk
tadienio vakare. Jo pasažierių 
tarpe buvo ir chicagietis Sa- 
muel Insull. Laivui užšokus 
ant uolos visi pasažieriai buvo

Surado caristinčs 
Rusijos vėliavą prie 

: šiaurės polio
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 4. — Iš sovietų stovyk
los Rudolph saloj per radiją 
pranešta sekmadienį, kad prie 
Cape Auk buvo rasta caristi
nės Rusijos vėliava. Cape Auk 
yra netoli nuo šiaurės polio.

Manoma, kad vėliavą ten 
įsmeigė rusas tyrinėtojas Se- 
dov ‘ 1914 metais. Sedov žuvo 
kartu su dviem draugais, mė
gindamas pasiekti šiaurės polį 
pėsčias iš Pranciškaus Juozo 
žemės.

Sukilėliai pasistūmė 
pirmyn 9 mylių 

fronte
HENDAYE, Francuzija, lie

pos 4. — Pirmadienio praneši
mais, Ispanijos sukilėliai ir jų 
talkininkai Pueble de Valverde 
sektore pasistūmė pirmyn pus- 
aštuntos mylios 9 mylių ilgio 
fronte.

Penki sukilėlių lėktuvai ata
kavo miestelį Gava 12 mylių 
atstumoj nuo Barcelonos. Kiti 
septyni sukilėlių lėktuvai mėtė 
bombas j Alicante.

Prancūzai užėmė sa
las, kurioms grūmo

jo japonai
TOKIO, Japonija, liepos 4t— 

Francuzų, ^policija pirmadienį 
užėmė mažas salas Paracel pie
tų rytuose nuo Hainan, kurios 
priklauso kinams. Keletas fran
cuzų laivų stovi prie Hainan. 
Francuzai sako, kad jie išlai
pins savo kariuomenę Hainane, 
jeigu tik japonai mėgins ją už
imti. Hainan irgi priklauso ki
nams ir randasi arti francuzų 
IndoiKinijos.

• Lietuvos universiteto choras 
dideliu pasisekimu koncertavo
Čekoslovakijoje.

TAUTIŠKŲJŲ CENTŲ IŠDALINTA $4,835

SCRANTON, Pa., liepos 1. — Sekantis Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje seimas įvyks Chicagoje.

Jurgelionis išrinktas “Tėvynės” redaktorium pato
gia balsų dauguma.

Tautiškųjų centų $4,835 išdalinti įvairiems tiks
lams. Iš jų $750 paskirti žiburėliui Kaune, $500 Ąžuo
lui, $450 demokratijos gynėjams Lietuvoje — K. Jurgel
ionis. (SLA seimas pasibaigė penktadienį 9 vai. vaka
re — Red.)

Paskyrė viešiesiems 
darbams jau $900,- 

000,000
WASHINGTON, D. C., liepos 

4. — Viešųjų darbų programai 
vykdyti Jungt. Valstijų kon
gresas yra asignavęs $1,365,- 
000,000. Kongresas neseniai iš
siskyrė i?' pit^. Rooseveltas tik 
prieš keletą dienų pasirašė 
asignavimo bilių. Tačiau vald
žia skubina viešųjų darbų pro
gramą vykdyti, ir iki pereito 
sekmadienio jau buvo paskirta 
įvairiems projektams $900,000,- 
000.

Biznis pagerėjęs 
36-se miestuose

WASHINGTON, D. C., liepos 
4. — Jungt. Valstijų pirklybos 
departamentas ♦paskutiniame 
savaitiniame pranešime rapor
tavo sekmadienį, kad pereitą 
savaitę biznis, ypač urmo biz
nis, 36-se stambiausiuose šalies 
centruose rodė pagerėjimo, pa
lyginus su priešpaskutiniaja 
savaite. Reikšta nuomonė, kad 
biznis rodys didėjantį veiklu
mą ir toliau.

Pasirašė turkų-fran- 
cuzų armijų sutartį

ANTIOCH, Syria, liepos 4.
— Sekmadienį čia pasirašyta 
turkų-francuzų militarė sutar
tis bendrai šių dviejų šalių 
kontrolei Alexandretta valsti
jos, iki valstija nubalsuos pM 
biscitu,' ar ji nori priklausyti 
Syrijai, ar nori patapti autono
miška mosulmonų valstija.

Kinai paskandino 
japonų karo laivą
SHANGHAI, Kinija, liepos 4.

— Smarkiame mūšy potvynio 
užlieto, pelkėtoj apielinkėj prie 
Yangtze upės kinai nustūmė 
japonus atgal pereitą pirma
dienį. Be to, kinai paskandino 
japonų ginkluotą laivą Yangtze 
upėje ir sugadino porą kitų ja
ponų laivų.

Hughes atlėkė Į 
New Yorką

WICHITA, Kas., liepos 4. — 
Pirmadieni iš Wichita į New 
Yorką išlėkė Howard. Hughes. 
Iš New Yorko jis ketina lėkti 
į Paryžių, o iš Paryžiaus tt» 
liau į rytus, aplink pasaulį. Vė
lesnes žinios sakė, kad Hughes 
jau pasiekė New Yorką.

IŠ LIETUVOS
Kaune, Vilijampolėjs
Sudegė Lentpiuvė

KAUNAS — Gegužės mėn. 
25 d. Vilijampolėje įvyko la
bai didelis gaisras, visai sunai* 
kinęs Volpės lentpiuvę.

Pirmiausia ugnis pasirodė 
prie lentpiuvės viename gyv. 
medin, name. Iš to namo ugnis 
taip greit persimetė į lentpjū
vės trobesius, kad žmonės vos 
spė^o paleisti lentpiuvės kieme 
pririštą šunį, o kai kurie smul
kus gyvuliai tvartuose ir su
degė.

Ten pat buvo miško medžia
gos sandėlis, prikrautas len
tų, išdžiuvusių, kaip degtukų 
dėžutės, o dar toliau lentų krū
vos. Po kelių minučių iš lent
pjūvės trobesių ir prie jos su
krautos apdirbtos ir neapdirb
tos miško medžiagos pasidarė 
milžiniška ugnis. Į gaisro vie
tą ugniagesiai tuojau vyko, 
bet ugnis spėjo taip išsiplėsti, 
kad jos užgesinti neįmanoma 
buvo.

Kadangi netoli lentpiuvės yra 
gyvenamųjų namų kvartalas, 
tai to rajono gyventojus apėmė 
panika, juo labiau, kad ten veik 
visi trobesiai mediniai.

Į gaisro vietą suvažiavo apie 
250 ugniagesių. Apie 20 ga
lingų švirkštų pylė vandenį į 
ugnies masę, bet vanduo sro
vėmis .tekėjo atgal, o ugnis 
pro durnų kamuolius kilo aukš
tyn.

Lentpiuvės viskas sudegė. 
Sudegė ir keli lentpiuvės, vie
no paštininko, namelis.
' Kaip lentpiuvės trobesiai, taip 
ir miško medžiaga nebuvo ap
drausti. Nuostoliai dar neap
skaičiuoti, bet manoma, kad 
jų busią per 300 tukst. Lt.

Buvo didelis pavojus užsi
degti arti buvusiems namams, 
bet gaisrininkų ’ energingomis 
pastangomis ugnies plėtimasis 
buvo sutrukdytas, o po kelių 
valandų ir gaisras likviduotas.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo S iki 8 Ir

SE8TADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

JSIDĖMETINI ARGENTINOS LIETUVIU 
GYVENIMO ĮVYKIAI

(Specialio “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)

(Tęsinys)
Argentinon atvyko naujas i 

valdininkas
9 

“Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti” lėšomis remia
mas Brazilijos “Lietuvis” 9-4- 
«'W pirmame puslapyje rašo;

“Lietuvio” red. St. Vancevi
čius DULRo siunčiamas į Ar
gentiną. Lietuvos konsulatas S. 
Pauly gavo iš Draugijos Už
sienių Lietuviams Remti oro 
paštu raštą, kuriame “Lietu
vio” redaktorius St. Vancevi- u
čius prašomas skubiai vykti į 
Buenos Aires svarbiais reika
lais.”

Teko girdėti, kad naujas 
DULRo pasiuntinys jau atvy
ko. Esą jis. kaipo valdininkas, 
redaguos DULRo šelpiamą “Iš- 
vicuą”, nes* Matas Šalčius jį vi
siškai nubankrutino ir iškelia
vo. Dabar visiems bus aišku, 
iš kur musų kaimynas “stipry
bę semia”.

v Artimi “oficiozui” žmones 
sako, kad Šalčius tol buvo, kol 
stambias, pašalpų sumas išblaš
kė ir pradžioj metų prenume
ratų prisirinko. Dabar ėjimą 
sustabdė ir savo išvirtą košę 
paliko valgyt kitam valdinin
kui.

Tai mat kaip pasibaigė ban-

■■■■MnnMiavamnaMMBi 
$5 -ĮMOKĖTI- $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
B Mažos Palūkanos.

^PLANE Sedan .... $265 
OUTH Sedan ..... $225
ROLET Sedan .....$215 
C Trunk Sedan......$265

[AC Trk. Sedan.... $195 
)TO Sedan .... „..... $14531 CHRYSLER Sedan ........ $115

31 OLDSMOBILE Sedan.... $115 
31 DODGE Sedan ................ $95
31 CHEVROLET Sedan ........ $95
30 CHEVROLET Sedan ........ $60
30 FORD Sedan .................... $60
50 KITOKIŲ PASIRIN-

KIMUI PIGIAI KAIP K-□
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir

Coupe?.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Cravvford Avė. 
Visuomet atdara.

dymat< provokuoi koloniją ir 
dėjimas juodo kryžiaus ant de-i 
sėtkais metų Argentinos lietu-j 
vių sukurto organizacinio ir 
spaudos darbo.
Argentinon atvyko “Iliust

ruoto Pasaulio” 
redaktorius

Pereitą šeštadienį, 9-4-38 lai
vu “Florida” pirmos Liesos ke
leivių tarpe atvyko vienas iš 
“Iliustruoto Pasaulio” redakto
rių — Liudas Gurskis su žmo
na Elena ir dukryte Irena. Ap
sistojo viešbutyję “Nogaro”. Tą 
pačią dieną s<večiai lankėsi “A. 
L. Balso” Redakcijoje.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, 
kad “Iliustruoto Pasaulio” vy
riausiu redaktorium dabar yra 
žinomas rašytojas V. K. Rač
kauskas — Karolis Vairas. Tas 
nepriklausomas savaitraštis tu
ri 50,000 prenumeratorių. Jis 
savo atstovus turi įvairiose pa
saulio dalyse, net Kinijoje, o jo 
Redakcijos narys p. Gurskis 
bus specialus “Iliustruoto Pa
saulio” korespondentas Pietų 
Amerikai. Čia pasiliks ilgesnį 
laiką, gal nuolatiniam apsigy
venimui, nesi karo išvakarėse 
gyvenimas Europoje labai ne
ramus.

Dabar svečiai apsigyveno sa
vo giminių pp. Vitkauskų na
muose, Wilde, F. C. S.

Iš “A. L. Balso” bendradar
bių pasitarimo

, Pereitą sekmadienį, 10-4-38 
>“Ą. L. Balso” Redakcijoje įvy
ko “A. L. Balso” bendradarbių 
pasitarimas. Dalyvavo “A. L. 
Balso” redaktorius K. N. Nor
kus, leidėjas Pranas Ožinskas, 
bendradarbiai Viktoras Kati
lius* — Paima, Jonas Čikštas 
—: Darbo Pele, Jonas Baraus
kas, Maria Nakaite — Belgrano 
Marytė ir kt.

Perska i ty t i konf ercnci j os
proga prisiųsti sveikinimai ir

linkėjimai iš provincijos ko- 
respoiMientų ir negalėjusių at
vykti pasi tariniai! bendradar-; 
bių. Susipažinta su užsieniuose* 
gyvenančių “A. L. Balso” ben
dradarbių straipsniais ir pasi
dalinta nuomonėmis dėl jų tal
pinimo eilės. Išreikšta pageida-1 
vimas, kad “A. L. Balso” skai
tytojos daugiau rašytų iš lietu
vaičių moterų darbininkių gy
venimo Argentinoje ir, kaip vi
suomet, kad butų talpinama 
•specialių pasiskaitymų mote-, 
rims.

Draugiškų “A. L. Balso”! 
bendradarbių ir skailytojų-ve- 
teranų susiburimu musų laik
raščio dešimtmetis nutarta pa
minėti tą savaitę, kada išeis pa
didintas “A. L. Balso” numeris 
400.

Draugai, jau dabar siųskite- 
savo aisimniimus, vaizdelius ir 
straipsnius tam taip svarbaus 
Argentinos lietuvių nepriklau
somos spaudos veterano nume
riui, kad visas* lietuviškas pa
saulis matytų musų sunkaus ir 
garbingo spaudos darbo pada
rytąją pažangą per pirmąjį de
šimtmetį.

žurnalas “Moteris ir Pa
saulis” nepaiso 
provokatorių

Tarp kita, scena yra lietuvių 
visuomenės jungimo priemone. 
Kas joje dirbo ar dirba, tas ži
no, kiek pasišventimo reikalin
ga scenos darbe. Juk dar taip 
neseniai musų tautoje buvo 
milžinišku tautos darbu skaito
ma uuvaidinimas “Amerikos 
Pirty” daržinėje. G dabar, me-* 
niškam skoniui ypač užsienių 
lietuviuose kylant, scenos vei
kėjams neturint tų patogumų 
ir tų laimingųjų sąlygų, kokias 
turi menininkai Lietuvoje — 
pasišventėliams tenka gerokai 
paprakaituoti.

Kadangi litus dorojant! spau
da čia kaip ir neskaitoma, nes 
ji rašo vien pon^ Kauno hip
notizavimui, .tat, gorėdama nu-’ 
duot kad buk rimtasis veiki
mas yra kritikuotinas — puola 
Pietų Amerikos lietuvių scenos* 
pionierius. Puolikams “A. L.1 
Balsas” atsako:

Tūli gastrolieriai, meškerio-' 
jauti pašalpinius litus, savo 
“veikimą” reiškia tuomi, kad 
•besarmatiškai šmeižia pažan
giosios visuomenės veikėjus ir 
menininkus. Ypatingai jiems 
užkliuvo “pakritikuoti” tas mu
sų lietuvaites, kurios be jokių 
materialių interesų darbuojasi 
scenoje dainos ir plastikos me
no srity. DULRo pašalpomis 
leidžiami “organai” nuduoda
mi, buk tarnaitės darbas yra 
negarbingas, krykštauja, esą 
“A. L. Balsas” tarnaites skelbia 
artistėmis. Na; ir kas tame blo
go, jeigu ir tarnaitės vaidintų? 
Juk yra faktasi, kad musų se
sučių tarnaičių eilėse yra daug 
inteligentiškesnio elemento, ne
gu tie litus glemžianti “kriti- 

• leai”. Labiausia tie “patriotai” 
į ignoruoja p-lę Regina Labana- 
! vielutę — Titą Toy, kurią pa- 
gerbė visų tautų spauda.

Labai malonų, kad tų provo- 
i katorių nepaiso kauniškis žur 
| natas “Moteris ir Pasaulis”, ku
ris trečiame šių metų (kovo 
mėnesio) numeryje, skyriuje 
“Lietuva Svetur” talpina palan
kų aprašymą apie Urugvajaus 
lietuvaitę baleriną ir gimnasti
kos mokytoją p-lę Pauliną Jar- 
malavičiutę. Ten pat suminėta 
jos1 dalyvavimas “A. L. Balso” 
koncerte Bs. Aires.

(GALAS)
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Kaip žmogžudys Pa
gelbėjo Policijai les-' 
koti žmogžudžio
Kokio Kartais Policijai Reikia 

Apdairumo Nusikaltėlius 
Sekant

A
— i ■ u .i

Šio mėnesio pradžios Tau
ragnų ^lsč-, Musiteikių k gy-j 
ventoj as Juozas Jucius prane
šė policijai, kad tame kaime 
.nužudyta jo kaimynė ūkinin
kė Bernotienė, jo žmonos se
suo. Jucius nuovadoje buvo
labai susirūpinęs* pasakoda
mas net verkė. Atvykus poli
cijai prie nužudytosios, rasta 
dėžutė papirosų. Jucius aiški
no, kad papirosus radęs to
liau, bet atnešęs prie lavono. 
Susidarė vaizdas, kad žudikas 
buvo rūkantis žmogus. Atvy
kus kriminalinės policijos val
dininkams ir tardytojui, pra
dėta tirti nužudytosios santy
kiai su kaimynais ir kitais josi 
pažįstamais. Įtartas jos vyras, 
su kuriuo buvo persiskyrusi, bet 
sužinota, kad vyras gyvena 
Klaipėdoje ir pas žmoną at
vykęs nebuvo. Įtarimas atkri-i 
to. Antras įtartaS-r-pas velionę 
tarnavęs bernas, su kuriuo ve
lionė norėjusi susituokti, bet 
neleidę jos namiškiai. Tabiau 
atpuolė ir šis įtarimas.

Vietos policijos nuovados vir-

Rezignuos Cicero 
Mokyklos 
Viršininkas

CICERO?— l5r. L. M. Hrud- 
ka, superintendentas Cicero J. 
Sterling Morton High School ir 
Junior Kolegijos pareiškė, kad 
įteiks rezignaciją. Jis rezignuo
ja ne tiek savo noru, kiek spi
riamas Ciceros mokyklos tary
bos, kuri yra nepatenkinta jo 
administracija.

u v o s
cius rimtas ūkininkas, religin
gas žmogus. Sužinoję kaimy
nai, kad policija įtaria Jucių 
piktinosi, nervinosi. Darant 
kratą, rasta nežymių kraujo 
pėdsakų. Jucius aiškinosi, kad 
kraujas ant drabužių patekęs 
teliuką piaunant. Daugiau įta
rimų nerasta, bet Jucius sulai
komas ir atgabenamas į Tau
ragnų nuovadą tolesniam tar
dymui. Kitą dieną buvo sekma
dienis. Parapijos klebonas iš sa
kyklos prašė parapijiečius pa
simelsti, kad žmogžudystę ti
riantiems žmonėms butų ap-

nes skubiai iškviesti seniūną ir 
kaip įmanydamas pagelbėjo po-1 
licijai aiškinti nusikaltimą, 
pats būdamas to nusikaltimo 
autorius. Jucius turtingas ūki
ninkas, turi žmoną ir 5 vaikus, 
su šeima gražiai sugyveno.

• Estai -siuto birželio mėn. 23’ 
—25 dienomis Taline sušaukti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos no
tarų kongresą.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IB DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRVRGAS z 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—6 

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

šviestas protas ir kad butų su
rastas tikrasis kaltininkas, nes 
ir klebonas netikėjo, kad tą 
baisų darbą galėjo padaryti 
toks garbingas ir rimtas para
pijietis. Tą patį sekmadienį 
skrodžiamas lavonas. Jucius 
budinčiam nuovadoje policinin
kui prisipažįsta. Tuoj sužinoma 
miestelyje. Beveik kilo panika.’

Pradžioje Jucius sakėsi nu
žudęs jos prašomas, bet vėliau 
Viską atidengė: su ja gyvenęs 
kaip su žmona, o ji buvusi nėš
čia. Reikėję gėda pašalinti. Su 
ja paskyręs nakti pasimatymą., 
Pasiėmęs dalgį ir susitikęs ją' 
papiovęs. Prie nužudytos pa
metęs dėželę papirosų, kad bu
tų įtarimas, jog nužudė rūkan
tis žmogus, nes Jucius nerū
kantis.

Dykai Apskaitliavimas

® 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

šininkas P. Buinevičius tvirti- Jucius visą laiką buvo įvy- 
no, kad moteriškę bus nužudęs kio vietoje, kada atvyko poli-
pranešėjas Jucius. Atrodė., kad cija ir buvo labai susirūpinęs, 
tai nepatikimas įtarimas: Ju- parūpino susisiekimo priemo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

i Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
•6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedčlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLYI 
SHORES, IND.

Tel. Michigan Ci-; 
ty 2799-3X

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

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

TeL Soeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

aMBULANtįEM
DIENA IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T—\ z'-| 4 k°Plyči°s visose
1—* Jy L^. d I Chieagos dalyse

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

\ pagal, sutartį.

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

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
.. DĘNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS 
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 'GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. .

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti į tas Rantavęs, 
kurias Skelbiasi Ninjienasa j
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Veda W. V. MANKUS

Pluoštas Įdomių Žinių

abelnai
Tai yra 

žemes

su- 
ne- 
pa-

Apie “Spulkas”

Rypkevičia ir W.

Kadangi pareikalavimų pa
skolų gaunama daugiau negu

komisijon išrinkti:
A. Ambrose ir W.

pilname f darančias tuštumas. Miestas* iš-, 
augęs iki tokio didžio nepasi -, IŠAUGO 200% 
trauks nuo savo senosios vie-, 
tos, o vis tobulinsią, puošis, da
rysis jaukesniu ir moderniš-

Antradienis, liepos 5, 1938 •NAUJIENOS, Chicago, III.

Namai ir Žemė

CHICAGO MILŽINAS IŠAUGĘS IŠ 
KAIMELIO

šakėnas, Bet vietoje jų išrinkti 
V. Pačkauskas. P. Miller ir A. 
Bud nskas pasirodė pilnai atsa
kanti savo vietoms ir gana 
veiklus ir rūpestingi pildyt 
jiems uždėtas pareigas. Valdy- 
bon išrinkti sekanti asmenys: 
pirmininku adv. K. Gugis, sek
retorium T. Rypkevičia, iždi
ninku K. August, vice-p rmin'n- 
k u W. Mankus. Nuosavybių į- 
kainuotojais išrinkti: V. Pač- 
kauskas, A. Rudinskas, A. Am
brose, T.
Mankus.

Spaudos 
K. August, 
Mankus.

AUKŠTAS Trumpai
Vasaros metu metalines šil

dytuvų pervados-“paipos” drėg
nam orui cirkuliuojant, sudrėg- 
sta ir nuo to greitai rudyja. 
Apsaugojimui reikalinga perve
dąs nuėmus iškratyti visus pe
lenus* ir suodis, kad nebūtų kur 
drėgmei laikytis, tokiu budu 
dalinai bus apsaugota nuo ge
dimo.

Gyvename mieste 
neapskaitliuojamų paslapčių, 
įvairenybių, žingeidumų ir pro
gų. Ar daugelis iš musų rimtai 
pagalvojame kiek Chicagoje 
galima patirti, pamatyti — ko 
provincijos gyventojai nei iš- 
sisvajoti negalėtų. Vos tik 105 
metai kaip inkorporuotas ma
žas kaimelis, o šiandien išau
gęs į 4-tą pasaulio milžinų su 
pusketvirtų milionų gyventojų 
ir ūžimus apie 400 ketvirtainių 
mylių žemės plotų. Šiandien 
Chicagoje gyvena virš 30 tau
tybių žmonės iš daugiau negu 
48 šalių suvažiavisių; šie žmo 
nes išpažįsta 43 religijas su sa
vo skirtingoms bažnyčioms bei 
maldykloms.

Abelnai. kasmet Chicagoje 
gimsta 45,000 naujų gyventoju, 
iš kitur atvyksta apsigyventi 
apie 30,000 j metus. Nors mirš
ta į metus apie 35,000 žmonių, 
vienok priauglio pasilieka apie 
50,000.

Atsižvelgiant j taip spartų 
augimo, reikia pagalvoti kur 
bus Chicagos ribos ir kiek 
miestas turės gyventojų dar už 
50 metu.

Aprūpinimui šių gyventojų 
turime virš 300 viešųjų (pub- 
lic) mokyklų, 37 aukštesnią
sias mokvklas, 4 pradines (Ju- 
nior) kolegijas, neskaitant pri
vatiniu—parapijiniu, kurios ir
gi sudarys milžiniška skaitlinę. 
Aukštesniu mokslu įstaigų ran
dasi keliolika dešimčių užlai
komų svietiškų ir religinių or
ganizacijų.

Chicagoie randasi virš 8.000 
didesnių dirbtuvių, gaminančių 
įvairius produktus ne tik sau. 
bet visai šaliai ir eksportui į 
visas pasaulio dalis.

Apšildymui ir apšvietimui 
šio tarptautinio milžino į me
tus suvartojama net 42 milijo
nai tonų anglies. Chicago pasi
žymi daugeliu savotiškų ypa
tybių, kurios atrodytu ne savo
je vietoje. Būtent: čia randasi 
didžiausis grudų centras pa
saulyje. turįs net 50 grudų san- 
dėliu-“elevatorių”, talpinančių 
virš 50 milijonų bušelių gru
dų; čia randasi didžiausios pa
saulyje gyvulių skerdyklos ir 
mėsos sandėliai; taipjau yra 
didžiausiu centru ūkiškų pa
dargų, mašinerijos išdirbystės. 
Taipjau miestas pasižvmi dide
liu skaičiumi viešųjų sodu- 
“narku’*' kurių turime didesnio 
ploto net 138. neskaitant mažų
jų žaislaviečių. Ligoninių di
desnių miesto ribose yra 85.

Ir taip be #do butų galima 
skaitliuoti įvairius miestų di
džio pobūdžius*, pasiremiant 
statistikos žiniomis.

Daugelis iš musų pragyvenę 
Chicagoje po keliasdešimt me
tų dar nei nepradėjome pažin
ti miesto su visomis jojo įvai
renybėmis.

Neskaitant kasmet pastatomų 
įvairiausių viešųjų triobėsių, 
tiltų, tunelių, stočių ir kitokių 
trobesių, kaip miesto, taip pa
vieto, valstijos ir federaĮės val
džios miesto ribose, reikia ži
noti, kad ir gyvenamų namų 
yra pastatoma apie 500 nežiū
rint į depresijos prispaudimą; 
nors tuomi pat laiku nusenu
sių namų yra nugriaunama į 
metus ap;e 1600. Nereikia bi
jotis, laikui bėgant tų nugriau
tų namų vietoje vėl išdygs 
nauji moderniškesni, praktiš
kesni namai, vėl užpildys pasi-

kesniu.
Turint namus ar lotus/ visuo

met apsimoka ir verta juos pa
laikyti, modernizuoti ir tobu
linti, kad pasilaikius progreso 
eilėse.

Birželio 18 d. įvyko metinis 
posėdis Lietuvių Budavojimo 
Skolinimo ir Taupymo Bendro
vės (Naujienų Spulkos) naujai 
išrinktų direktorių, Naujienų 
name. Kadangi buvo pirmas po
sėdis po dalininkų metinio su
sirinkimo ir keletas išrinkta 
naujų direktorių, tat prisiėjo 
perrinkti valdyba, komisijas ir 
abelnai gana daug planuota vi
sų metų darbuotės nusistaty
mui. Gaila kad nebeapsiėmė to
liau darbuotis geri ir darbštus 
senieji direktoriai; būtent J. P. 
Varkala, J. Zymontienė ir A.

galima spręsti, kad bus pelnin
gi metai; ir kadangi nuo gavi
mo sutaupų apdraudos kiekvie
nam dalininkui iki $5,000 bė
gyje trejeto mėnesių spulka 
spėjo paaugti net 200 nuošim
čių kaip nariais taip ir turtu, 
lai naujų direktorių manymu, 
bėgyje ateinančių melų, ši spul
ka turėtų išaugti nemažiau kaip 
500 nuošimčių. Ypač, kad jau 
kelios draugijos.) pasidėjo savo 
sutaupų arti 10 tūkstančių do
lerių. Tikima, kad ir kitos, ne
pasiliks to nepadaro, o taip jau 
ir tų draugijų nariai suras sau 
parankiau šioje spulkoje pradė
ti taupymo sąskaitas.

Patiria, kad geras skaičius 
žmonių atneša didesnėm su
mom. ant karto po kelis šimtus 
ir net po tuks*tantį ir pasideda 
taip vadinamu “paid up stock” 
arba “prepaid stock”.

—Koresp.

0 » »
Paskutiniu laiku labai pra

dėta vartoti taip vadinamos 
“venetian blinds” — balaniriės 
langų užlaidos. Tai labai prak
tiška užlaida: kadangi yra nu- 
reguliuojama balanėles paver
čiant aukštyn ar žemyn, tokiu 

i budu nors ir atdaru langu ga
lima nureguliuoti oro įėjimų į 

! kambarį aukštyn ar žemyn — 
išvengiant tiesioginio traukimo 
'— “drafto”; taipjau galima 
kohtroliuoti kiekį šviesos ir 
saldės iš lauko pusės. Kainuo
ja tik apie du kart tiek kaip 
paprastos langų užlaidos ir 

įdedamos. Papuošia

renda už žemę siekia 
apie milijonų dolerių, 
skaitoma brangiausia 
nuoma Chicagoj.

a o a
Plačiai yra kalbama, 

nois valstja visai panaikintų 
taksus ant nejudinamos nuo
savybės, t. y. ant gyvenamųjų 
namų iki $5,000 vertės, kad 
tuomi darbo žmogui nebūtų 
baimės įsigyti nuosavų namų 
žinant, kad taksai nelauž jam 
sprando. Tas nebebūtų naujie- 
nybė, nes jau 6 valstijos*, bū
tent: Minn., Neb., Ia., Tex., 
Miss. ir Ja. jau turi panašius 
taksus ir nei viena iš tų vals
tijų dar nesubankrutavo.

Verta 
Susirūpinti

IACME-NAUJIENŲ Eolo]

Šiame atvaizde matome kokį skirtumą galima pada
ryti iš papratos* paliepės-“attic” su ne daug kaštų ir savu 
darbu. Daugelyje namų priaugant šeimai pasidaro bute 
ankšta ir prisię’na ieškoti naujos patalpos nakvynei — 
suprantama, aukšte susirandama šviesesnis kampas ir kai 
kurie šeimos nariai įsikuria 
togu ir nejauku apsigyventi

sau buveinę. Bet kaip nepa- 
tarpe sukrautų šonų rakan- 
allikusių reikmenų. Vienok 

planingai padirbėjus ir keletą dolerių pridėjus ir aukšte 
galima padaryti malonų ir jaukų kambarį, kurį galima 
lyginti s*u kitais namo kambariais.

£ »
Nekartą esame girdėję, kad 

Marshall Field & Co. šeimos 
turtai siekia daugybes milijo
nų; kad tuos turtus įgijo spe
kuliuodami Chicagos namais ir 
žeme; taipjau girdėjome, kad 
laiko šios depresijos ta firma 
supirkinėjo geriausius kampi
nius* trobesius 
dalyse 
Dabar 
džiulis 
kuriame randasi departamenti- 
nė krautuvė: ant State, Wa- 
shington, Wabash ir Randolph 
gatvių stovi ant renduotos že
mės — “leasehold” ir metinė

visose
investavimo

tenka patirti,
tos firmos triobesys,

miesto 
tikslais, 
kad di-

Chicagos teismų teisėjai 
rado surūdijusį 60 metų 
vartotų įstatymų, kuriuomi 
siremdami jau nubaudė keletu
smuklininkų ir sykiu namų sa
vininkų už tai, kad žmogus pa
sigėręs* smuklėje vėliau už ke
liolikos mylių su automobiliu 
sužeidė žmogų. Tuomi norima 
neleisti žmonėms pasigerti. Bet 
kaip gali namo savininkas ži
noti kas jojo nuomuoto namo 
smuklėje dedasi? Vienok laiko
mas kaltu už prasižengimus jo 
name pasigėrusių.

Apsisaugojimui panašios at
sakomybės reikalinga surasti 
priemonė. Viena išeitis gal bu
tų galima tai gauti apdraudos 
“policy”. kurių nuomotojas tu
rėtų padengti. Darant “leasų” 
ant namo smuklės bizniui, ver
tėtų tuomi reikalu pasitarti su 
advokatu.

Copyrisbc 1958, Ligoitt & Myim Tobacco Co

Chesterfield Laikas 
ant Jūsų Radio 
PaulWhiteman 
Paul Douglas 
Joan Edwards 

The Modernaires 
Kiekvieni penktadienį 
per vitut C, B. S. stotis

dėl DAUGIAU 
MALONUMO
Jūs mėgsite viską apie 

Chestėrfields...
jų gaivinantį LENGVUMĄ 

jų geresnį SKONI
jų kvepiančių AROMĄ
Ir atsiminkite šitą

nunokę tabakai ir gryna 
cigareto popiera yra ge
riausi sudėtiniai kokius ei- 
garėtas gali turėti

Lesterlield
jie padvigubins jūsų rūkymo malonumų 
Jie yra lengvesni ir geresnio skonio

O. ■

Pirko ir Pardavė
Bėgyje praėjusios savaitės 

pavieto rekorduose pasirodė pa
vardės sekančių lietuvių pirku
sių bei pardavusių nuosavybes 
Chįęųgpje ir priemiesčiuose:

Stanislovas Vainauskas par
davė ant S. Union Avė., prie 
W. 30 St.

Anton Kavaliauskas pirko ant 
S. Artesian avė., prie W. 51 St.

John Mikulėnas pardavė An
tanui Bakaitis ant S. Justice St. 
prie W. 58 St.

Frank Zabrockas pardavė ant 
S. Morgan St., prie W. 90lh St.

Steve Mažonis pirko ant S. 
Talman avė., prie W. 68th St.,

Juliau Ciciniškas pirko ant S.
Talman avė., prie W. 81 St.

Sella Kaenas pirko nuo W. 
Gudlickis ant S. Was’htena\v 
Avė., prie W. 66 St.

August Zemeckis pardavė An
ton Skurdeliui ant W. 30 St. 
prie S. California Avė.

Alfons Dombrauskis pirko 
nuo Anton Skurdelis ant W. 39 
St. prie S. California Avė.

Anton Garbaliauski pirko ant 
W. 60th St., prie S. Central Pk. 
Avė.

Stanley Janas pirko nuo An
ton Gustas ant W. 63 St., prie 
S. Mozart St.

Katherine Kinksmawicz pir
ko Cicero, III.

Walter Guchas pirko Worth, 
III.

John Dygas pirko ant S. 
Springfield Avė. prie W. 48 St.

Jos. J. Buchanas pirko ant S.
Artesian avė., prie W. 44 St. 
“Masters deed”.

Remontuoja Chica 
gos Tiltus

Gyventojams pradėjus skų
stis, kad tiltai per Chicagos 
upę yra labai apleisti, ir ruo
šiasi griųti, miesto • valdyba 
pradėjo plačius remonto dar
bus. Pirmiausiai atnaujino 
Clark St. tiltą. Kai tik bus pa
baigtas 18-tos gatvės tilto dar
bas, tai bus pradėtas nuodug
nus State gatvės tilto* remon
tas. *

Pirkite savo apielinkėa 
krautuvėse
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Amerikos žmonių nusistatymas

Skandinavijos valstybes. — Jei Lenkija sudemokratčtų. 
— Maskoliškojo imperializmo taškaregis. — Kas ru
pi Maskvai? — Užtvara prieš Vokietiją. — šis tas 
iš pasaulinio karo. — Bėdos sąjunga. — Užčiaupti 
burną nėra sunku. — Atprato nepriklausomai pro- 

Dėl K. Bielinio šmeižimo. — Maskvos prie- 
— jiems visas pasaulis

tauti. -
mieštis.
Sunku argumentuoti su žmonėmis, kurie keblesnius 
klausimus jėgos pagalba sprendžia.

Mano tikslas

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
irgi daugiausia yra

Kur jau čia man susilyginti su Maskvos Kremlių čypdavat- kėmis, iš kurių skverno kyšo maskoliškojo imperializmo ra* gučfai, o iš vyriausias brauningas... jų kišenių matosi argumentas, tai
—Para Beitum

(GALAS)

KLAIPĖDOJ EINA 
DIDELĖ STATYBA 

IR JUDĖJIMAS 
UOSTE

Ką mano Amerikos žmonės, koks jų yra jiusistaty- 
mas įvairiais politiniais ir ekonominiais klausimais? Ar 
jie pritaria prezidento Roosevelto politikai, ar ne? Kaip 
jie žiuri į Tautų sąjungą, karą, sėdėjimo streikus, so- 
cialę apdraudą ir šimtus kitų klausimų. Ar jie pritaria 
tam, kad prezidentas butų renkamas trečiam terminui?

Tai vis einamieji dienos klausimai, kuriuos piliečiai 
sprendžia, diskutuoja, aptaria. Aiškus dalykas, kad pa
sireiškia didžiausias nuomonių skirtumas. Tačiau dau
geliu atvejų tenka pasisakyti neigiamai arba teigiamai. 
Vadinasi, kuriam nors sumanymui pritarti arba nepri
tarti.

Prieš kelis metus George Gallup sumanė įsteigti 
specialų institutą Amerikos žmonių opinijai tirti. Vy
riausias to tyrimo tikslas yra nuspėti, kuria linkme 
“vėjas pučia”. Kitais žodžiais sakant, nuspėti Amerikos 
žmonių nusistatymą vienu ar kitu klausimu.

Buvusieji nacionaliai rinkimai buvo tikrai . gera* 
proga išbandyti instituto surinktos medžiagos tikslumą.

Kaip žinia, didelis daugumas laikraščių išėjo prieš 
prezidentą Rooseveltą. Jie visokiausiais budais stengėsi 
prezidentą diskredituoti. Tuo pačiu metu buvo varoma 
padukusįa agitacija, kad žmonės balsuotų už republiko- 
nų kandidatą. Visokį tikslai buvo pateisinami: kai ku
rie laikraščiai tiesiog gąsdino piliečius, jog balsuodami 
už Rooseveltą jie susilauks tokių blogų laikų, kokių 
Amerika niekuomet nebuvo turėjusi.

Maža to: žurnalai ir laikraščiai “šiaudinių balsavi
mų” pagalba įrodinėjo, jog prezidentas vis labiau ir la
biau nustojus savo populiarumo ir tikrai rinkimus pra
laimėsiąs. Juo labiau, kad jų vedami “šiaudiniai balsavi
mai” aiškiai , rodė, jog už Landoną visur atiduodama 
daugiau balsų.

Tuo rinkimų įkarščiu tik vienas George Gallupo va
dovaujamas institutas skelbė griežtai priešingus davi
nius. Per kelis mėnesius prieš rinkimus tas institutas 
įvairiose Amerikos dalyse rinko medžiagą ir iš jos darė 
atatinkamas išvadas. Būtent, kad daugumas Amerikos 
žmonių pritaria prezidentui Rooseveltui, ir kad jis di
dele balsų dauguma bus išrinktas antram terminui.

Nacionaliai rinkimai parodė, jog Gallupo pranaša
vimai buvo itin tikslus. Nežiūrint didžiausios opozicijos 
prezidentas Rooseveltas laimėjo, surinkdamas tiek bal
sų, kiek nesitikėjo ir didžiausi optimistai.

Pažiūrėkime dabar, kokiais daviniais sakytas insti
tutas savo pranašavimus remia, atseit, kaip jis pajėgia, 
taip sakant, patirti Amerikos žmonių pulsą?

Tai jis daro “šiaudinių balsavimų” pagalba. Tačiau 
jis labai atsargiai pasirenka piliečius, iš kurių nori pa
tirti nuomonę tuo ar kitu klausimu. Pirmiausia tuos pi* 
liečius jis pasirenka įš įvairiausių sluogsnių ir įvairiau
sių vietų. Jų skaičių irgi stengiasi nustatyti taip, kad 
jis, proporcionališkai imant, atstovautų visiems Ameri
kos žmonėms. Tokiu budu tinkamai parinkta palyginti 
nedidelė grupė gyventojų gali visai tiksliai atvaizduoti 
viso krašto nusistatymą. Ir Gallupo kelių metų patyri
mas rodo, jog taip maždaug ir yrar

Dažnai tenka girdėti nusiskundimų, kad Amerikos 
žmonės mažai domisi politiniais ir ekonominiais klausi
mais. Tačiau Gallupo surinkti faktai rodo, jog taip nė
ra. Ypačiai pastaruoju laiku susidomėjimas yra itin di
delis tokiais klausimais, kurie liečia viso krašto bei jo 
piliečių gerovę. Dažnai nuo 80 iki 90 nuošimčių gyven
tojų turi visai aiškų nusistatymą tais klausimais, žino
ma, jei klausimas yra labai komplikuotas, tąi mažesnis 
nuošimtis žmonių jį bando išspręsti.

šiuo atveju bus ne pro šalį paminėti kelis pavyz
džius. Tarsime, prohibicijos klausimą. Iš surinktų davi
nių matyti, jog 1933 m. prohibicijai pritarė apie 30 nuo
šimčių visų balsuotojų. Trims metams praėjus tas nuo
šimtis pasiekė 33. Pabar jis irgi maždaug laikosi apie 
33. Tai rodo, jog prohibicijos klausimu gyventojų nu
sistatymas yra gana pastovus ir visai mažai teįvairuo
ja.

niekuomet nepritarė tam, kad prezidentas butų renka-l?!mM mas trečiam temąįųui. Mčrs tarp darbo žmonių Roose- MdSKOllSKOjO fdKdl
veltas palyginti yra gana populiarus, bet ir ten reiškia- J i r o
si itin didelė opozicija tam, kad jis kandidatuotų tre
čiam terminui. i:

Iš viso Amerikos žpionių nusistatymas įvairiais 
klausimais yra gana pastovus. Vadinasi, nekinta galva
trūkčiais, Įdomu čia bus pastebėti tai, kad ir Gallupo 
tyrinėjimai aiškiai patvirtina, jog nusistatymo atžvilgiu 
pasireiškia labai didelis skirtumas įvairiuose sluoks
niuose. Turčiai, kurie sudaro patį reakcioniškiaugią ele
mentą, yra perdėm nusistatę prieš Rooseveltą ir iš da
lies prieš demokratų partiją. Paprastai jie yra dideli re- 
pųblikonai. Vidurinis sluogsnis —* pasiturį biznieriai, 
pramonininkai ir profesionalai
linkę į republįkonus, nors dalis jų palaiko ir Rooseveltą. 
Tuo tarpu darbo žmonėse, o ypačiai bedarbių tarpe, 
prezidentas turi daugiausia šalininkų,

Pasirodo, kad sėdėjimo streikams daugumas žmo* 
nių nepritaria, nors šiaip unijų klausimu nusistatymas 
yra gana palankus. Po karo pas amerikiečius pasireiš
kia vis didesnis ir didesnis nusistatymas visai nesikišti 
į Europos reikalus ir nesudaryti tokių sutarčių, kurios 
galėtų Ameriką įvelti į bet kokį konfliktą.

Kai kuriose Europos valstybėse įsigalėjęs vadizmas 
visai nepaveikė amerikiečių: milžiniška jų dauguųia te
bemano, jog demokratija vis dėlto yra geriausia val
džios forma. Vadinasi, jie mano, kad daugumos žmonių 
valdžia paprastai padaro mažiau klaidų, negu mažu
mos valdžia, kuri bando savo valią daugumai gyventojų 
diktuoti, ' b i. i Uabiai

Tai taip maždaug atrodo Amerikos žmonių nusista- 
tyn.as Gallupo surinktų faktų šviesoje. • <

Imkime dabar trečio termino klausimą. Gyventojai

APŽVALGA
PROPAGANDA SU AŠAROMISNedaug Europoje tėra valstybių, kurioms tautinės mažumos nesudarytų problemos. Pastaruoju laiku mes ypač daug skaitome ir girdime apie Čekoslovakiją, kur eina didelis tautinių mažumų judėjimas. Hitlerio inspiruojami, sudėtų vokiečiai reikalauju visiškos autonomijos. Ąufofaomijos* taip pat reikalauja slavokai, vengrai, ukrainiečiai ir pagaliau lenkai. žodžiu, ten eina bruzdėjimas, kuris siekiasi tiesiog Čekoslovakiją sudraskyti.Kitose valstybėse irgi tas pat, nors tautinių mažumų problema ten nepasireiškia tokioje aštrioje formoje. Laimingą išimtį sudaro tik Šveicarija, kurios sienose be jokio trynimoji sugyvena kelių tautybių žmonės.Du Šveicarijos kantonai (provincijos) yra italų gyvenami. Jie yra prie pat Italijos sienos ii’ nuo likusios Šveicarijos kalnų atskirti. Iš viso tie italai sudaro tik vieną penktąją dalį visų Šveiacrijos gyventojų.Rodosi, čia turėtų būti palankiausios sąlygos propagandai, kuri siektųsi italų gyvenamas provincijas nuo likusios Šveicarijos atskirti. Juo labiau, kad spaudos ir žodžio laisvė visai nėra varžoma.Italijos* fašistai tad ir stengiasi tą propagandą varyti. Jų agentui nuolat atvyksta į Lugano ir Locarno tam, kad čia vesti fašistinę agitaciją. Laisvai jie čia platina ir savo literatūrą. Niekur jų veikimus nėra varžomas. Ir vis dėlto jie jokįo pasisekimo neturi.Vieno laikraščio korespondentas pasakoja apie fašistų a- gitatorę, kuri sustojo Lugano mieste ir apsigyveno dideliame bendrabutyje. To bendrabučio įnamiams ji pradėjo neįmanomai patraukliomis* spalvomis fašizmą piešti ir agituoti1 už tai, kad Šveicarijos italai prisidėtų prie Italijos. Jos visi gražus žodžiai jokio įspūdžio klausytojams nepadarė. Jie labai mandagiai agitacinę kalbą išklausę, bet tai ir viskas. Matydama* kad savo tikslo nepasjekė, agitatorė su ašaromis akyse pareiškusi : te“Jus esate italų tautybės ir vartojate italų ką^ą, O vienok sios

jūsų nusistatymo man tiesiog darosi liūdna.”
'• • r teKodėl fašistų lakštingalos nepajėgia sužavėti Šveicarijos i ta- lų? jReikalas čia visai paprastas. Šveicarijoje gyveną italai naudojasi visomis teisėmis ir laisvėmis, juokiomis naudojasi ir kiti to krašto gyventojai. Jie nėra diskriminuojami, nėra persekiojami. Jie aiškiai mato, jog prie vadinamosios “naujosios Dalijos” prisidėdami, jie visiškai nieko negali laimėti, o tuo tarpu pralaimėti gali daug: būtent, gali netekti visokios laisvės, kurią jie išmoko labai vertinti.Štai kodėl fašistinių agitatorių nei gražus žodžiai, nei pagaliau ašaros jų neveikia.Kam kartą teko laisvės ragauti, tas vergu nebenori būti.

AMERIKOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PASKELBIMASLiepos 4 yra švenčiama kaip Amerikos paskelbimo Šventė. Daugis tad mano, jog kontinentalis gresas nepriklausomybę paskelbė liepos 4 d. 1776 m.Vienok iš tiesų taip nėra. Chicagos universiteto pręfęso- riai Craven ir Jernegan primena žmonėms, jog Amerikos* nepriklausomybės paskelbimas į- vyko ne liepos 4, o liepos 2 d. 1776 m. Jie cituoja John Ad- amso iš Massachusetts laišką, kuris buvo parašytas liep. 3 d. 1776, ųi. Tą laišką jis pradeda taip: “Vakar buvo išspręstas didžiausias klausimas, kokis kada nors buvo Amerikoje deba- tuojamas, jr kokis kada nors žmonėms teks spręsti”.Kalbėdamas apie “didžiulį klausimą”, Adams turi galvoje Amerikos nepriklausomybės paskelbimą.

nepriklausomybėskon-

(Tęsinys)štai dėlko Lietuvos reikaluose jie taip labai yra susipainioję, nes dar/jei kas yra savistovaus užsilikę, tai tautinis jausmas, Lietuvos patriotizmas, bet tas patriotizmas per Maskvos prizmę prąsiiaužęs įgyja surogatinių formų. Visame tame atspindyje jus užtiksite daug ko smetoniško.Tai nenuostabu, nes kovos metodai juos giminingai labai sugretina.Dar keletas žodelių dėl K. Bielinio.K. Bielinis žemės ūkio ministerijoje niekuomet netarnavo. Jis yra Žemes Ūkio Rūmų vyriausias buhalteris, atseit, tik techniškas tarnautojas.Žemės Ūkio Rūmai yra renkami, ir renkami bent pusė jų atstovų — demokratiniu budu. Jie tvarkosi savivaldybių pa-, grindais, tai yra municipalinėmis teisėmis. Jų valdybą renka taryba, tik direktorius jų yra Žemės Ūkio Ministerio skiriamas. Tai ir šiuo atsitikimu padaryti jam priekaištai yra tik nešvankus darbas, turįs vien tik demagogijos tikslų.Ir čia tikslas tik pateisina visas komunistinių protų priemones,Ir štai šie vyrai “Vilnies”, “Laisvės” pastogėje susitelkę vis dar nesiliauja kukždėję a- pie bendrą frontą ir tuo pačiu metu iš jų, be visokių šmeižtų, nešvankių įtarinėjimų, nieko doro negalima išgirsti.Tai eiliniai gatvės mitingie- riai, kurie trinasi tarp mažai palavintų žmonių ir tik pigiai veikia į jų jausmus. Tai ne džentelmenai, tai nėra nuosakus kovos partneriai, ar bent talkininkai, o tik žemažiūriai mitingieriai, kurie toliau savo pastogės nieko nemato.Maskvos priemiestis — jiems visas pasaulis.Ne, vyručiai, tokiais keliais eidami niekuomet bendro fronto nesudarysite. Mažiausiai kas iš jūsų butų galima laukti, tai bent polemikos toną pakeisti. Bet ir šito butų tikrai sapnas tikėtis sulaukti.Baigdamas turiu pridurti, kad jokių tikslų neturiu USAgavo “pylos”, nes pastarieji ne- rinkdami jo “Tėvynės” redaktorium pareiškė jam savo pasitikėjimą.Well, tenka pasakyti, kaip p. Vitaitis pasiklojo, jis ir išpiiegojo. Tegul jis bar prašę malonės iš tų, išir kuriems tarnauti “su

ne-kao taip da- ku-

IR VIS DĖLTO NEIŠSISUKO
NUO “PYLOS”P-as Vitaitis savo laiku labąi sielojosi dėlei žodžio “pylaA*. Nepajėgdamas to žodžio prasmės suprasti, jis isteriškai ėmė rėkti, kąd kairieji Serantone rengiasi tautininkų delegatams “kailį pilti”, atseit, juos fiziškai mušJi. KReikia manyti, kad nors dabar jai# paaiškėjo “pylos” prasmė. Iš SLA Jgįmo delegatų jisnesijaučiate esą naujo- Italijos dalis. Dėl tokio

galime pri-
rių gavo medalių buvo bepradedąs dūšia ir kunu”.Šiaip mes jam minti tik vieną rusų liaudies“častušką”, atseit, dainušką, kyri skamba šiaip:

*“Ponaprasno, Vanka, chodiš, Ponaprasno nožki bijoš: Kapitana nežaslužiš,— Durakoni domoj poidioš”.lietuviškai išvertus, ta dainuška turi maždaug tokią reikšmę: Be reikalo, Jonuk, vaikščioji; be reikalo kojas daužai: kapitono rango neužsitarnausi, — kvailiu namo grįši.Taip, pataikaudamas Smetonai, p? Vitaitis “kapitono rango” neužsitarnavo. O tuo tarpu iš Seimo jam teks grįžti lyginai taip pat nusiteikus, kaip a- nam Vankai...

lietuviams kame nors įkalbinėti ir jiems ką nors piršti.Šiaurės Amerikos lietuvius aš daug aukščiau vertinu, negu “Vilnies” scribos. šiaurės A- merikos lietuviai palyginti laisvoje šalyje gyvendami žymiai geriau ir aiškiau gali visame susiorientuoti, negu aš toje šaltyje gyvendamas, kur visokios mintys tik per eilę koštuvų gali pasireikšti.t Mano tikslas tik informuoti, kas dedasi Lietuvoje ir dalinai Europoje. Tą informaciją stem giuosi patiekti galimai bešaliai, bet ir aš esu žmogus, todėl be- šalumas yra sąlyginis daiktas ir klaidos visai galimos. Tik mintimis besidalinant, tik besiginčijant gali tasai bešalumas ryškėti. O politika iš viso yra labai miglotas daiktas, nepastovus, čia nieko nėra absoliutaus teisėto ir teisingo, nes tai sąlyginis daiktas.Aš labai giliai įvertinu šiaurės Amerikos lietuvių patriotizmą,^ jų tikrą niekuo neužinte- resuotą prisirišimą prie savo krašto žmonių, aš esu to krašto suhus, kuriam ilgus amžius teko daug kentėti, skursti, vargti, todėl Šiaurės Amerikos lietuvių patriotizmą tikrai nuoširdžiai įvertinu, nes jie gyvendami daug geresnėse sąlygose jau net galėjo savo kraštą pamiršti, bet gi šito nėra. Todėl savaime suprantama, tasai džiugus mano jausmas ir noras jiems bent savo kukliomis informacijomis patarnauti.Kas padeda mano krašto žmonėms*, tuo pačiu padeda man. Aš esu savo tautos sūnūs ir kiekvienas mano tautos laimėjimas tuo pačiu įvertina mane kaipo žmogų. Kiekvienas mano tautos laimėjimas įpina naujus žiedus į visos žmonijos laimėjimų vainiką, ir tai visai natūralūs ir suprantamas pasį-. didžiavimo jausmas kaipo sąmoningo žmogaus.Kylant bendrai tautos kultūrai, tuo pačiu ir tos tautos darbo žmonių kultūros, jų išsipru- sinimo lygis kyla, ir tai artina musų tautos* darbininkus prie jų galutinų laimėjimų.Štai dėlko musų išeiviją, svetur gyvenančią, tame aukštos civilizacijos ir kultūros krašte kaip Š. Amerika stengiuosi informuoti, kas dedasi Lietuvoje, nes tikras ir nekartą turėjau progos gerai įsitikinti, kad jiems mano krašto gyvenimas visais atvejais rupi.Dedu vilties*, kad savo informacijomis padedu jiems susi^ graibyti kas jų tėvų žemėje dedasi.Gal nebūčiau tokiomis informacijomis pier labai gausus, jei Lietuvoje turėčiau progos savas mintis laisvai reikšti, bet, deja, šitų sąlygą neturiu, todėl naudojuosi “Naujienų” . man reiškiamu palankumu ir joms savo raštus* siunčiu. Esu joms labai dėkingas, kad jos suteikia man progos savas mintis reikšti, moraliai šiokį tokį pasitenkinimą turįs.Kas šių dienų Lietuvos gyvenimo sąlygas bent kiek pažįsta, tas supras mane ir perdaug nesistebės dėl šių mano Čia padarytų savo asmeninių reikalų pastabų. Įkalbinėjimą USA lier tuviams visiškai palieku “Vilnies” bendradarbiams, — mano darbas žymiai kuklesnis, tik * dalintis savo informacijomis ir kai kuriomis mintimis.

Kaip tik pasdekė Klaipėdos gyventojus žinia, kad Lenkija paskelbė Lietuvai ultįmatinį reikalavimą, tai daugumas, y- pačiai darbininkija, perdaug iiebukštavo, sakydami, jeigu reikę, tai kariausime. O turtingesnieji, ypač svetimtaučiai, griebė iš Bankų pinigus. Buvo ir aukštų valdininkų, kurie •stengėsi greitai išimti savo indėlius iš taupomųjų kasų, ir pirko nejudinamąjį turtą, žemių ir namų kainos pakilo. Namai buvo perkami patylomis ir skubiai.Buvo gandų, kad jeigu Lenkija užimtų Lietuvą, tai Vokietija pasiimtų Klaipėdos' kraštą. Buvo taipgi kalbų, kad bolševikai esą sutraukę savo kariuomenę prie Lenkijos sienos.Senesni klaipėdiškiai labai bijojo, lenkų. Sakė, mes jau su lietuviais esame susigyvenę, susipratę, įr gyvename neblogai, turime ko valgyti, tai kam mums tų lenkų reikia. Jie tikėjo, kad didžiosios* valstybės juos nuo lenkų apgins.Bet kai, atėjo žinia, kad Lietuva patenkina lenkų reikalavimą, tai visi pasidarė linksmesni, kad karo nebus. Bet tas lenkų grąsiiiinias pagyvino aukų dėjimą ginklų fondan. Dalbai’ visi aukoja ginklų fondui, aukoja darbininkai, aukoja valdininkai ir dūko j a biznieriai. Žydai irgi aukoja po nemažas sumas.Dabai' gyvenimas jau eina savo normale vaka. Šią vasarą daug statoma namų ir kitų pastatų. Klaipėdoje jau statybai plytų.žemės bankas namų statybą smilčių kur yra daug lietuvių naujasė- džių. Neseniai sužinojau, kad ir vienas ehieagietis, būtent, popas Andrijauskas yra ten įsigijęs* naują gražų namą ir tuksiančio metrų daržą. Andrijauskas yra buvęs Chicagoje L.S.S. irtos kuopos narys dar prieš skylimą,Klaipėdos uosle statyba irgi eina pagreitintu tempu. Statomi nauji prekėms sandėliai. “Lietūkio” milžiniškiausias sandėlis yra užverstas prekėmis* ir visokiomis ūkio ir šiaip mašinomis. Visur kur tik pažvelgi eina judėjimas. Gyvai eina darbai prie prekių perkrovimo. Į užsienį išvežama daug javų ir medžio medžiagos, taipgi bekonų, sviesto ir kiaušinių. O musų, laivai iš; kitur įveža į Lietuvą trąšų, cemento, geležies, automobilių ir kitokių prekių. Bendrovė “Sandėlis” pirko laivą prekėms vežioti iš Olandijos. Tas laivas* bus neužilgo atvežtas ir bus pakrikštytas upes vardu “VęųJa.” A. Kabardinas

trūkstavėl pradėjo rajone,

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS:

Prof. Leono Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Le
oną—Prof. A. Janulaitis 
Žiupsnelis atsiminimų apie Gar
bės Prof. Petrą Leoną—Doę. A. 
Tomosaitis.
Prisiminiau—Dalyvis
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart
kus 
Nenusimink—A. Kazanavičienė 
Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic
Karas “neišvengiamas”—F. Bruc- 
kner
Aš—Henri Bąrbusse.
Populiarusis Mokslas
Apžvalga ir t t

Kaina 45 centai 
Galima gauti 
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Lietuvos Naujienos

ČHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

DRAUGIJOS RAŠTINE
Draugijai augant — bujojant 

pasidarė degančiu reikalu turė
ti pastovią raštinę, kad sėkmin
giau butų galima aptarnauti 
narių reikalus. Tiesa, draugijos 
raštinė jau per kelis paskuti
nius metus* veikė, bet tai buvo 
tiktai centras susitikimų.

Pagaliau nuo gegužės 1 die
nos raštinė reorganizuota nuo
latine įstaiga. Raštinės patalpa 
gražiai papuošta nauja dekora
cija, naujais rakandais su pui
kia saugiąja šėpa. Taipgi nusta
tytos valandos interesantams 
priimti sekamai:

Pirmadienį, antradienį ir 
penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro; trečiadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. dienos; 
ketvirtadienį nuo 9 vai. ryto iki
8 vai. vakaro ir šeštadienį nuo
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Todėl turintieji kokių nors 
reikalų į draugiją prašomi 
kreiptis vien pažymėtomis va
landomis asmeniškai arba tele
fonu CANal 0117.

Pakeidaujama, kad draugijos 
reikaluose visi laiškai butų ra
šomi draugijos vardu — ne as
meniškai.

Ligonių užsimaldavimai pri
valo būti pranešti raštu.

Prisilaikydami geros tvarkos, 
nei nesi josime kaip vieni ant
riems darbą palengvinsime ir 
greitesnio , patarnavimo, , susi
lauksime iš raštines. i

—Raštinė

GRĮŽTA seimininkai
Kai skaitysite šias eilutes, tai 

iš Scrantono jau bus grįžę SLA 
seimo atstovai. Jų tarpe musų 
draugijos finansų sekretorius P. 
Miller ir draugijos daktaras Dr. 
Mon tvidas.

Be jų, seime dalyvavo pusė
tinas* skaičius musų draugijos 
narių, kaip antai: J. Kaulinas, 
biznio komisijos narys, Čepule- 
vičius, Cicero Kultūros Draugi
jos pirmininkas Deveikis ir 
daugelis kitų. Tai vis pažangus 
žmones, kurie, reikia tikėtis, 
daug prisidėjo prie to, kad sei
mas buvo tvarkingas.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

■■■

NAUJI NARIAI
Per pereitą savaitę į musų 

organizaciją įsdrašė penki nauji 
nariai. Štai jie:

Albert V. Petkus, laidotuvių 
direktorius. Jaunas, simpatin
gas, mandagus ir pilnas energi
jos vyras. Jo laidotuvių įstaiga 
ir gražiai įrengta koplyčia yra 
adresu 4704 S. Western Avė.

Joseph Stučko, malonus vy
ras ir Northsidės populiaraus 
klebono Slučkos pusbrolis*.

Domininkas1 Gailius, žymus 
Bridgeporto draugijų veikėjas.

Franlc Sasnauskas, elektriniu- 
kas, dirba Federal trobesyje. 
Jo žmona Elzbieta Sasnauskie
nė jau nuo seniau priklauso 
draugijai.

Beny Mcrdis, jaunas, tvirtas 
ir pilnas energijos* vyras.

HARVEY, ILL.
Šiuo norime pranešti Harvcy 

Lietuvių Kultūros Draugijos 
nariams, jog birželio 26 d. tu
rėjęs įvykti piknikas neįvyko 
dėl lietaus. Birželio 27 d. rengi
mo komisija skubomis susirin
ko pasitarti pikniko reikalu. 
Nutarė kitą pikniką rengti lie
pos 17 d.

Taigi visi nariai įsidėmėkite 
tą dieną ir gausingai susirinki
te, kad turėtumėme geras pa
sekmes. Nepamirškite, jog tu
rėsime ir dovanų.

Apie vietą pranešimą kitą 
kartą. —Rengimo komisija

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, liepos 6 
d., 7:30 vai. vakaro Burger sve
tainėje, 1915 Seven.th Avė.

Prašau visus choro narius į 
sakytą svetainę susirinkti apie 
8:00 vai. vakaro, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

—Lucille Simanauskaitė sekr.

RACINE, WIS.
Racine Lietuvių Kultūros 

Draugija birželio 26 d. laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Pir
miausia buvo aptarti draugijos 
reikalai. Nutarta liepos 24 d. 
laikyti pikniką Riverview par
ke, Four Mile Road, į vakarus 
nuo kelio 42. Vadinasi, p. S. 
Mockaus darže.

Į kalbamą pikniką yra kvie
čiami svečiai ir iš kitur, o ypa
čiai chicagiečiai.

Apie pikniko programą ir ki-į 
tas smulkmenas praneša vė
liau.

Valkata nužudė ūki
ninkę ir, nužudęs, 
paslėpė po šiaudais

Kauno apygardos teismas 
sprenJ." bastūno ir elg-rns Juo
zo Masalskio bylą.

•Kaltinimasis Masabkiš jau 
ilgus metus valkatavo, gyveno 
iš išmaldos, buvo labai religin
gas. Jis sakosi jau esąs 110 
metų amžiaus, bet iš dokumen
tų atrodo, kad apie 75 metų 
amžiaus. Besibastydamas elge
ta Masalskis šių metų vasario 
8 d. užsuko pas savo bendra- 
pavardę, ar net tolimą giminai
tę, Masalskytę, gyvenančią ant 
Dubysos kranto prie Ariogalos.

Nužudytoji jau sena mote
ris gyveno vienui viena savo 
ūkelyje Baukių km. Baukių km. 
neseniai buvo išsiskirstęs vien
kiemiais, tai ji statėsi ūkio 
trobesius, o savo 12 ha ūkeli 
buvo užrašusi savo giminai
čiui gyd. R. Masalskiui, prof. 
Žilinsko asistentui.

Vasario mėn. pradžioje elge
ta Masalskis atvyko pas Ma
salskytę ir prašės priimti jį, 
nes neturįs kur .dėtis. Pabuvęs 
3-4 dienas nelemtasis elgeta 
sumanė savo geradarę nužudyti 
ir apiplėšti. Taip ir padarė: 
kirvio smūgiais į galvą elgeta 
Masalskytę nužudė ir nužudęs 
nuvilko į klojimą ir po šiaudais 
paslėpė. Ryto metą Masalskis 
pasiskolino iš Masalskytės kai
mynų rogutes, sakė pirkęs iš 
vieno ūkininko bulvių pūrą ir 
norįs bulves parsivežti. Masal
skytės kaimynai tą rytą pa
matė, kad elgeta rogutėmis iš 
Masalskytės ūkio kaž kokius 
daiktus* veža į Dubysos šlaitą 
ir slepia. Masalskytės kaimy
nams kilo įtarimas ir jie pra
dėjo elgetą persekioti: klausia, 
kodėl jis daiktus vėžąs į šlai
tą, keno prašomas ar liepia
mas ir t. t. Piktadarys aiški- 
nos, kad Masalskytę liepus jam 
išsikraustyti, tai jis ir krau- 
stąsis į šlaitą, nes neturįs kur 
pasidėti.

Pažiūrėję į Masalskytės grį
šią žmonės pamatė, kad ten 
viskas suversta; grįčios durys 
buvo užrakintos spyna iš lau
ko.

Elgeta pasakojo, kad šeimi
ninkė išėjus į Smalkimnkų km. 
ir išeidama pasakius, kad su
grįžus jo nerastų.

Tačiau žmonės elgetos pasa

kojimams netikėjo ir jį sulaikę 
perdavė šaulių būrio vadui A. 
Jasevičiui, Jusevičius pranešė 
Čekiškės policijai. Atvyko po
licija ir pradėjo Masalskytės 
sodybą tikrinti—gr įčio j e ras
tas kirvis su kraujo dėmėmis, 
apyvokos daiktai suversti, iš
mėtyti. Atidžiai paieškojus po
licija klojime po šiaudais ra
do ir savininkės lavoną.

Elgeta griežčiausiai gynės, 
sakė nežinąs ir nematęs, kas 
Masalskytę nužudė. Bet tyri
nėjimas rodė, kad elgetos dar
bas; jo drabužiuose rasta žmo
gaus kraujo dėmių, pirštų pa
nagėse rasta taip pat kraujo 
liekanų. Be to, įtariamojo ir 
šiaip buvo nekokia reprezentaci
ja: prieš kurį laiką prie Vievio 
buvo nužudyta viena moteris; 
su tos moters nužudymu elge
tos Masalskio asmuo buvo irgi 
kažkaip siejamas, bet įrodymų 
nebuvo.

Apygardos teisme Masalskis 
kaltu jau prisipažino, bet tai 
buvęs nelaimingas įvykis; jis 
skaldęs malkas, o velionė lai
kiusi skeliamą medžio gabalą. 
Kai jis kirviu užsimojęs, kir
vis visai iš jo rankų išsprūdęs 
ir velionei pataikęs tiesiog į 
galvą. Bijodamas bėdos velio
nės lavoną jis nu vilkęs į kkn 
j imą ir po šiaudais paslėpęs.

Bet ta jo versija niekas ne
patikėjo.

Be to, kaltinamasis tvirtino, 
kad negeri esą jo gimimo met
rikai, jis esąs ne 75 metų am
žiaus, bet 110 metų. Be ko kita 
kaltinamasis ir kvotos metu ir 
teisme mėginą, vaidinti nenor
malaus proto žmogų, bet ir tas 
vaidinimas jam nesiseka.

Apygardos teismas J. Masah 
skį pripažino kaltu Masalskytę 
nužudžius pipsimo tikslais ir 
nubaudė visą,; amžių kalėti.

> , C • —-----ryt—?----------------------

GALĖJO ĮVYKTI AUTO 
KATASTROFA

jami mok. Miknevičiaus, susė
do į autobusą ir pradėjo važiuo
ti. Tačiau autobusas, važiuoda
mas gatvėmis kreivojo ir užuot, 
važiavęs į Luokę, pasuko Tryš
kių link. Tuo susirūpino eks
kursijos Vadovas ir kiti važia
vę keleiviai. Važiavusieji ma
tydami, kad autobusas pametė 
savo kryptį, jį sulaikė ir įsiti
kino, jog autobusą vairuojąs 
šoferis yra smarkiai girtas., 
Ekskursantai vaikai buvo palik

ti autobuse, o kiti keleiviai 
grįžo į Telšius pranešti polici
jai ir pasirūpinti kito autobuso 
arba šoferio. T&čiau šoferis, pa
silikęs vienas su vaikais, vai-! 
kue iš autobuso išvarė ir su li-l 
kusia viena dama nuvažiavo.

Tas rodo, kad Telšiuose šiuo 
reikalu mažai rūpinamasi, neš 
čia judėjimas didelis, autobusų 
stoties nėra ir nėra kas auto
busus ir jų pareigūnus išleistų 
ir juos kontroliuotų.

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEID H
*1

LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun"

4% IŠMOKĖTA
PINIGAI PRADĖTI TAUPYTI IKI 12 D. LIEPOS, NUOŠIMTIS 

MOKAMAS NUO 1-MOS DIENOS LIEPOS.

PROGA GAUTI DIDESNIŲ DIVIDENDŲ 
SENIAUSIOJE LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE 

AMERIKOJE
KIEKVIENO INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 

DUODAME 'PASKOLAS PIRKIMUI, STATYMUI 
IR TAISYMUI NAMŲ.

KEISTUTO LOAN
AND BUILDING ASSOCIATION No. 1

THOMAS S. JANULIS—Pres. JOHN P. EVVALD—Sec’y

3236 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CALUMET 4118

PARSIDUODA PO

6 ŠMOTŲ 
SETAS!

NAUJIENŲ 
Skaitytojams 

TIKTAI

$2.75

99c
SU € KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU ................. KUPONUS
SIUNČIU .................. PINIGŲ

Atsiųskit man ...............................
Vardas .........................................
Adresas ........................................
Miestas ..........................................
Valstija ........................................

ARE YOU SUFFERING FROM ’

EYE STRAIN 
due fc dust, sun, light-glare, 
driving, mov'es, reading, etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tircd, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened Irom fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid.

PRIMINIMAS
Ir vėl primename, kad Chi- 

cagos Lietuvos! Draugijos pik
nikas įvyks liepos 31 d. Sunset 
parke. Primename taip pat, kad 
to pikniko visas pelnas eis fon
dui moksleiviams šelpti.

Tad visi į talką: “s nosu po 
grošu” (nuo nosies po grašį), 
o susidarys didelė parama.

Nežiūrint, kad Telšiuose ir, 
apskritai, Lietuvoje, pasitaiko 
nemaža auto katastrofų, bet 
kai kurie šoferiai ir auto tar
nautojai _ į savo pareigas per 
mažai kreipia dėmesio. Gegužės 
19 d. i Telšius autobusu buvo 

f

atvykusi iš Luokės pradž. mo
kyklos 5 skyriaus mokinių eks
kursija, kuri aplankė žymesnes 
Telšių vietas ir 16 vai. norėjo 
grįžti atgal į Luokę. Visi mo
kiniai (28 žmonės), vadovau-

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

SUDRIKO
Rakandų Krautuvė

Išparduoda Visą Pavasarinį Šlaką Rakandų, Radio, 
Refrigcratorių už Stebėtinai Mažas Kainas

Elek.trikiiiės Lcdaunės 
5 įlietus garantuotos po 

$89.50 ir $119.00

Naujos Radios, Vertos $100. 

p° $49 00 ir scnos 
radios

Gaziniai Pečiai: Univ.ersal, Norge, AJcazar, Original, po 
j $49.00 ir Senas Pečius Mainais-

Jos. F. Budrikį
3409 SO. HALSTED STREET

Naujas Tel. Yards 3088-3089

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

po pietų.

I 
I

I

I 
I 
I
I 
I

tor EOONOMY and 
SATJSFACTION ūse

Double lėsted/Doub/eAdion!

"urfur ma/te,

POWDER.
Šame Hite Todayas45tearsAqo 

25 ounces for25<
Full Pack • •• No Slack Fillinį

MULIONSOF POUhDS H AVĖ BEEN 
UStt) BY.OUR GOVERNMENT; .

30 Vears Success! Doctor’s 
Amazing i.iquid f or I tehing of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimi], kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus. Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos. žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo neža nuostabią pa
galbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ražo i6 visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip ražo p. F. M. i6 Jersey City: 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
nto nuo Eczema, kuri mane vargino per 35 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktj gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsilikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 9 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pagal pirmus 5 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

NAUJIENAS
1739 So, Halsted Street

Chicago, lUiooijB
JEI UŽSISAKYSIT PER PASTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI
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Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus

i Vedyboms
(Chicago je)

Anton Sidney, 22, su Sylvia
Kauba, 24

Michael Kelly, 37, su Julia 
Pongones, 27

Roy Rossi, 24, su Sophie But 
kus, 20

Arthur Frost, 30, su Kathe-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Ruošiasi Dariaus
5

>7*

TAUPYKIT KUPONUS

Padėka Nuo
P. P. Šimaičio

Aš P. P. Šimaitis, Naprapa- 
tas, širdingai dėkavoju visiemsJ 
lankytojams, kurie mane lan- rine Klevinskas, 29 
kete Burnside ligoninėje ir na-j John GrauiaS; 25, su Eleanor 
mie, mano automobilio sužeidi-patukas (Kankakee, III)., 25 
me. Ypatingai dėkoju ponams! George Rajunas, 27, su Ann 
Krauzams, Dr. Finslow, p. R. Dundek, 20 
čiapas, ponioms A. Benašius, ( -
A. Norvell, p. J. Jaccbs ir Nau- red j0CjUS; 27 
jienoms už pranešimą apie ma- 
no nelaimę. Dabar esu sveikas, phanje Lankauskas, 20 
imi .. Jį c 4 J < r zT. T 11 XTjau užsiimu gydymu po No.
2421 W. 45th Place.

P. P. Šimaitis.

Si«situokė E. Mažeika— 
A. Suma

MARQUETTE PARK.—Pra- 
leidę “saldžiuosius” vedybinio 
gyvenimo “mėnesius” Mackinac 
Island saloje į Chicago grįžo 
jaunavedžiai pp. Albert Sumai. 
Jie susituokė birželio 5 d. Ap-| 
sigyveno Chicagoje ties 1803 
W. 87th Street.

Jaunoji p. Estella Suma yra 
duktė marųuetteparkiečių pp. 
Petras Mažeikų, 6923 S. Arte- 
sian Avė., o jaunasis p. Albert, 
sūnūs pp. Frank Sumų, 
W. 87th St.

1803

Charles Jocius, 27, su Mild-

Alex Kasputis, 22, su Ste-

Wilbur Zinn, 28, 
Bouzas, 26

Walter Pabian, 25, 
Andrijauskas, 22

Harry Berent, 25, 
phine Sudlacek, 19

su

su

su

Helen

Helert

Jose-

Šiandien Laidojamas 
Bridgeportietis 
A. Voveris

Mirė nuo širdies ligc-3 
pereitą savaitę

| 
ii

Dainuos Granadierių 
Duetas

Primintina radio klausyto
jams nepamiršti užsistatyti sa-

Girėno Apeigoms
5-tos lakūnų tragedijos 

sukaktuvės

(JŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Chrysler-Plymouth ’

DAUGYBE 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

Liepos 17 d., prie Dariaus- 
Girėno paminklo Marąuette 

vo radio ant Stoties VV.G.E.S. 'Parke įvyks gedulingos apei- 
šiandlen, antradienį ir paslklau-' gos pagerbimui tų dviejų la
syti nuolatinio radio programo kūnų, kurie tragingai žuvo ke- 
leidžiamo pastangom Peoples lyj į Lietuvą. Ėeveik prie Lie- 
Bendrovės Krautuvių, 2536-40( tuvos slenkščio, po pasekmin- 
West 63rd Street ir 4179 Ar- gos kelionės per Atlantiką, jų 
cher Avenue. j lėktuvas “Lituanica I

Šie programai yra grynai lie- to ties Soldinu, 
tuviški, nes juos leidžia lietu
vių įstaiga. Juose yra rekomen
duojamos lietuviškos biznio 
įstaigos ir jų išpildyme daly
vauja rinktini lietuvių talen
tai, dainininkai, muzikai ir kal
bėtojai. Dėl to kiekvienas lie
tuvis jų mėgsta klausyti ir laA 
bai įvertina.

Po Peoples radio programų 
seka statistikos žurnalo Pa
siuntinio programas.

Rep.

Brighton Parko 
Vaikams NėraBRIDGEPORT. — šiandien 8 

vai. ryto, iš Antano Phillips R'iiv 
koplyčios, 3307 South Lituanica 11U1 Lituoti

XXX

[” nukrb 
, Vokietijoje. 

Šįmet sukanka penki metai 
nuo tos tragedijos.

Liepos 17d., prie paminklo 
įvyks muzikalia ;ir kalbų pro
gramas. Komitetui pirminin
kauja adv. C. P. Kai-

Gražu, kad ruošiamasi S> 
Darių ir S. Girėną pagerbti, 
bet kažin ar tos iškilmės neat
rodys perdaug kąip gub. Ilor- 
nerio frakcijos 
tingas? Iš penki 
kalbėtojų, sekami yra nelietu- 
vai—“politikieriai” — generalis 
prokuroras Otto Kerner, pro
kuroras Thomas J. Courtney, 
teisėjas Edward J. Jarecki.

Lietuvių didvyrių iškilmėse 
politiškam mitingui ne vieta- 

Kor.

politiškas mi- 
svarbiųjų

bus palaidotas 50 metų bridge- Svarbus Klausimas Kuriuo Or- 
, portietis Antanas Voveris, nuo ganizacijos Turėtų Susidomėti 
3348 S. Lowe avenue.

Velionis mirė pereitą šešta
dienį nuo širdies ligos ir kom
plikacijų. Jis sirgo ilgą laiką. 
Paliko žmoną — Agnės, penkis

Jaunavedžiai
Garfieldparke

Ties 4410 W. Mc-aroe Street, 
apsigyveno neseniai susituokę posūnius ir podukras, ir vieną
pp. Margaret ir Louis Paulau- brolį. I *■
skai. Jie priėmė šliubą birželio Po pamaldų šv. Jurgio baž- 
18 d., ir iki šiol leido “medaus nyčioje kūnas bus nulydėtas j 
mėnesį” Wisconsine.

Jaunoji yra buvusi p-lė Mar
garet Covaneck, nuo 2419 E.' navo ilgą laiką Chicagos gat- 
E!mwood avė., Berwyn.

Garfieldietis.

šv. Kazimiero kapines.
Velionis Antanas Voveris tar-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

viakarių bendrovei.
Laidotuvėmis rūpinasi ir jas 

tvarko laid. direktorius Anta
nas Phillips.

Draugas.

APVALIAM STALUI STALTIESĖ

PATTERN 1775ĮCROCHETED CLOTH

No. 1775—Kas dar turi apvalų stalą, tai gražesnės 
tiesės vargiai kur rasite.

NAUJIENOS NF.EDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted Si., Chicago, III.

No. 1775

stal-

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
oradėkit rinkti gražius šešiem® 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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Brighton Parke yra kelios 
organizacijos, viena lietuvių, 
kurios rūpinasi apylinkės ge
rinimu. Lietuvių organizacija 
išreikalavo trafiko šviesų, su
valdė šūkaujančius “pedlio- 
rius” ir atliko daug kitų ge
rų darbų. Bet štai reikalas, ku
ris dar nebuvo paliestas.

Brighton Parko gatvės vi
suomet pilnos vaikų- Gatvėse 
jie lošia sviediniais, gatvėse 
zuja dviračiais, gatvėse žai
džia. Todėl, kad jiems nėra 

| kur kitur laiką praleisti.
Vaikai nevien savo gyvybes 

pavojui stato, ųgs ;,;Brighton 
Parke judėjimas yra didelis, 
bet trukdo ir pavojui stato ne
vieną automobiliu važiuojantį 
žmogų, kuris netikėtai gali pa
sijusti užmušęs vaiką ir pali
kęs nelaimės kaltininku.

Brighton Parko vaikai lei
džia savo liuosas valandas gat
vėse, todėl kad nėra žaidimo' 
vietų ir parkų. Tiesa, yra vie
nas parkas, prie 39 ir Western, 
bet jis per toli nuo viso kolo
nijos centro. Prie mokyklų yra 
kelios aikštelės, bet ir tų toli 
gražu nepakanka.

Matydama didel žaismavie
čių reikalingumą, viena lenkų 
bažnyčia prie 43rd ir Rich- 
mond stato 
tai klausimo
ypatingai privatiškos žaisma- 
vietės nepakaks.

Kitos kolonijos turi po kelis 
parkus ir parkučiųs, turi ga
lybes žaismaviečių, tad, kodel- 
gi tų žaismaviečių negali tu
rėti Brighton Parko vaikai?

Vaikams gatvėse žaisti pavo
jinga, (žiūrėkit žinią šiame nu- 

, ineryje apie užmuštą dvirati- 
ninką), tad tėvai kuriems ru-| 

| pi vaikų saugumas, ir organi-' 
zacijos, dirbančios kolonijos 
pagerinimui, turėtų tuo rei
kalu susirūpinti ir iškovoti sa- 
vo vaikams tokias pat privi- 

■ legijas, kokias turi kitų kolo
nijų vaikai. Kor.

Garfield Park
Laisvamaniai
Ruošia Išvažiavimą

Garfield Park Laisvamaniai 
sparčiai ruošiasi prie savo nak
tinio pikniko, kuris įvyks šeš
tadienio naktį, liepos 23 dieną, 
Spaičio darže.

Komisija deda pastangas pa
rūpinti geriausią lietuvišką mu-1 
ziką šokiams ir žaismėms. Bus 
visiems smagu praleisti gražų i 
vakarą gražiame ąžuolyne.

Visi kviečiami atsilankyti į, 
šį laisvamanių išvažiavimą — 
busite viskuo patenkinti.

< — J. K.

žaismavietę, bet 
neišriš- Vienos,'

į

PINIGAI PADĖTI TAUPYTI IKI 10 D. LIEPOS, GAUS 
NUOŠIMTI NUO 1 DIENOS LIEPOS.

Skolinam Pinigus
ANT PIRMU MORGIČIŲ

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 

ŠALTAS IR SKANUS 
SCHLITZ ALUS 

83 IR KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus)

o

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00 .

TAUPYTOJAMS
IŠMOKĖJOM
DIVIDENTO

Duodam Paskolas Ant Saugių 
PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASS0CIAT10N

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 Į 
CHICAGO, ILLINOIS

PADQVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo) 
ATSILANKYKITE

CHICAGOJE:

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

Viso

$8.00
$4.00

$12.00

PAŽIŪRĖTI-

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

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

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

$5.00

$4.50

$9.50

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, 
Prašau užrašyti

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

Chicago, Illinois.
NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus 1 ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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

čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

AdresasAdresas

MiestasMiestas

pncKJLe

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

| Vardas ir pavardė .... _

| Adresas ...........................

| Miestas ir valstija ___

PETER PEN

HHtn

mm

•Hy.’ T";

• RESTAUBANTAT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGTLA 

750 West 31«t Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VTGTORY 9670.

VVB1U. MOU.D

Oveq -ruw LooKr
SBT/

PiCkfUB/

<įoįnė

. SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*Į2'5O
GYDYMAS .................SCn.OO
LIGONINĖJE .......-...........vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ------ $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndaie 5727.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

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

CHICAGO, lUk
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Žuvo Dviratininkas 
įvažiavęs į Troką 
Brighton Parke
Nelaimė prie 46lh ir Fairfield

BRIGHTON PARK — Įva
žiavęs j šoną ledo troko per
eitos savaites pabaigoje čia 
žuvo 11 metų berniukas Stan
ley Mogalinski, nuo 4600 So. 
Washtenaw Avenue.

Nelaime įvyko prie 46-tos ir 
Fairfield Avenue.

Troke šoferis, kuris berniu
ko nei nematė, buvo Walkjr 
Wisgud nuo 4005 South Tal- 
man Avenue

Mirė 6 metų berniukas
St. Anthony ligoninėje mirė 

6 metų berniukas James Tier- 
ritz, 2482 Blue Island Avenue, 
kuri suvažinėjo trokas ieloje 
ties 2147 Coulter Street.

Liūdnas Kumštynių 
Finalas

Gary Metodistų ligoninėj 
mirė 37 metų Florence Neh- 
ring. Birž.v22 d., ją pašovė gir
tas juodveidis Joscph Pitts, 
133 W. 25th St., Gary, kuris 
šaudydamas revolveriu džiau
gėsi Joe Louis’o laimėjimu 
kumštynių su Max Schmelin- 
gu.

Atidarė 20 Mokyklos 
Tvenkinių Jaunuo
liams

Chicagos mokyklų taryba 
atidarė vasarai 20 tvenkinių 
Chicagos mokyklos. Jaunuoliai 
galės tais tvenkiniais naudotis 
per liepos ir rugp. mėnesius, 
nuo 12-tos iki 4 po pietų. Mer
gaitės — pirniądieniais ir aųt- 

dieniais, ketvirtadieniais . ir 
penktadieniais.

MADOS

No. 4762 — Sukirptos mieros 14, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

No. 4826 — Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų mergaitėms.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: I 
Naujienos Pattern Dept., 17391 
So. Halsted St., Chicago, BL J

Gaisras Joiiet 
Kalėjime

Siateville kalėjime sudegė 
didžiulė daržinė, kurioj buvo 
apie 200 tonų šieno. Su gais
rininkų pagalba gaisrą suval
dė—250 kalėjimo kalinių, dir
busių ūkyje- Keturi vos nenu- 
troško nuo durnų. ,

Visus galvijus pasisekė iš
gelbėti.

Kitas gaisras kilo tvarte, 
ties 1720 Sedgwick Street, Chi-. 
eagoje. šeši žmones turėjo 
bėgti iš savo butų, bet dide
lių nuostolių nebuvo.

Pasitiks Airijos 
Kumštininkus I

Didelis pasitikimas yra ruo
šiamas Airijos kumštininkams, 
kurie susigrums su C. Y. O. 
čempionais liepos 13 d., Sol- 
diers Field. Pasitikimas bus 
liepos 10 d., Garfield parke. Jį 
rengia airių draugijos. Vyriau
sias kalbėtojas bus vyskupas 
Bernard J. Shell. Yra atvykę 
10 kumštininkų, kurių du yra 
Airijos polieistai, o vienas — 
kareivis. Chicagos C. Y. O. 79 
kumštininkai lavinasi stovyk
loj prie Lockport. Iš jų bus pa
rinkta 10 geriausių kumštinin
kų grumtis su airiais.

Nesarmatlyvi 
Plėšikai

Vieškelyje ties Granite City, 
III., nežinomi plėšikai užpuolė 
automobiliu važiuojančius chi- 
cagiečius. Walter H. Anderson, 
21, ir jo sužieduotinę Lucille 
Carlson, 20.

Piktadariai atėmė automobi
lį, visus pinigus, visus brange
nybes, ir nepasitenkindami tuo, 
merginą ir vyrą nurėdė iki pa
skutinio siūlo ir pasiėmė jų rū
bas. Abu, Adomo ir Ievos rū
buose, paliko prie vieškelio 
šalti, o patys sulipo į automo
bilį ir nuvažiavo.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.............

Mieros ...... ~....-...... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

IACME-NAUJIENŲ Foto]

LAIDOTUVIŲ REPETICIJOS—Felix Breazeale, King- 
ton, Tennessee ūkininkas, guli grabe, kuriame bus palai
dotas kai numirs. Breazeale nepasitenkinoj vien iš anksto 
prirengdamas sau grabą. Kunigas už jo dūšią jau atlaikė 
mišias, egzekvijas ir pasakė eulogiją. Išklausęs kunigo žo
džių Breazeale pareiškė nežinojęs, kad jis, Breazęale “bu-

i

vo” toks geras žmogus.
' — .......................... , ...—y—

ANTANAS GUDAS
Gyveno po antrašu 11359 So. 

St. Lawrence Avenue
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 8 d., 8 vai. vak., 1938 
m. gimęs Plungės apskr. Eže- 
rėnų parap.

Paliko dideliame nubudime 
du sunu: Stanislovą ir Petrą, 
dukterį Valeriją ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje 10834 S. Michigan 
Avenue. •

Laidotuvės įvyks Seredoj 
liepos 6 d.. 8 vai. ryto iš ko
plyčios bus atlydėtas į Visų 
Šventų/parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal 
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Antano Gudo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, duktė ir kitos 

giminės
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

tel. Yards 1138.

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliaį, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atrokuojame ką už
mokai mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

BIM MERLES
1451 W. 63rd Street
Tel. Republic 2269.

1111! A A Gėlės Mylintiems 11 M Ic A Vestuvėms, Ban- I |Į II O kietams, Laido- w ■ I Ir * 1 tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam Gėles
nVklKl\ Telegramų įL U V Lili IV Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKIMNKAS

Gėlės Vestuvėms. Banldetams 
ir Pagrabams.

3316 So, Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Priimtas Automobi
lių Atsakomybės 
Bilius

. • # 'i ’►

Illinois legislatura priėmė duį 
svarbius automobilistams bi
lius. Vienas jų reikalauja t iš 
vairuotojų drai vėrių laisnių, 
antras turėti užtektiną atsako
mybę turtu atlyginti antram 
automobilistui nelaimei išti
kus.

Kitos valstijos reikalauja iš. 
automobilistų “liability” ap4 
draudos, bet Illinois valst. ne
reikalauja. Viena reikalauja 
įrodyti, kad turi užtektinai 
turto atlyginti už padarytus 
nuostolius.

A, A. Jonas Vaičiulis, kuris 
mirė liepos 1 d., ir palaidotas 

„tapo liepos 4, 1938 m. o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo reiškiame giliausią pa- 
dėką^^ly vavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jąme Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos, musų dva- ; 
siškam tėvui, Kun. Lukošiui, 
kurs atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą; dėkavojame 
graboriui I. J. Zolp, kuris sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį, o mums palengvi- < 
no jperkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėmis^ o tau mu
sų mylimas drauge sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

A. A. Jonas Vaičiulis gimęs 
Lietuvoje, Pašešupio par.. Kė
dainių apskr., paliko nuliūdi
me Lietuvoje seserį Oną Mit- . 
riene ir jos šeimą, brolį Au- 
gustmą ir jo šeimą ir kitas 
gimines.

Nubudę giminės ir draugai 
laidotuvėmis rūpinosi An

tanas ir Kopstancija Anche- 
riai ir S. ir A. Kundrotai.

Atėmė Ridikiulį
Su $280 CLASSIFIED* APS. ]

MARŲUETTE PARK. — Ne
žinomas dviračiu važiuojantis 
piktadaris atėmė ridikiulį su 
$280 nuo moteriškės Freda 
Morlock, 6031 S. Artesian avė. 
Apiplėšimas įvyko prie pat mo
teriškės* namų. Ji vežė pinigus 
užmokėti už dukters gydymą 
ligoninėj.

Bitės Bėga Nuo 
Potvinio

Iš užlietų Chicagos dalių 
šiaurėje ir vakaruose Chica- 
gon pradėjo bėgti bitės. Vie
nas spiečius susimetė į medį 
ties 1955 W. 34th St- Nusigandę 
gyventojai bandė jas išvaiky
ti, mėtydami degančius fire- 
crackerius, bet bitės jų, kaip 
atrodo, nebijo.

Prigėrė Kankakee 
Upėje

Patvinusioje Kankakee upė
je prie Welmington, Iii., pri
gėrė 17 metų berniukas Ed- 
ward Rosario, nuo 1042 N 
Central Park Avė.

Užsimušė Swifto 
Dirbtuvėje

Nukritęs į niovei torių duobę 
ir slankiai susižeidęs Niek Taft, 
28, vakar mirė apskričio ligo
ninėje. Nelaimė įvyko Swifto 
skerdyklose, kur velionis dirbo 
mėsos rūkymo departamente.

Pragaištingos 
Muštynes

Abu pasigėrę ir abu gero
kai įpykę, Joscph Rabicz nuo 
1755 17th St., ir Aloysius Kos- 
cicki,1 nuo 1842 17th St., susi
mušė. Parmestas ant šaligatvio, 
Babicz sunkiai susižeidė, o 
nugabentas ligoninėn pasimi
rė. Babicz persiskėlė galvą-

Šįmet Žymiai.
Daugiau
Automobilių

Illinois valstijoje niekad ne
buvo tiek automobilių kiek šį
met. Nei pačiais “geriausiais” 
laikais.

1929, “geraisiais” metais, au
tomobilių buvo — 1,262,673; 
pernai buvo—1,432,819, o šį
met laisnių jau išdavė—1,459, 
093, o metai dar nepasibaigė.

Trokų valstijoje yra—195, 
185.

Susirgo 
Iš Bado

George Boyd, 24 m. iš Pueb- 
lo, Colo. sukrito iš bado prie 
6 S. Pulaski Road ir tapo iš
gabentas i kauntės ligoninę. Jis 
nevalgęs per keletą dienų.

Kiek Automobilių 
Chicago j

Miesto kolektorius skelbia, 
kad šiemet per šešis menesius 
užregistruota 461,669 pasažie- 
riniai automobiliai. Pernai per 
visus metus buvo užregistruo
ta 489,780 automobilių, už ku
riuos taksais surinkta arti 
$5,000,000.

$128,000,000
Valdininkų Algoms

Apskaičiuojama, kad Chica 
gos miesto ir apskričio darbi
ninkams algomis išmokama per 
metus $128,000,000. Mokesčių į 
metus Chicagos ir kiti Cook 
apskričio gyventojai sumoka 
$331,129,826.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PARTNERIS 
dirbti į tavern — kad butų teisin
gas ir negirtuoklis — gyvenimas 
vietoję. Gera mokestis.

7132 So. Racine Avenue.

CRANE COAL CO. reikalauja 
draiverių. 5332 So. Long Avė.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
GyvenimuiKambariaj

FURNIŠIUOTI vėliausios mados 
kambariai RENDON vyrams, ant 
antrų lubų. Privatiški shower irva- 
na. Telefonas. Galima vartoti vir
tuvę. Karšto vandens šildymas. 
Geistina, kad 2 draugai atsišauktų.

2614 W. 42nd St. 1-mos lubos.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

DĖL RENDOS TIES 3436 South 
Emerald Avė. 6 kambarių flatas. 
Pečium šildomas. Pigi renda, nau
jai dekoruotas.

Dėl informacijų matykit J. Na
mon and Co., 6755 So. Western 
Avė., Tel. Grovehill 1038.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir^Troka£^Par^yim»tf

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA. AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

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

IKI 
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

JUOKAI
PAGYRĖ

Chicagietis, kasmet važiuo
jąs į Wisconsiną žvejoti, klau
sia ūkininko: “Na,, o kur yra 
čalis Murza, kad jo nesimato?”

Ūkininkas atsako, kad čalis 
yra miręs.

Chicagietis susijaudinęs sa
ko: “A, tai blogai, kai įsiger- 
davo, tai buvo vienas iš juokin
giausių žmonių ir kartu buvo 
vienas didžiausių melagių, kokį 
esu girdėjęs.

Ūkininkas atsidusęs: “Ak, 
kokie tie žmonės yra. Niekad 
gero žodžio nepasakys iki žmo
gus numiršta.” Bynsas

TURI PAGRINDĄ
Plikas bankininkas, apsigy

nimui nuo musių, visuomet dė
vėdavo skrybėlę. Darbininkas, 
kuris kiekvieną pėdę mainyda
vo banke uždarbio čekį, ir šį 
kartą užėjo čekį mainyti.

Priėjęs prie jo bankininkas 
klausia. “Kodėl tamsta neatsi
darai sąskaitos (nepasidedi pi
nigų) musų banke?” Darbinin
kas pažiurėjo į bankininką ir 
sako jam į ausį: “Bijaus, nes 
man atrodo, kad Tamsta greitai 
važiuosi vakacijoms.” Bynsas.

SITUATION VVANTED 
leškoDarbo

IEŠKAU DARBO. Patyręs ant 
visokios duonos bekerys, esu 27 
metų amžiaus, nevartoju svaigalų.

3204 Lituanica Avė., 1 aukštas 
Tel. CANAL 6579.

FURNITURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandai ir ItaisaiFardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FDK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius 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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais įrengimais. Taipgi 4 kamba
rių furnišis užpakalyje. Pigiai 
greitu laiku. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1412 So. 49th Avė., Cicero,

PARSIDUODA GASOLINO STO
TIS, 1538 So. Cicero Avė., Cicero, 
Illinois.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų namas, garo šiluma. 
Elektrikinis refrigeratorius, renda 
$5600. Kaina $21,500; $7,000 norima 
pinigais.

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

3585 Milwauk.ee.

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio^Patarnayimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavl- 
mu. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ...................................$6.00
NUT ...........     $6.00
BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN ..................... $5.75
SCREENINGS ................. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

______Finansal-Paskolos_______
... JEIGU REIKIA PINIGŲ—

Kreipkitės į Naujienų spul- .
ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu l^orgiČiu Chicagoja ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
................................................................ ...

I JEI TURIT
I KA PARDUOT
I PAGARSINKIT 

NAUJIENOSE
I JEI IEŠKOT
iBARGENŲ
I SKAITYKIT

NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

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

Milwauk.ee
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POTVINIAI PADARE MILŽINIŠKUS NUO 
STOLIUS ILLINOIS ŪKININKAMS

Vanduo jau atslūgo, vieškeliai atdari 
susisiekimui

Chicagos apylinkėms šešta
dienį ir sekmadienį teko per
gyventi netikėtus potvinius, 
kurie padarė milžiniškus nuo
stolius namų savininkams, val
džiai ir ypatingai ūkininkams.

Apskaičiuojama, kad nuo
stoliai ūkininkams šiaurėj nuo 
Chicagos, Illinois valstijoje ir 
pietinėje Wisconsin dalyje sie
kia apie $5,000,000.

Potviniai koncentravosi tri
jose Chicagos apylinkės slė
niuose—

Skokie Valley slėnyje, ku
riuo teka Skokie upė, neto
li turtingu Chicagos priemies
čių šiaurėj;

Dės Plaines slėnyje, kuriuo 
teka Dės Plaines upė, per Chi
cagos priemiesčius vakaruose, 
ir

Fox River slėnyje, kuriuo 
teka Fox upė, netoli McIIenry 
ir Algonųuin.

Buvo patvinę ir upeliai—u- 
peliukai subėgą į tas tris* stam
besnes upes, kurios savo keliu 
subėga į Illinois upę.

Vanduo tose upėse pakilo ir,
išsiliejo iš krantų po labai di-'galima jo išvengti. Vaikai 
dėlių liūčių Chicagoj ir apy- perspėjami nebraidyti po 

pereitos savaitės pa- silikusius liūgus vandens, 
baigoje. Dabar visur vanduo ten liga galima užsikrėsti.

atslūgo ir pavojus praėjo, bet 
vėl pakiltų, jei atsinaujintų 
liūtys.

Upės užliejo gatves šiaurės 
priemiesčiudse, užliejo milži
niškus plotus ūkių, užvertė 
dumbliu vieškelius, parkus, 
miškus ir pievas. Kai kur ant 
stambesnių vieškelių buvo po 
2-3 pėdos vandens. Dabar visi 
vieškeliai jau tinkami susisie
kimui ir automobiliai gali jais 
naudotis-

Iš priemiesčių daug nuken-r 
tėjo Highląnd Park, Winnetka, 
Wheeling, Dės Plaines, Wil- 
mette ir kelios kitos vietos-

Ties Mayvvoodo pakitusioj 
Dės Plaines upėje vos neprigė
rė penki vyrai ir mažas kūdi
kis, bet visus pasisekė išgelbė-

Nuostoliai nuo potvynio bu
tu buvę žymiai didesni, jei ne 
CCC jaunuoliai, kurie vietomis 
supylė laikinus pylimus ir to
kiu budu šiek tiek apsaugojo 
priemiesčius nuo užliejimo.

Del potvynių kai kur pasi
reiškė šiltinės (typhoid) 
vojus, bet manoma, kad

link esc

pa
bus
yra 
už
neš

Liepos mėnesio
Svarbesni įvykiai

Fourth of July 
Praėjo Saugiai 
Chicagoje

i Pradeda Statyti
i Berniuką Kliubą 
Bridgeporte

Nebuvo didelių nelaimių Prie 34-tos ir Emerald avenue

Nors apskaičiuojama, kad, R. C. Wieboldt kontraktorių 
visoje Amerikoje per liepos 4 firma skelbia, kad šiandien 
d. šventes automobilių nelai-1 pradės statyti Chicago Boy’s 
mėse žuvo, prigėrė arba nuo'Club berniukų rumus Bridge- 
fejerverkų mirė apie 300, Chi- porte.
cagoje šventės praėjo palygina- Vieta kliubui buvo parinkta 
mai ramiai..

Vakar kelius 
grūdo apie 
lių, vienok 
mių beveik nebuvo. Nuo fejei 
verkų keli žmones panešė apy-aP!e $400,000. Tuos* pinigus pa
sunkiąs žaizdas, bet mirčių ne- aukavo buvęs baldų pramoni- 
buvo.

Surinkta Miestą Valdybos 
įsakymu

Liepos 2, 1932 — Nacionalė 
demokratų konvencija nomi
navo Franklin D. Roosevelt į 
prezidentus ir John N. Garner 
į vice prezidentus.

Liepos 3, 1894 — Į Chicago 
atvyko Jungt. Valstijų karei
viai, prisiųsti prezidento Gro- 
ver Cleveland, prašant pašto 
maršalui ir distrikto prokuro
rui tikslu apsaugoti Jungt- Val
stijų paštą ir vyriausybės nuo
savybę laike Pullman streiko.

1898 — Steriotipininkai pa
skelbė streiką, delei ko palio
vė ėję visi dienraščiai Chicago
je.

Liepos 4, 1836 — Pradžia II- 
linois-Michigan kanalo buvo 
atšvęsta, viso Chicagos mies
telio gyventojų, nuvykimu į 
Bridgeportą mažio garlaivio 
“George W. Dole”, vilksiu dvi 
valtis.

1855 — R. T. Crane ir Co. 
ištarpino pirmą metalą savo 
liejykloj.

1857 — Padėtas kertinis ak
muo senojo Chicagos univer
siteto, kuris tada vadinosi “The 
Douglas University.”

Liepos 4, 1905 — McKinley 
parke atidengtas paminklas at
minčiai William McKinley, 
Jungt- Valstijų prezidento nuo 
1897 iki 1901 m. Skulpotrium 
buvo Charles Mulligan.

Liepos 5, 1847 — Įvyko upių 
ir prieplaukų konvencija, už- 
protestavimui prieš preziden
to Polk žygius prieš vidaus ša
lies vandens kelius. Konven
cijoj kalbėjo Abraham Lincoln, 
nesenai išrinktas į kongresą 
Tas buvo jo pirmas apsilanky
mas Chicagoje.

1894 — Illinois gubernato
rių John P. Altgeld pasiuntė 
protestą Jungt. Valstijų Prezi-I 
deniui, reikalaujantį jį at-

šaukti kareivius kuriuos jis 
nesenai buvo prisiuntęs į Chi-’’^ ®
ėago. | Automobilių

1823 — John Kinzie liko pa- WT 1 • -
skirtas Chicagos taikos teisėju-

Liepos 6, 1887 — Miesto ta
ryba nutarė statyti elektros 
dirbtuves palei Chicagos upę. 
Tai buvo pradžia Chicagos 
municipalės gatvių apšvietimo 
sistemos. x

Liepos 7, 1858 — Pradėjo ei
ti religinis žurnalas “Cloud 
and the Bow.”

1828 — Prie Chicagos pri
jungta dalis Niles miesto.

Liepos 8, 1902 — Atsidarė 
Central Trust Co.

1921 — Prie Chicagos pri
jungta dalis Stickney miesto.

1926 — Miesto taryba nutarė 
ištiesti Chicagos upę tarp Polk 
ir 18 gatvių.

Nelaimėse
Prie 79th ir Kedzie susidau

žė du automobiliai, septyni ke
leiviai buvo sužeisti ir visi at
sidūrė šv. Kryžiaus ligoninėje.

Sužeistieji yra:
Lottie Wisniewski,

32nd PI.,
Mafie Wisniewski, 

32nd PI.;
Mary Albertynski, 

32nd PI.
Frank Shuh, 25, 3087 

field Avė.;
Leroy Le Comette, 21,

S. Kolin Avė., ir
Dr. and Mrs. J. Kostrabala, 

1637 W. 51st St.

20,

22,

19

1229

1229

1228

Bon-

6331
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TAI BENT ŽUVIS! — Long Beach, California žve
jas O. L- Sizblove su 316 svarų jurų ešeriti, kiii’į pagavo 
prie Long Bė'ach. Su jurų milžinu kovojo per tris valan
das, kol įveikė ir įtraukė vallin.Vieta kliubui buvo parinkta 

prie 34 th ir Emerald avenue. 
Bumai bus 192 pėdas pločio ir

J/hicagon už-
00 automobi- 126 nedas ilgio> Pastatyti iš ne

stambesnių nelai-,‘I- akmcns ir cemento.
Statybos darbas kainuos

Prigėrė du žmonės, Thomas 
YVard, 50 m. a., ir jo duktė, 
besimaudydami Salt Fork upė
je, netoli Sydney, III.

Pernai visoj Amerikoj laike
liepos 4 d. švenčių žuvo 563 Bridgeporto 
žmonės.

i įlinkas L. L. Valentine, kurio 
žmonos garbei rūmai bus pava
dinti Auna Louise Valentine 
Club.

Kliubas turės kelias sales, 
“pool” gimnastikos kambarius. 
Vietos bus 5,000 berniukų, 

berniukai galės 
naudotis rūmais nemokamai.

DARBO ŽINIOS
Minimum algos
N. Y. grožio salių 
darbininkėms

N. Y. valstijos industrinis ko- 
misionierius* Elmeer F. And- 
rews, nustatė $16.50 kaipo mi
nimųjų algą N. Y. valstijoj gro
žio salionų ir barzdaskutyklų 
darbininkams. Maksimum dar
bo savaitė bus 44 vai. Už virš
laikį turės būt mokama pusan
tros mokesties ir dviguba alga 
virš 48 vai.

Dalį laiko dirbantiems turės 
būti mokama nemažiau $4.50 
dieną.

Nuosprendis paliečia 24,000 
darbininkų.

Nukapojo
Algas

WPA nukapojo algas 14,599 
N. Y. raštinių darbininkams*. 
15,000 bedarbių 
Wall gatvėj

N. Y. šėrų birža yra atleidus 
iš darbo virš apie 15,000 darbi
ninkų.

atidarys savo dirbtuves Auro
roje ir dirbs pilnas valandas 
per neapribotą laiką. Reikia 
taisyti ir keleiviniai ir preki
niai vagonai ir reikia paga
minti įvairių reikmenų gelžke- 
liui.

Jei šis pranešimas yra tei
singas, tai juo apsidžiaugs ir 
kai kurie Auroros lietuviai, 
kurie dirba Burlington “ša- 
pose”. Vėl pradės dirbti ir vėl 
namo parsineš “pėdę”, kurių 
neturėjo per šuvirš du mėne
siu laiko.

Kovoja 
prekių taksus

Pastaruoju laiku prasidėjo 
smarki agitacija už atšaukimą 
Illinois prekių taksų (sales 
tax), nes jie nėra sunaudojami 
tam kam jie skiriami. Įstaty
mais jie turėtų eiti bedarbių 
šelpimui, beUsunaudojami abel- 
niems valstijos reikalams.

Tuo pačiu laiku valstija pra
dėjo atkaklią kovą prieš biznie
rius bandančius* iš sales taksų 
mokėjimo išsisukti.

Duos WPA darbus 
ir nepilnamečiams

WPA Gražins Burnham 
ir Jackson Parkus

WPA administracija paskyrė 
$1,500,000 pagražinimui ir pa
gerinimui Burnham ir Jackson 
parkų. Tani darbui per 12 mėn. 
bus samdoma 1,775 darbinin
kai. Daugiausia darbų bus at
likta Burnham parke (paežery, 
kur buvo pasaulinė paroda). 
Bus užbaigti jau pradėti dar
bai.

Daugiausia bus įrengta įvai
rių žaismaviečių, daugiausia 
groti bolę, pertaisytos galfo 
aikštės, įrengti vaikams brai
dyti tvenkiniai. Bus įrengtos 
kelios tennis aikštelės.

Burnham parke bifs įreng
tos pievaitės, bus pasodinta 
2,571 medis ir 33,296 krūmai. 
Jackson parke bus išimta 400 
pavojingų medžių. Jų vieton 
bus pasodinta 50,000 naujų 
krūmų. Bus įrengtas ir paukš
tynas. Bus pravesti keli nauji 
tiltai, pravesta daug naujų la
kų. Bus pertaisyti ir papludy- 
mai ir įrengtos didesnės vietos 
a u t omob i 1 i ų park i n i m u i.

Nepasisekė Jiems 
Sulaukti, Nelaimių 
Town oi Lake
Patys Atsidūrė Didelėj Bėdoj

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

IaGME-NAUJIEMU Eolo,

PIKIETININKAI PRIE CHICAGOS DIRBTUVĖS. — Vaizdas* prie vartų Chica
go Hardvvare Foundry bendrovės liejyklų North Chicagoje, kur eina C. L O. strei
kas. 50 streiklaužių bandė dirbtuvei! įsigauti, bet pikietininkai juos sulaikė.

Kongresmanas Adolph J. Sa- 
bath praneša, kad nors jam ir 
nepasisekė pašalinti suvaržymą 
apie neėmimą nepiliečių prie 
WPA darbų, tačiau vistiek pa
sisekė pravesti patvarkymą, 
kad visi išsiėmę pirmas popie- 
ras prieš priimant WPA aktą, 
gali ir privalo būti samdomi 
prie WPA darbų.

Samdys daugiau 
WPA darbininkų

WPA projektai Chicagoj pa
rūpins darbo dėl 10,000 darbi
ninkų. Kitų tiek gaus darbo ne
tiesioginiai, prie gaminimo rei
kalingų medžiagų. Iš tų darbų 
pasinaudos ne tik paprasti dar
bininkai, bet ir amatninkai.

Bedarbiai vėl 
gaus pašelpas

Atsiradus pinigų šelpimui be
darbių, bedarbiai su pradžia 
liepos pradės gauti pašelpas, 
taipgi apmokėjumą nuom” ku
rą ir t.p.

T0WN OF LAKE — Ed-j 
ward Siekelis, savininkas gara
žo Bridgeporte, ties 3616 So. • 
Halsted St., sėdėjo automobi
lyje ties 46th ir Ashland Avė., Į 
su savo pagelbinin'ku, Frank į 
Nowaczyk, nuo 920 West 35th( 
Place-

Laukė jie blogo. Žinodami, 
kad laike švenčių nevienas 
motoristas pasigers ir įvažiuos 
į stulpą ar “safety island”, jie 
laukė biznio. Jų automobilis 
buvo “towing” karas.

Bet laukdami nelaimių ki
tiems, Siekelis ir Nowaczyk 
patvs atsirado bėdoje. Troke 
turėjo atsisuko trumpų bangų 
radio, kuris jiems transliavo 
policijos pranešimus. O tro-Į 
kuose ir kitokiuose automobi
liuose paprastai draudžiama 
tokius radio aparatus turėti.

Pasitaikė, kad netoli Siekelio 
troko pasisuko būrys polici-| 
stų. Išgirdę radio ir supratę 
ko Siekelis laukia,* jie nutem
pė jį su pagelbininku į nuova-: 
dą ir įkalino, šiandien stos' 
teisman.

NAUJIENŲ-ACME Photo

MALDAUJA MAISTO. — Liūdnas Kinijos vaizdas, kuris parodo minią išbadėjusių kiniečių (kairėje) mal
daujančių maisto nuo laiveliais atvykusių Japonijos ka/eivių (dešinėje). Tūkstančiai kiniečių kenčia badą dėl 
Geltonosios upės potvynio. _; __ ___ . ... __  I

Nuosprendis 
prieš kompanijų

Nacionalė Darbo santykių ta
ryba išsprendė bylą prieš Mid. 
States Gummed Paper Co., 
2433 S. Damen Avė., kurioj 
bendrovė buvo kaltinama truk
džiusi darbininkams organizuo
tis į Pulp, Sulpkite & Paper 
Mill Workers uniją ir ”’pną 
darbininkę pašalino iš darbo už 
priklausymą tai unijai. Taryba 
nusprendė, kad kompanija turi 
liautis lai darius ir turi priimti 
į darbą pašalintąją darbininkę 
apmokant jai už visą nedirbtą 
laiką. 

--

Burlington Linija 
Šaukia 650 Atgal 
į Darbą

Illinois Bedarbių 
Apdrauda

Illinois bedarbių apdrauda 
jau vienų metų senumo. Ne
darbo apdraudos įstatymai ap
saugo du milionus darbininkų, 
sako darbo direktorius Martin 
P. Durkin. 29,000 samdytojų 
sumokėjo jau $65,000,000 į val
džios fondą, kuris yra federa
linės valdžios globoj. Bedarbių 
pašalpas pradės* mokyti nuo lie
pos 1 d., 1939.

Bet kaip kiekivena, taip ir 
nedarbo apdrauda yra aprybo- 
la. Samdytojai, kurie samdo 8 
ai' daugiau darbininkų, turi 
mokėti 2.7 nuoš. jų uždarbio. 
Darbininkai gi nieko nemoka. 
Tačiau yra daug samdytojų, 
kurie yra atsilikę su mokesti- 
mis.

Ateinančiais metais bus ap
drausta per 10,000,000 darbi
ninkų. Valstija turi padariusi 
sutartį su kitomis valstijomis, 
einant kuria šios valstijos gy
ventojai, kurie privalo gauti 
apdraudas iš kitų valstijų, ga
li ją gauti ir gyvendami Illinois 
valstijoj.

Bet III. valst. nedarys spren
dimo apie jų teisę gauti pa
šalpą, tik priims aplikacijas, 

I

kurios turi būti paduotos adre
su 205 West Wacker Drive, 
Illinois Darbo Departamentui, 
o tasis persiųs atitinkamai val
stijai. Bet parėjunai darbinin
kai pašalpos negalės gauti. Ei
nant įstatymais, bedarbiai ga
lės gauti pašalpą per 16 savai
čių, ne daugiau $15 į savaitę.

Darbo departamentas taipjau 
prižiūri minimum algas dėl 
moterų, 8 vai. darbo dienos įs
tatymus dėl moterų ir kelis in
dustrinės sveikatos* ir sanitari
jos įstatymus.

Samdytojų sumokamas ne
darbo apdraudos fondas negali 
būti sunaudotas jokiam kitam 
tikslui.

Dviračiu Vogimo 
Epidemija

Gelikelio Dirbtuve Dirbs Pil
ną Laiką

Burlington gelžkelis skelbia,
kad šaukia atgal į darbą 650 ( Policijos departamentas skel*
darbininkų, kuriuos atleido ge- bia, kad per šešis mėnesius lai
mužes 1 d. ko Chicagoje pavogta 1,396 dvi-

Gelžkelis sako, kad tuojau račiai.




