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700 žmonių žuvo potviniuose Japonijoj
DIDŽIAUSIU NUOSTOLIU POTVINIS PA
DARĖ KOBE MIESTUI IR APIELINKEI

Potvinio sritims gręsia epidemiškos ligos

Ketvirtadieni sukan- Susirinko 32 šalių at- 
ka metai karo stovai pabėgėlių
Kinijoj klausimui svarstyti

TOKIO, Japonija, liepos 6. 
— Oficialiais pranešimais, tre
čiadienį skaičius žuvusiųjų svar- 

- biojoj Japonijos saloj žmonių 
artinosi prie 700 skaitlines, 
šie žmones neteko gyvybės dėl 
audrų ir potvinių. Plotas pa
liestas potvinių prasideda šiarf; 
rėj nuo Tokio ir siekia toliau 
į pietus nuo miesto Kobe. Ma
noma, kad žuvusiųjų skaičius 
pralenks 700 skaitlinę, nes get- 
bėjimo darbas dar nepasibai
gęs.

Didžiausių nuostolių turėjo 
Hyogo prefektūra (apskritys) 
ir Kobe miesto apielinkė. Su
sisiekimas su pastaruoju mie
stu nutruko po to, kai pereitų 
antradienį vanduo sustabdė te
lefono ir telegrafo patarnavD- 
mą.

Oficialiai daviniai, paskelbti 
Osaka mieste, praneša, kad Hy
ogo prefektūroj žuvo 441 žmo
gus. Iš to skaičiaus 185 buvo 
žuvę Kobe mieste. 36 asmenys 
žuvo Hanshina ir 200., kitose 
vietose. Daugiau įieT l,otfo žmo
nių buvo-sužeistu.

Susisiekimas ■ telefonu su 
Kobe atsteigtas trečiadienio ry
tą. Per telefoną gauta žinia, 
kad Kobe prarado gyvybę pen
ki svetimšaliai.

Daugelis gatvių Kobe apsem
tos vandens. Kanalizacija pa
gadinta. Miesto vyriausybė 
stengėsi parūpinti tinkamo ger
ti vandens. Potvinio apielin- 
kėms gręsia epidemiškos ligos. 
IŠ įbarški prefektūros, šiaurėj 
nuo Tokio, gauta pranešimų, 
kad 128 žmonės susirgo užkre
čiamomis ligomis, tarp kitų šil
tine ir dizinterija.

Tūkstančiai žmonių neteko 
pastogės. Nuostoliai turtui sie
kia milionus dolerių.

Šis potvinis prasidėjo trijų 
dienų lietum pereitą savaitę 
šiaurėje. Povai potvinis plėtė
si pietų link. Kobe miestą pot
vinis užgavo skaudžiausia, čia 
biznio distriktas užlietas. Ge
ležinkelio stoty vanduo pasiekė 
5 pėdas gilumo. Visas biznis 
sustabdytas. Apie 70 nuošim
čių rezidencinio distrikto ap
semta vandens.-‘v t..........* ' ■

SHANGHAf, Kinija, liepos 
6. — Ketvirtadienį, liepos 7, 
sukanka metai laiko, kai eina 
kinų-japonų karas. Kinų vy
riausybė rytoj paskelbs savai
tės laiko vajų karo fondams 
sukelti. Ketvirtadienį, pietų me
tu, bus trijų minučių tylos lai
kotarpis.

Karo frontuose paskutinieji 
įvykiai yra toki: Yangtze upė
je, Hukow apielinkėj e,‘ kinai 
padėjo naujų minų tikslu truk
dyti japonų laivų slenkimą į 
Hankową; taipgi Yangtze upė
je sustiprintas užtvaras japo
nų laivams sulaikyti, šis už
tvaras padarytas tarpe Wusueh 
ir Tientkiachengo — 30 mylių 
nuo Kiuango, kurio linkui da
bar japonai žygiuoja.

Anglijos — J. Valsti
jų pirklybos sutartys 
baigiamos paruošti

LONDONAS, Anglija, liepos 
6. — Joseph P. Kennedy, Jung
tinių Valstijų ambasadorius Di
džiajai Britanijai, painformavo 
Britanijos premjerą Chamber- 
lainą trečiadieni, jogei Jungti
nių Valstijų-Britanijos pirkly
bos sutartys baigiamos paruo
šti Washingtone. Jos gal būt 
bus pasirašytos iki liepos mė
nesio galo.

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

Gali lyti; šilta; saulė teka 
5:21, leidžiasi 8:28 valandą.

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 6. — Mieste Evian, Pran
cūzijoj, trečiadienį 32 šalių at
stovai pradėjo konferenciją pa
bėgėlių iš Vokietijos ir Aus
trijos klausimais.

Dėl tikybinės, rasinės ir po
litinės neapykantos netrukus 
po Pasaulinio karo prasidėjo iš
trėmimai ir pabėgimai iš įvai
rių 'šalių. Pirmiausia bėgo ru
sai, baltgudžiai, armėnai, asi- 
riečiai ir graikai. Paskui lie
tuviai, suomiai, portugalai, ru
munai, bulgarai, vengrai ir kro
atai. Išsigalėjus Mussoliniui 
bėgo italai.

Nuo 1933 metų, Hitleriui pa
ėmus Vokietiją, teko bėgti vo
kiečiams ir Vokietijos žydams. 
Hitleriui pasigrobus Austriją 
pabėgėlių bangos susiukf.vo iš 
Austrijos. Keli šimtai tūkstan
čių pabėgėlių susidarė. Dauge
lis jų neturi prieglaudos, netu
ri iŠ ko gyventi, badmariaų- 
ja.

Jungt. Valstijų valdžios ini
ciatyva tapo sušaukta ši kon
ferencija pabėgėlių likimui pa
lengvinti. Ką gero ji duos, pa
rodys ateitis. ,

Susirinko Kinijos 
taryba

HANK0W, Kinija, liepos C. 
— Trečiadienį susirinko sesi
jai Kinijos nacionali taryba. 
Dėl karo Kinijoj susirinko tik 
taryba vietoj pastovaus kon
stitucinio kongreso. Atidaryda
mas tarybos seriją įžanginėj 
kalboj Chiang Kai-shek ragino 
delegatus tikrai atstovauti vi
są šalį patarimu gyventojams 
remti vyriausybės karą su ja
ponais.

MIRĖ — Birželio 15 d., Varšuvoje miręs poetas 
aušrininkas, dainos “Kur banguoja Nemunėlis” au
torius Ksaveras Sakalaliskas-Vanagėlis .
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200,000 gimnastų da- 
• lyvavouškilmėše

4,500,000 norėtų pa 
bėgti iš Aiištrijos
EVAIN-LES-BAINS, Francu

zija, liepos 6. —- čia prasidėjo 
konferencija Austrijos ir Vo
kietijos pabėgėlių ir tremtinių 
padėties klausimais. Arthur 
Rosenberg, Austrijos pabėgė
lių atstovas, , pareiškė Ameri
kos delegacijai, kad 4,500,000 
Austrijos gyventojų, arba 75 
nuošimčiai visų šalies gyvento
jų, norėtų apleisti šalį, jeigu 
tik galėtų žymią savo turto da
lį išsivežti.

Austrijoj, sulig 1934 metų 
cenzu, gyventojų buvo 6,760,- 
233. Jų tarpe žydų priskaity- 
ta 200,000.

Pasiuntė Ispanijon 
planą savanoriams 

pašalinti
LONDONAS, Anglija, liepos 

6. — Britanijos Vyriausybė 
trečiadieni pasiuntė Ispanijos 
lojalistams ir sukilėliams pla
ną, kuris taikoma svetimša
liams savanoriams^iš Ispanijos 
atšaukti. Planą užgyrė 26 val
stybių atstovai. Svetimšalių ka
rių išgabenimas iš Ispanijos 
kaštuos $13,750,000. Plano 
smulkmenos oficialiai bus pa
skelbtos penktadienį.

Neoficialiai pranešimai sako, 
kad britų planas numato sve
timšalius karius iš Ispanijos 
atgabenti j keturis uostus: ru
sus į Londoną, italus į Genoa, 
vokiečius į Hamburgą, o kitų 
tautų savanorius į Marseille, 
Francuzijoj.

8 arabai užmušti
JERUZALĖ, Palestina, lie

pos 6. — Ąštuoni arabai už
mušti ir britų kareivis sužeis
tas antradienio vakare', susirė
mime tarp arabų vienoj pusėj 
ir britų kariuomenės bei žydų 
policijos kitoj. Susirėmimas
įvyko prie Esdraelono. ' veiks 18 mėnesių.

PRAHA, Čekoslovakija, lie
pos 6. — Čekoslovakijos Saka
lai yra pagarsėję visame pa
sauly gimnastikai. Paskuti
niuoju laiku‘ Čekoslovakijoj vy
ko Sokolų iškilmės. Parade su
rengtame Prahoje, trečiadienį 
200,000 sakalų dalyvavo.- Buvo 
ir svetimšalių, svečių — (7,000 
jugoslavų, 1,400 bulgarų, 150 
čekų amerikiečių.

Kas ypač stebino svetimša
lius šiame parade, tai tvarka, 
minių susivaluymas. Jokios mi- 
litarios apsaugos nereikėjo, ke
letas šimtų policininkų pajėgė 
išlaikyti puikiausią tvarką, 
nors parade dalyvavo 200,7)00 
asmenų, o parado žiūrėti susi
rinko tarp 400,000 ir 500,000 
žmonių.

Francuzija neišduos 
Ispanijos aukso

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 6. — Francuzijos teismas 
trečiadienį paskelbė sprendimą, 
kuris sako, kad Francuzija ne
išduos 40 tonų aukso, esamo 
Francuzijos banke, kuris pri
klauso Ispanijos bankui ir ku
rio reikalauja taip Ispanijos su
kilėliai, taip lojalistai.

Francuzijos teismas pareik 
kė, kad tik nauja byla, iškelta 
įrodymui kam auksas priklau
so, galėtų išspręsti Ispanijos 
banko fondų Francuzijoj klau
simą, 

u-i i i.-—

Pakėlė ratas gele
žinkeliams už pa

tarnavimą
WASHINGTON, D. C., lie-' 

pos 6. — Interstate Commerce 
Commission trečiadienį pakėlė 
ratas rytinių valstijų geležin
keliams už vežimą pasažierių. 
Iki šiol geležinkeliai ėmė po 
2 centus myliai, ateity ims po 
2.5 centų myliai. Patvarkymas

■

ADF organizuos dar
bininkus pagal nau

ją planą
NEW YORK, N. Y., liepos 

6. — George J. Troy, Buįlding 
Service International Union, 
Local 32-K, prezidenfas, tre
čiadienį paskelbė, kad nauja 
organizacinė Amerikos Darbo 
Federacijos taryba pradėjo ju
dėjimą tikslu organizuoti dar
bininkus “industrinių unijų pa
grindu, bet amatų globoj.”

Esmėj naujas planas reika
lauja organizuoti darbininkus į 
amatines unijas, bet šios ama- 
tinės unijos veiks industriniu 
pagrindu, veiks visos išvien toj 
ar kitoj pramonėj, kai teks 
derėtis ir daryti sutartis su 
samdytojais.

Girdietį šaukia liu
dyti senato komisija

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 6. — Jungt. Valstijų sena
to civilių teisių komisija, ku
riai pirmininkauja ■•senatorius 
La Follette, pašaukė liudyti 
Thomas Girdlerį, Republic Steel 
korporacijos galvą. Girdleriui 
teks liudyti ryšium su streiku 
korpotacijoš įmonėse Illinois, 
Ohio ir Pennsylvania valstijo
se.

510,000 kiną žuvo 
kare

TOKIO, Japonija, liepos 6.’ 
— Ketvirtadienį bus metai lai-; 
ko, kai eina kinų-japonų ka
ras. Japonų pranešimu, kare 
jau žuvo 510,000 kinų karių 
ir 36.629 japonai. Tačiau ka
ras* sako japonai, gali užsitę
sti dar gan ilgai.

Vėl šaudymas ang
lies kompanijų byloj

LONDON, Ky., liepos 6. — 
Byloj, iškeltoj anglies kompa
nijoms ir šerifams, kaltinamų
jų tarpe yra buvęs šerifo pa- 
gelbininkas Lee Flenor. Trečia
dienį jį padėjo kalėjiman to
dėl, kad jis pašovė Charlie Be
no, iš Molus miestelio.

Prezidentas išvyk
sta kelionėn

WASHINGTON, D. C., lie
pos 6. ■>— Ketvirtadienio vaka
re prez. Rooseveltas išvyksta 
ilgon kelionėn. Į Washingtoną 
jis grįš po aštuonių savaičių

Mėgina sutaikyti 
streiką New

Orleanse
NEW ORLEANS, La., lie

pos 6. — CIO organizatoriai tre
čiadienį padarė žygių taksikebų 
ir trukų šoferių streikui likvi
duoti.

Streikai
MUNCIE, Ind, liepos 6. — 

600 CIO narių . pikietavo čia 
trečiadieni' Acme-Lees įmonę.

NEWT0N, Ia„ liepos 6. — 
Pikietuotojai sulaikė Maytag 
piau j amų mašinų įmonės ati
darymą. ' l

I ŽYMUS SOVIETŲ DIPLOMATAS 
NUSIŽUDĘS

LONDONAS, Anglija, liepos 
6. — Čia gautomis žiniomis, 
Jakov Davtjan, buvęs Sovietų 
Rusijos ambasadorius Lenki
jai, neseniai atšauktas iš Var
šuvos į Maskvą tapo areštuo
tas ir nusinuodijo kalėjime.

Kitos žinios sako, kad yra 
areštuotas Georgij Dimitrov, 
komunistų internacionalo virši
ninkas. Dimitrov prieš keletą 
metų pagarsėjo byloj, kurią 
jam iškėlė Vokietijos, naciai ir 
kaltino jį padegus reichstagą. 
Vėliau jis išvyko į Rusiją ir

Lietuvos Naujienos
NEPAVYZDINGA SUSISIEKI

MO TVARKA

Užklaustas kiekvienas neabe
jodamas atsakys; kad autobu
sas yra greita ir patogi susi
siekimo priemonė. Kauno — 
Zarasų ruože ir jo šakomis Ro
kiškis — Dusetos kursuoja vi
sos naujos, moderniškos ir pa
togios susisiekimui Auto ben
drovės mašinos. Bet ir jos, dėl 
netvarkingai padalinto prava
žiavimui laiko, sudaro kelei
viams daug nepatogumų.

Pavyzdžiui, nuo Utenos iki 
Rokiškio yra 60 km, tas visas 
kelias yra paskirtas nuvažiuo
ti per dvi su puse valandos, o 
dalimis paskirta taip: nuo Ute
nos iki Svėdasų yra 26 km, 
tai šį atstumą pagal tvarka
raštį turi nuvažiuot per 1,5 
valandos. O likusi kelio dalis 
34 km nuo Svėdasų iki Ro
kiškio, nežiūrint į tai, kad ir 
kelias yra daug prastesnis, rei
kia nuvažiuot tik per vieną 
valandą. Pravažiuodami pirmą
ją kelio dalį, Utena Svėdasai, 
keleiviai turi stotį prastovėti 
pusę valandos, nes 26 km nu
važiuoti paskirta daug laiko, 
tuo “tarpu, kai antrą kelio da
lį, Svėdasai — Rokiškis 36 km, 
reikia nuvažiuoti per vieną va
landą, tai jau čia reikia ir pa
skubėti. Tikimės, kad Auto b- 
vč šį nepatogumą sutvarkys.

NERIŠA ŠUNŲ

RUKŠIAI, Panemunėlio valsč. 
— Gegužės mėn. lu'7d. Rukšių 
vienkm. uk. A. Palikevičiaus 
du šunys užpuolė dviračių va
žiuojantį pil. St. Jurėną, įkan
do į koją ir sudraskė kelnes 
20 litų vertės.' Nukentėjęs mi
nėtą ūkininką patraukė teismb 
atsakomybėn.

Pažymėtina, kad musų apy
linkėje dauguma ūkininkų lai
ko nepririštus šunes, dėl ko 
kartais įvyksta net skaudžių 
nelaimių, k. a. apdrasko einan
čius į mokyklą vaikus, sudras
ko ir suaugusiems drabužius. 
Tai yra neleistina.

SIELIŲ PLUKDYMAS 

VILNIUS. — Lenkų spaudos 
žiniomis, šio mėnesio pirmo
mis dienomis prasidėjęs in
tensyvus sielių plukdymas Dy
sna, Nerimi, Merkiu ir kito
mis upėmis. Kasdien nupluk- 
doina mažiausia 50 sielių. 
Daugumas medžio plukdoma 
Kaųnaų ir Klaipėdon.

vadovavo komunistų interna
cionalo veiklai.

Pranešama taipgi, kad du 
komunistų internacionalo orga
nizatoriai, veikę užsieniuose, 
Kaniev ir Popov, tapo nubausti 
mirtimi. Buvusio ambasado
riaus Davtjano žmona, operos 
dainininkė Maksakova, ištrem
ta Sibiran. Atšauktas iš Var
šuvos Davtjano pirmas pagel- 
bininkas, Sergei Vinogrado P, 
taipgi išsiųstas į Sibirą.

šios žinios betgi pasilieka ne
patvirtintos.

ALIO, ALIO, JUODEIKIAI 
KALBA!

— šioj apylinkėj jau keleri 
metai kaip veikia esantis Juo
deikiuose motor. malūnas. Ta
čiau paskutiniu laiku buvo re
montuojamas. Dabar suremon
tavus vėl pradėjo veikti ir apy
linkės ukin. sumala miltų. Tai 
didelis patogumas, nes kitas ar
timiausias malūnas už 16—17 
km.**
—-—■Sausas ir šaltas oras tiek 
išdžiovino ruošiamą sėjai dirvą, 
kad jati perdaug sausa. O pas 
mus molio dirvos, tai labai 
grumstuota ir tokioj dirvoj 
vai nei dygti nebenori. Ypač 
lietaus stoką junta žieminiai: 
rugiai, kviečiai ir dobilai. Net 
jau gelsta.

— Juodeikių kelių rajone 
laužo medelius, tai labai ne
gražus ir negirtinas dalykas. 
Reikia, pagaliau, susiprasti, 
kas daroma kultūros ir grožio 
sumetimais. Kaip bus gražu 
keliauti lietuviškais keliais, kai 
pakelėse žaliuos beržai ir lie- 
pos ar kiti medžiai... Susipras- 
kit ir nelaužyki! medelių.

— Šią savaitę mirė (15—19 
d. d.) Damelių k. Džiugys Kle
mas apie 50 met. ir Miknaičių 
k. Adeikis K. apie 80 met. Pa
laidoti Juodeikių kapinėse.

SUNKIAI SUŽEIDĖ’

BIRBELIŠKĖ, Šimkaičių v. 
— Gegužės 23 d. vežant iš Gu
džiūno sandėlio valdiškus rąs
tus, sprudęs kuolas smarkiai 
sužalojo darbininką Aleks. Bal
trušaitį iš Šilinės.

Sužeistas smakras, išmušt; 
dantys. Nuo gauto smūgio li
gonis pradėjo psichiniai silpnė
ti. Išvežtas greitai į Jurbar
ką, o ten atsisakius gydyti, 
nuvežtas j Kauno ligoninę.

Šis skaudus įvykis rodo, ko
kie turime būti atidus visūose 
darbuose, kad išvengtumėm ne
laimių.

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO MCN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM. 
_______ i......... ....



Senieji Darbuotojai
(Tęsinys)

II. Draugijos nariai
8. Draugija susideda iš: a) 

tikrųjų, b) rėmėjų ir c) gar
bės nąrių.

9. Tikraisiais nariais gali bū
ti asmens, turį bent 50 m. am
žiaus, pritariu Dr-jos tikslams.

Pastaba. Nariams rėmė
jams ir garbės nariams šis am
žiaus nuostatas netaikomas.

10. Nariais rėmėjais gali būti 
visi Lietuvos piliečiai, užjaučią 
Draugijos tikslui.

11. Garbes nariais gali būti: 
a) garbingi Lietuvos piliečiai, 
kurie darbu arba aukomis yra 
prisidėję prie Draugijos palai
kymo ir b) ypatingais darbais 
Draugijoje pasižymėję asme
nys.

12. Negali būti nariais tie as
menys, kuriems Lietuvos teis
mas susiaurino teises arba yra’

bausti kalėjimu už žeminančius 
žmogaus garbę nusikaltimus.

13. Draugijos narius priima 
skyrių valdybos, tvirtina Cent
ro valdyba’. Narys, Įstodamas į 
Draugiją, paduoda skyriaus 
valdybai pareiškimą su konkre
čiu savo gyvenimo ir visuome
ninio veikimo darbų aprašymu, 
aiškiai nurodydamas, kada ko- 
k( visuomeninį darbą pradėjo 
dirbti ir kas galėtų tai patvir
tinti.

14. Metinio nario mokesčio 
moka: a) tikrieji nariai 6 litus 
ir b) rėmėjai — ne mažiau kaip 
10 litų metams.

15. Nariai, nesumokėję nario 
mokesčio per metus, arba pa
reiškę norą išstoti iš Draugi
jos, nustoja buvę jos nariais ir 
iš Draugijos išbraukiami; įmo
kėtieji į Draugiją pinigai ne
grąžinami.

Pastaba. Neturtingieji na
riai nuo nario mokesčio mokė-

$5 — ĮMOKĖTI—^$5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34 PLYMOUTH Sedan ...  $225
34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... $265 
33 PONTIAC Trk. Sedan.... $195
32 DE SOTO Sedan ........  $145
31 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- $QE

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

Coupes,
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

jimo gali būti atleisti skyrių 
valdybų nutarimu, bet nuo pir
mųjų metų nario mokesčio ne
atleidžiami. Dėl atleistųjų nuo 
mokesčio narių valdybos kiek
vieną kartą surašo motyvuotą 
nutarimą.

16. Nariai, išėję iš Draugijos 
savo noru arba dėl nąrio mo
kesčio nesumokėjimo, gali būti 
iš naujo priimti į Draugiją ben
dra tvarka.

17. Nariai gali būti pašalinti 
iš Draugijos dėl kenksmingo 
Dr-jai veikimo Centro valdybos 
•arba skyrių valdybų sprendimu, 
% visų narių balsų dauguma,

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

TIIOMAS S. JANULIS—Pres. JOHN P. EWALD—Sec’y

3236 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CALUMET 4118

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE” ~ 
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

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

Vardas .................................. _ ,r ,......... .
Numeris ir gatvė  ................... .........    į 
Miestas ir valstija _____________ ___ _____________ _

,1 . ............ '—V — .. minu. .1

slaptai balsuojant ir spren
dimą posėdžio protokole moty
vuojant. Skyriai sprendimą pra
neša Centro valdybai.

18. Dr-jos suvažiavimas arba 
skyriaus susirinkimas (žiūrint 
kieno buvo paryš pašalintas) 
gali pašalinimo sprendimą pa
naikinti; tada pašalintasis vėl 
laikomas nariu.

19. Draugijos tikrieji ir gar
bės nariai: a) savo skyriaus 
susirinkime turi sprendžiamąjį 
balsą; b) turi teisę gauti nario 
liudijimą ir c) dėvėti ženklą,

Pastaba: Nariai rėmėjai 
naudojasi tik šio paragrafo 
punkte b minėtomis teisėmis.

20. Draugijos pagrindinis vie
netas — skyrius, kuris susida
ro ne mąžiau kaip iš 5 narių, 
Skyriaus įsisteigimą tvirtina 
Centro valdyba, kuri skyrių ir 
registruoja.

21. Skyriai gali turėti savo 
vėliavą, štampą ir antspaudą, 
kuriuos parūpina Centro valdy
ba.

III. Draugijos skyriai
22. Skyriaus susirinkimą šau

kia valdyba bent vieną kartą 
per metus. Susirinkimas renka 
vieniems metams: a) valdybą iš 
3 narių ir 1 kandidato, b) revi
zijos komisiją iš 3 narių ir 1 
kandidato, c) atstovus į Drau
gijos suvažiavimą.

Pastaba: Valdybos ir re
vizijos komisijos nariai parei
gomis patys tarp savęs pasi
skirsto.

23. Skyriaus susirinkimas 
laikomas teisėtu, jei jame da
lyvauja daugiau kaip pusė vi
sų skyriaus narių. Reikalingam 
narių skaičiui į susirinkimą ne
atvykus, vienai valandai pra
slinkus, šaukiamas ta pačia 
darbo tvarka antras susirinki 
mas, kuris laikomas teisėtu su 
bet kuriuo narių skaičiumi, jei 
apie tai buvo įspėti visi nariai 
kvietimuose. b;

24. Skyriaus valdyba: a) pri
ima ir šalina narius šių įstatų 
ribose; b) rūpinasi savo sky
riaus ekonomine būkle ir lėšo
mis; c) saugoja savo skyriaus 
vėliavą ir antspaudą; d) atsa
ko prieš skyriaus susirinkimą 
ir Centro valdybą.

25. Skyriaus revizijos komi
sija: a) tikrina skyriaus valdy
bos veikimą, atskaitomybę ir 
faktinąjį skyriaus turto stovį;
b) atsako prieš skyriaus susi
rinkimą ir Centro revizijos ko
misiją; c) esant reikalui, šau
kia nepaprastus skyriaus susi
rinkimus.

26. Skyriai likviduojami arba 
savo susirinkimų arba Centro 
valdybos nutarimu. Likviduotų
jų skyrių darbai ir turtai per
eina Draugijos Centro valdybos 
žinion,

IV. D-jos Centro organas
27. Centro valdyba renkama 

iš 5 narių ir 2 kandidatų. Iš
rinktieji Centro valdybos nariai 
pasiskirsto pareigomis šiaip: 1 
pirmininkas, 1 viee-pirminin- 
kas, 1 sekretorius, 1 iždininkas 
ir 1 narys. Visus raštus, doku
mentus ir aktus pasirašo pir
mininkas arba jo pavaduotojas 
ir vienas valdybos narių.

28. Centro valdyba: a) ren
gia reikalingų draugijai statu
tų ir taisyklių projektus; b) 
rengia metinius draugijos dar
bų plano ir budžeto projektus;
c) rūpinasi draugijos lėšomis 
ir savo narių teisine ir ekono
mine būkle; d) laiko savo žinio
je draugijos turtą ir lėšas, už 
kuriuos ir atsako; e) atsako 
prieš draugijos suvažiavimą; f) 
šaukia draugijos metinius ir, 
kilus reikalui, nepaprastus su
važiavimus; g) tikrina skyrių 
valdybų veikimą bei atskaito
mybę; i) koncentruoją pas sa
ve žinias apie draugijos veiki
mą ir j) vykdą suvažiavimo 
nutarimus.

29. Centro revizijos komisi
ja renkama iš B narių ir 2 kan
didatų. Ji: a) ne mažiau kaip 
vieną kartą per metus patikri-

t
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John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

'"Ar Tai. Ta Yra Jusu 
Užkietėjimo 
Priežastis?

JUOKAI
TĖVAI PER NELAIMĘ

Mažasis Juozukas netyčia iš-
-i-- ' — i

Jei stebėsi kodėl žarnos neveikia 
tįkrai—stabtelk ir pamąstyk apie 
sąyo valgi, P/jpna, mėsa, kiauši
niai ir bulvės. Viskas geras mais
tingas, bet koncentruotas, stokuo- 
jąs “rupumo.” O tau reikia ”ru- 
pųmc.’’ Kai kuris maistas, ką su
daro minkštą, kempinišką masę 
žarnose—padeda joms veikti.

Jei yra ta “rupumo” stoka, nuo 
kurios paeina užkietėjimas, Kel- 
logg*s All-Braų yra kaip tik tai, 
ko reikalingas esi. Jis sugeria van
denį ir mįnkština kai kempinė, o 
ta masė padeda žarnoms veikti. 
Beto, All-Bran duoda didį vidu
riams Gamtos toniką, vitaminus 
BĮ. Valgyk tuos trupius, gruz
džias javinius kasdien, gerk gana 
vanįens ir džiaukis laimingesnio- 
mis dienomis. All-Bran yra Kel
logg daromi in Battle Creek. Par
duoda visi krautuvininkai.

pyle kąimyninlo namo lango 
stiklą- Kitas vaikas butų leidę
sis į kojas, bet Juozukas ne
tvarkos nemėgta. Jis eina ir 
pasibeldžia į to namo duris.

—Labai nemalonu, kad aš 
išmušiau tamstos namo langą, 
—taria jis atidariusiai duris 
namo šeiniinjnkei, — bet ka
dangi ąš netvarkos nemėgstu, 
tai jr atėjaiį pats reikalo su
tvarkyti. Tuoj ateis mano tė
vas, ir jis lango stiklą įdės.

—Puiku, puiku mano maža- 
sai, — pagiria namo savinin
kė.

Po kokių trijų minučių pa
sirodo vyras su stiklais. Pa
baigęs darbą jis lakoniškai ta
ria:

—Paimsiu tuo atveju -ne
brangiai—tik 3 litus.

—Ką? tris litus. Juk tamsta 
kaltininko tėvas.

—Iš kur aš tėvas. Jis man, 
rods, sakė, kad tamsta jo mo
tina.

•

na Centro valdybos veikimą, 
atskaitomybę ir.faktinąjį turto 
stovį ir išdavas praneša meti
niame Draugijos suvažiavime; 
b) svarsto skyrių revizijos ko
misijų pristatytus davinius; c) 
atsako prieš draugijos suvažia
vimą.

30. Vyriausias garbės teismas 
renkamas iš 3 narių ir 1 kadi- 
dato. Jis sprendžia galutinai vi
sas draugijos narių ir organų 
bylas.

31, Visuose draugijos dalinių 
susirinkimuose bei posėdžiuose 
visi klausimai (be tų, kuriems 
šių įstatų numatomą kvalifikuo
ta balsų dauguma) sprendžiami 
paprasta balsų dauguma. Bal
sams pasidalijus lygiai, nusve
ria pirmininkaujančio balsas.

' _______ • . . .

BLOGAS SKONIS
Vyras pabučiuoja savo žmo

ną-
—Aš tave myliu!—taria pa

bučiavęs.
Žmona šelmiškai nusijuokia.
—Ar tu abejoji? klausia vy

ras.
—Ne< visai ne, aš tik šyp

saus iš tavo skonio: kaip gali 
toks išlavintas vyras meilin
tis su taip negražiai apsiren
gusia moterim.

■ • - ,.. k . . •< •: - J. z. - -. - - . - __________________________-

LAIDOTUVIŲ
.... ■"

DIREKTORIUS

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

* , Tel. LAFAYETTE 0727
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! r-,-^4 koplyčios visose
i J—■ LsZ 1 Chicagos dalyse

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

t . ■ . P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

DIDELIS VAIDMUO.
Jauna artistė, kuri vos tik 

buvo pradėjusi scenos karjerą, 
buvo pakviesta į provincijos 
teatrą. Vieną dieną ją pakvie
čia direktorius pas save ir 
duoda nurodymų:

—Jau aiškiai nuspręsta, kad 
tamstai teks vaidinti svar
biausias vaidmuo iš Marijos 
Stiuart, tik prašau, kad butum 
iki galo su galva-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugios Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So, Califorųja Avenue

Telefonas Republie 7889

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tek Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tek 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. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas 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. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS (

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 0 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tek Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
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 
Išlaidas. - Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

' Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-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 vak vakaro.

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

! GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.
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CLEVELANDO „Ko ŽINIOS
edybos — Išvyko Sportininkas — Mirtys Cleye- 

lande — Grįžo SLA Seimo Delegatai <— Lie
tuvaitė Išėjo Slaugės Mokslus — Darbai U- 
kiuose — Karpius “Šauksis Kamunistų Pa
galbos” — Piknikai — Atidarė Naujų Kelią.

Išvyko į Lietuvą
Darželio Sąjungos raštinin

kas Jurgis Venslovas išvyko į 
Lietuvą. Jis ten dalyvaus Lietu
vos Tautinėj Olimpiadoj. Jurgiš 
čia gimęsi ir Lietuvos dar ne 
matęs. Taigi, jam bus naujie- 
nybė apsilankyti.

IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis apsivedė Jo
nas Beniušis su Ona Klisevičie- 
ne. šliubą ėmė šv. Jurgio baž
nyčioje. Linkiu janavedžiams 
laimingos ateities.

Neseniai taipgi susituokė Vla
das Kulik su Ona Luckiute ir 
Juozas Budas* su Brone Skuo- 
džiute.

Blaskevičių. Pas jį dovanos 
randasi.

Išsiuntė Sportininką 
Lietuvon

Iš Clevelando Lietuvon buvo 
pasiųstas vienas sportininkas, 
Juozas Prokopas. Išleistuvėms 
surengta vakarėlis, kuriame 
dar šiek tiek sudėta aukų pini
gais.

Mirtys Clevelande
Mirė Marė Montvilienė, 55 

metų amžiaus, nuo 1530 East 
32 str. Paliko vyrą, sūnūs ir 
dukteris*. Patarnavo laid. direk
torius N. Wilkelis.

Politiškos Prakalbos
Charles Sawyer iš Clncinnati 

pasakė keletą kalbų Clevelande 
ir apylinkėje, smerkdamas gu
bernatorių Davey už nesu tvar
kymą bedarbių pašalpos. Sąw- 
yer kandidatuoja prieš Davey j 
gubernatorius Ohio valstijoje.

Jaunimo Išvažiavimas
Kultūros Jaunimo ' Draugija 

turėjo linksmą išvažiavimą 
Marlinkų ūkyje. Gaila, kad tas 
nelaimingas lietusi visus užklu
po ir sugadino “gerus laikus”. 
Nors salėj jaunimas pasišoko, 
bet po girią negalėjo pasivaikš
čioti. Šią vasarą lietus sugadi
no daug tokių išvažiavimų.

Atidarė Naują Kelią

Baigė Slaugės Mokslą
Lietuvaitė Ida Leimonaitė 

Prano ir Adelės Leimonų dūk 
!ė iš Elyria, Ohio, baigė slau

P-lc Leimonaitė gimusi Cle 
velande, bet augo Elyrijoje, kur 
jos tėvai persikėlė gyventi. J 
pasilieka dar kuriam laik’d to
je pačioje ligoninėje tęsti savo

Astuonių milionų dolerių ke
lias jau atidarytas. Tai naujas 
kelias nuo Gordon Park iki de
vintos, kuris buvo tiesiamas 
per praėjusius kelis metus. Ke- 
.ias eina ežero krantu, tad da- 
>ar galima į miestą įvažiuoti, 
,’idurmiesčio gatvių visai ne- 
diudžius. Dviejų dienų šven 
Jų proga tuo naujuoju keliu 
pervažiavo apie trys šimtai tūk
stančių mašinų.

Mirė jauna lietuvaitė Lucille 
Trainauskaitė, sulaukusi vos 23 
metų amžiaus. Gyveno adresu 
5715 White avenue. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis, iš 
naujos parapijos bažnyčios. Li
ko motina, tėvas ir sesuo. Lai
dotuvėms patarnavo laid. di
rektorė Della Jokubauskienė.

Sulaukęs 53 metų amžiaus 
mirė Thomas Klutka nuo 1517 
East 45lh Street. Kūnas buvo 
pašarvotas dir. N. Wilkelio į 
s taigoj e. Palaidotas iš šv. Jur
gio bažnyčios. Velionis pai ko 
nubudusius žmoną ir du sūnūs.

Prašom Atsiimti
Dovanas

Sekami asmenys laimėjo do
vanas Liet. Kultūrinio Darželio 
piknike: A. Kučinskas, E. Šu
kys, Mrs*. Statula, Mrs. J. Dik- 
son, K. Valaika, Mrs. Kušienė, 
Maggie Klanauskienė, Juozas 

Tulauskas, 
Bačinskas,

mo.

Automobilių Nelaimės
Nuo pirmos dienos šių metų 

iki dabartinio laiko automobi
lių nelaimėse žuvo 52 žmonės. 
Pereitais metais per tą patį lai
ką žuvo du syk daugiau. Beis 
kia, šiais melais visi automobi 
listai važinėja daug atsargiau 
negu praeityje.

Grįžo SLA Delegatai
SLA delegatai jau grįžo iš 

Seimo. Kai kurie iš jų sugrįžo 
nusivylę, kad jų politinės spė
kos nieko nepešė. Antri grįžo 
patenkinti ir pasiruošę stoti į 
tolimesnį darbą organizacijos

PLEČIASI LIETUVOS 
PREKYBA SU ANGLIJA

. .............. .. f

Anglijos rinka dabar suima 
daugiausia Lietuvos ženhės u- 
kio produktų. Trys ketvirtada
liai eksportuojamos kiaulienos 
(bekono) parduodama Anglijo
je. Taip pat čia didžia::./« rin
ka Lietuvos sviestui ir kiauši
niams. Pienocentro pirmininkas 
J. Glemža buvo nuvažiavęs į 
Angliją kai kuriems prekybi
niams klausimams išaiškinti. 
Sugrįžęs jis pareiškė, kad kad 
Lietuvos sviestui ir kiaušiniams 
paskutiniuoju laiku Anglijoje 
yra surastos* naujos rinkos. Be 
Londono, ir Mončesterio, dau
giau Lietuvos sviesto ir kiauši-J 
nių bus vežama į Glazgovo ra
joną, kuris yra Anglijos šiaurė
je ir jame gyvena nemaža lie-l 
tuVių. Pačiame Glazgove lietu
vių yra apie 2,000, daugiausia J 
iuglies kasyklų darbininkų iri 
vairių smulkių amatininkų.

Bendrai paskutiniuoju laiku 
denoccntras savo prekybinius 

reikalus Anglijoje yra pageri
nęs. Lietuvos sviestas ir kiau
liniai ten vis noriau perkami, 
vis daugiau jie paskleidžiami 
po visą kraštą ir aukštesnės

kainos už juos gaunamos. Šie
met ir sviestui ir kiaušiniams 
kainos yra dar kiek aukštesnės, 
kaip pernai, šiemet bus galima 
daugiau šių produktų parduoti, 
nes mažiau į Angliją pradėjo 
pristatinėti kiti užjūrių kraštai. 
Svieto per pirmuosius penkis 
mėnesius šiemet Lietuva dau-

giau eksportavo nei pernai, arti 
9%, o kiaušinių — net 29%. I

“Maistas” taip" pat šiemet 
daugiau parduoda mėsos pro
duktų. Lietuva stengiasi Angli
joje vis daugiau pirkti pramo
nės gaminių. Bendrai, Lietuvos 
prekyba su Anglija nuolat ple
čiasi. Tsb.

PASIKORĖ 11 VAIKŲ TĖVAS

KULIAI — Gegužės mėn. pa
baigoj pasikorė 19 ha žemes 
savininkas—ūkininkas P. Jis 
nusižudė, matyt, dėl nervų pa
krikimo. Paliko žmoną su 11 
vaikų. J

2-jų Metų Sukaktuvių

IŠPARDAVIMAS

gerovei. Kitame numeryje tilps 
daugelio delegatų nuomonės ir 
pareiškimai apie įvykusį seimą.

Jonas Jarus

ISIGYKITTAI TUOJAU!
“Negalima savęs pakelti už batų kilpų.”

o*”**1*

įš-įį

Parduoda namų rakandus per 2 metus

Brazauskas, John
John Gurklis, J.
Chas. Mikienas, P. C. Komer, 
Anna Jaras, Mrs. P. A. Šukys. 
Refrigeratorių laimėjo P. Blas- 
kovic, 1027 East 69th St.

Jei kas dar neatsdėmėt dova
nas, tai kreipkitės pas Juozą

fra
Clevelando apylinkės ūkiniu 

kai praneša, kad dabar, vasa
rai atėjus, pas juos yra darbų. 
Bet, sako, miesto žmonės ne
nori ūkiuose dirbti. Jei ir par 
siveža miesto žmonių, tai jie 
Jgai nenori būti, vėl grįžta 
miestan. Čia reikia priminti ki
tą dalyką. Kiek teko girdėti, tai 
daug ūkininkų nori, kad žmo
nes atvažiavę iš miestų dirbtų 
beveik už dyką. Nenori daug 
už jų darbą mokėti.

Darbą Ūkiuose

Tai senas visiems žinomas pasakymas, tinkas kaip tik šiuo atveju, ką 
rengiamas jums pasakyti.
BU’krųių, nekas negali būti tiek kvailai įsitikinęs 

manyti, kad yra galima žmogui gyventi nusilpusiam su (siti- 
k'nimu be pavojaus vėl atgauti sveikatą be kito pagalbos Nū 
galima nusijuokti iš susilpusiu nervų, vasaros slogų, influen- 
zos. namiego nakties ir kitų apsireiškimų, rodančių sveikatos 
stoką. Ne, tamstele 1 >

Jau kada jūsų jausmai “išėję iš ribų." laitas jais susi- 
rūpinti. Pu. trys ar penki doleriai išleisti daktaro reikalui 
laiku, gali būt kaip tik geriausias išlaidų padarymas. Jis gali 
karta's rasti, kad MALVAZ yrn kaip t'k jums geriausias dalk- 
t-s. Per metu metus MALVAZ yra žinomas kriipo “gyvybės 
statytojas" tūkstančiams, kuriems tenka dirbti sunkiai, nete- 

■m kusiems svorio ir reikalingi gajumo. ,
n# Daug kas. geria MALVAZ dėl vjen-Jo--rtkdtaio -ir akstinan- 

— 3 ~ ' čio 'malonum# tiktai. M AT. VA Z fmd&la palaikyt
normalų toną sistemoje ir vienkart, palaikyt jus 
sveikais. • > ' .

Atminkit kad MALVAZ niekas negali pava
duoti Jis padarytas, kad parduoti už kainą, bet 
gera sveikata neįvertinama.

MALVAZ yra UŽTIKRINTAS, kad įrodyti pa
tenkinimą jums, taip kad mes galini pasakyti 
jums patelei’nuokit šiandien kartonui gauti.

Kartonas iš 24 - $2.75
50c ,grąžinama už tuščius

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

PO

6 ŠMOTŲ $2.75
SETAS!

NAUJIENŲ Q Q p
Skaitytojams V V U

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Atsiųskit m
Vardas ........
Adresas
Miestas
Valstija

New City Furnitūra Mari
WILLIAM KOSMOAVSKI, President WILLIAM BAZAR, Vice-Prcsident

1654-56 W. 47th Street Telephone Yards 4882

Išpardavimas tęsis 2 savaites, — sutaupysite 40%

“šauksis Komunistą 
Pagalbos*’

Dirvos Karpiukas savo gazie- 
loj pareiškė, jog gali ateiti lai
kas, kad tautininkai turės susi
dėti su komunistais norėdami 
sumušti socialistus Susivieniji
me. Mat, musų tautininkai jo
kiu, budu negali pamiršti tos 
melžiamos karvutės, kurią jie 
melžė per kclioliką metų. Bet 
man atrodo, kad tas jiems už
truko ir jau daugiau nebemelš.

Dar Viena Mirtis
Mirė Alegijus Vaitekūnas, su

laukęs 62 metų amžiaus. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis iš šv. Jurgio bažnyčios.

Darželio Piknikas 
Rugpiučio 14 d.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga rengia kitą pikniką 
rugpiučio 14 d. Mat, pereitas 
piknikas davė gražaus pelno a- 
pie ketvertą šimtų dolerių, tad 
komisija subruzdo kitą paren- 
kimą ruošti. Butų gerai, kad ir 
vėl taip patsisektų.

Kartonas iš 12 - - 
’ r 

25c grąžinama už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beėr aludariai

MtMGJlcll Co-.
3.419-49 2.1■it Pitone (2catal 6500

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distyibutor

$1.40

L. M. Norkus
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

S ’8 Lovai uždangalas ir 2 poros Drapes su pirkiniu už I SUk £lli arbą daugiau. Su jūsų vardo raidėmis. Pasi- U 8 gi 01. rinkimas visų spalvų.
Vyrams cigarai — Moterims gėlės — Vaikams kendės

Išpardavimas prasidės ketvirta
dienį, Liepos 7, 1938. Krautuvė 
bus atdara kiekvieną vakarą. 
$50,000.00 Vertės Vėliausio Sty- 
liaus Rakandų yra Pasiūloma 
Laike Šio 2jų Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMO

Yra tik 50- 2 šmotų Living Room Setas. 
Jie yra custom-built. Visokių spalvų. 
Paprasta jų kaina $89.50. Laike šio iš
pardavimo tik $29.50

Lengvais Išmokėjimais

Yra tik 100. 5 šmotų extension DINET- 
TE SETAI, aržuolo medžio, pasirinki
mas visokių spalvų, 4 krėslai, Geriau
sias pirkinys Chicagoj $19.95

Yra tik 500. 9x12 Pasirinkimas Goki 
Seal arba Armstrong Congoleum. Laike 
šio išpardavimo tik $3.49

3 kambarių outfit, viskas, lengvais iš
mokėjimas - tik $79.50

1939 Zenilh arba Crosley RADIOS ir 
kitų išdirbysčių -

1939 Kelvinator arba Crosley REFRIGE- 
RATORIAI ir kitų išdirbysčių

Floor Lampos su Indirect šviesa, pasi
rinkimas spalvų, šilkinės Shades, Spe- 

cial $3.95

15 Tūbų Console 1939 Radios ^29 95

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 k?*s savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSĮT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CĘNTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas

-------------



Ketvirtadienis, liep» 7, 1938

IŠ LIETUVOS

(Jie-

Partyviški akiniai organiząto-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Smetanęs kava-

Otto Bauer

dienos tos

amnestija 
įstatymo

Pildomą j ai 
redaktorių 
Dr. Mępt-

suki- 
vieta 
toje 

dalis

$8.00 
.. 4.00 
... 2.00 
... 1.50 
- .75

$5.00
2.-75

in Canadu 
outside of Chicago 
in Chicago

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

VISUOTINA AMNESTIJA 
ESTIJOJE

Subscription Rates: 
per. year 
per year 
per year

$8.0o
$5.00
$8.00
3c per copy.

27
Vilųiąus 
suvažįa- 
Vilųiąug

MAT, KOKip “DEMOKRATAI”

VILNIAUS KRAŠTO LIETU 
VIŲ SUVAŽIAVIMAS 

UŽDRAUSTAS

“Vienybės” linksmiesiems broliams

Užsakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............................
Pusei njetų ...... . .............
THms mėnesiams.... .....
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj' per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ......................   J8p
Mėnesiui ................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metąms ................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem menesiams .......   l.(M)
Vienam mėnesiui .......................75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose " 
(Atpiginta)

Metaips ....................   $$.00
Pusei metų ..............  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ATĖJO
KULTŪRA NO, 5
TURINYS:

Prof. Leono Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Le- 
pną—Ppot. A. Janulaitis 
žiupsnelis atsiminimų apie Gar
bės Prof. Petrą Leoną—Doc. Ą. 
Tompšaitis.
Prisiminiau—Dalyvis 
Inteligentija ir Kaimas—-Ks. Bart-
Nenusimink—A. Kazanavičienė 
Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic 
Karas “neišvengiamas”—F. Ęruc- 
knėr
Aš—Henri Barbusse. 
Populiarusis Mokslas 
Apžvalga ir t t

Kaina 45 centai
Galima jauti 

NAUJIENOSE

NAUJIENOS, Chicago, III. A

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
Thę jbithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 850U.

Chicagos broliukų Marijonų orgapas, žiūrėdamas 
per savo partyviškus akinius į SLA. 40-j o seimo nuta
rimus, pasakoja, kad socialistai ir komunistai atėmė 
dar vieną poziciją tautininkams ir sandariečiąms, iš
rinkdami naujuoju “Tėvynės” redaktorium, vietoje p. 
Vitaičio, “socialistą K. Jurgelionį”.

To organo redaktoriai žino gerai, kad adv. Kl. Jur- 
gelionįs seniai nebėra socialistas, nes jie ne kartą susi
durdavo su juo demokratų partijoje, kaipo tos partijos 
paskirtu lietuviams rinkimų manadžerium.

Netiesa taip pat, kad delegatų dauguma, kuri 
Scrantono seime balsavo prieš p. Vitaitį, susidėjo iš so
cialistų ir komunistų. Komunistų tame seime iš viso bu
vo tik kokie 9. Socialistų buvo kelis kartus daugiau ir 
jiems teko seime vadovauti. Bet didelis skaičius delega
tų, kurie ėjo su dauguma, buvo įvairių nuomonių žmo
nės — pažangus tautininkai, katalikai, nepriklausomie
ji katalikai ir . nepartiniai. Jie dėl to stojo prieš tauti
ninkų ir sandariečių bloką, kad šie buvo perdaug nu-1 
krypę nuo demokratinių principų ir pasidavę smetoni
nio fašizmo įtakai.

Kol p. Vitaitis laikėsi demokratinio nusistatymo, 
socialistai ir kitos pažangios srovės jį rėmė. Pittsburgho 
seime patys tautininkai ir dalis sandariečių norėjo jį 
išmesti ir statė prieš jį p. Bajorą, ir jeigu socialistai 
nebūtų p. Vitaičio apgynę, tai jau tuomet jisai butų iš
lėkęs iš redaktoriaus vietos. Bet p. Vitaitis, lyg tyčią, 
nuo to laiko pradėjo vis labiau ir labiau krypti prie de-’ 
šiniųjų tautininkų — pradžioje veikdamas kartu su jais 
slaptai (pav. Detroito seime), o paskui visai atvirai per
simesdamas i jų pusę. Už tai jisai gavo nuo Snąetonoš 
medalį, bet SLA. narių daugumai toks jo pataikavimas 
fašizmui įkyrėjo.

Scrantono seimo nutarimas redaktoriaus klausimu 
rodo, kad Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra demo
kratinė organizacija, kuri nenori būti 
lierių valdoma!

Bet tai nereiškia, kad SLA. dabar 
partijoms. Scrantono seimo dauguma 
veikti sutartinai, jeigu pirmon vieton butų statomi par
tijų reikąjai, nes, kaip aukščiaus minėjome,'tą daugif- 
ma susidėjo iš įvairių srovių atstovų ir iš nepartinių 
žmonių. Reikia tikėtis, kad nuo dabar/Susivienijime ga
lės geriau pasireikšti tikrpjo fratęrnąlizmo dvasią, ne
gu iki šiol, ir šiai Amerikos lietuvių organizacijai bus 
proga augti.

tarnaus kitoms 
nebūtų galėjusi

Užvakar atėjo iš Paryžiaus žinia, kad tenai mirė, 
buvęs Austrijos socialdemokratų vadas, Otto Bauer. 
Nuo to laiko, kai klerikališki Austrijos fašistai kąųuo- 
lėmjs sudaužę Vienos darbininkų rezidencijas ir smur
to keliu įvykina valstybės perversmą, Otto Bąuęr k^r- 

” tu su kitais socialdemokratų vadais gyyenę ištrėmime 
—- pradžioje Čekoslovakijoje, o paskui Paryžiuje. Jisai 
mirė, nesulaukęs nė šešių dešimčių metų amžiaus.

Otto Bauer buvo vienas žymiausiųjų socializmo te
oretikų Europoje. Pasaųlip karo jpątų Pate
kęs į nelaisvę Rusijoje ir, jam tenai bebūnant, kilu, re
voliucija. Bolševikai Bauerį labai garbino, nes jisai bu
vo vienas iš tų Europos socialistų, kurie organizavo 
Zimmerwaldo konferenciją kovai prieš “social-patrio- 
tizmą”. Pas bolševikus Baueris nenuėjo, bet jisai jiems 
simpatizavo. Tik pastaruoju laiku, kai Stalinas \ ėmė 
šaudyti senuosius Leninę bendradarbius, tai Baueris iš
ėjo atvirai prieš Maskvos diktatūrą.

Kilus Ispanijos karui, Baueris stojo į tąrptaųtįnį 
legioną ir su ginklu rankoje padėjo Ispanijos respubli
kai gintis nuo fašizmo. Mūšiuose jisai buvo sužeistas — 
gal tai ir buvo jo ankstybos mirties priežastis.

Otto Bauer buvo tikras idealistas ir didelių gabu
mų žmogus, nors ir nevisuomet buvo galima sutikti su 
jo nuomonėmis. Jo asmenyje Austrijos darbininkų kla
sė neteko vieno stambiausiųjų savo vadų.

Birželio mėn. 26 ir 
nomis turėjo įvykti 
krašto lietuvįų atstovų 
vimas. Tąę reikalu 
miesto stprastai buvo įteiktas
prašymas, kurį pasirašė Jcųn. 
K. Čibiras, dir. M, šikšnys*, |pž. 
M. Ęrąęžly^ re<į. A, Burękas 
ir red. J. Latvys, JBet lępką vy- 
riąųsybė prąnešę ^uyąžiavimo 
ęrgaąizatorjam^, suvažia
vimas yra neleistas.

Vienas komunistų reporteris, 
aprašydamas SLA. seimą, vie
noje vietoje sako:

“Už pavedimą 
Tarybai rinkties 
kalbėjo Liutkus,
vįdas, Grigaitis, tyliclielsqnas. 
Prieš tai kalbėję Mockus, 
Šalna, Rastenis, Brazauskas, 
Klingą, Vaidyja, Jurgeja, 
kuę. Vipartas ir Bernętie- 
nė.” ,

Tas 'reporteris, matyt, rašė 
“iš pomi<itės”. Jisai arba negir
dėjo, kas dėjosi seimo sesijoje, 
arba girdėjo, bet nesuprato. 
Pav. diskusijose dėl redąkįo- 
riaus rinkimo delegatas Grigai
tis visai nekalbėjo už tai, kad 
redaktorių rinktų Pildomoji 
Taryba; priešingai, jisai pada
vė įnešimų, kad redaktorius 
butų renkamas tokiu budu, 
kaip iki šiol, bet kacj Pildomo
ji Taryba turėtų teisę redakto
rių pašalinti “už nusikaltimą 
ąrba pareigų neatlikipą” (kaip 
kąd ji gaji atstatyti bet 'kurį 
savo narį — prezidentą, vice
prezidentą, sekretorių, iždinin
ką ir t. t.); ir šitą savo įneši
mą Grigaitis‘"gynė savo kalbo
je.

Bet tas reporteris, nesugebė
jęs net paduoti paprastus fak
tus iš seimo sesijos, imasi sa
kyti pamokslą apie dcmokraįi- 
jų:

“Kokia likimo ironija!” — 
rašo jisai. “Tautininkai, fa
šistai ir sandariečiai pasida
rė uoliausiais dcinokratijos 
gynėjais, kuomet broliaį {so
cialistai pąsiiųojo susiaurinti 
SLA. narių teises (! — “N.” 
Red.), atimant iš jų galią 
rinkties savo organo redak
torių.”

Bet juk SLA. narlaį ir įki 
šiol redaktoriaus nerinkdavo. 
Jį rinkdavo seimas. Todėl yra 
absurdas sakyti, kad, perkėlus 
redaktoriaus riąkirną iš seun° 
į Pildoęią Tarybą, butų susiau
rintos “narių teisės”.

, Juokinga yra klausyti, k.ąip 
komunistas apsimeta “deipo- 
kratijos” šalininku ir bandę ją 
!?>gįątl” Duę sociąHstų. Visa} to
kiu pat budu, kalę kopų- 
nistų reporteris, “deinokrątįją 
gynė” seime ir fašistai. Derąo’- 
kratas Jonikas atsidūrė vieno
je eilėje su demokratu Klinga 
ir demokratu Jurgėla!

;Tačįąą jie nęžįąoK kas yfU 
depokratija, ir tą žodį jie var
toja demagogiškai. '

< Polišką seipąosą

, Klausipas rędąktęriąąs rinki
mo, Jcaip jUą| buvę diską^p- 
jamas Scranfoąę ęeipfy yj?ą U9 
demokratijoj foęt tjk 
Rūmą klausimas, Jąą ąeąiai 
yra pripąžinįp kąd butų ąępa- 
rankų ripkti redaktorių visuo
tinu baisaviąp. Jį r^ęką wią 
išrinktieji įgąjįęt|p|ąi.

Bet paga| dąbąrtipę SLA. 
konštĮtucįją, P|ldępęji Taryba 
yra ąarių išrinkta Wp Pat 
kaip \ ir seiąps. Tai kęjel gi 
yra ‘Memoląątiškiąą” redakto
riaus rinkimą pavestj sęjpp, o 
ne Pijdoipająi TąFybaP Af |įk 
dėl tq, kąd sęipąs sųsijedą iš 
didesnio skaičiaus atstovų?

Bet tenai, kur sprendžia di
desnis skaičius žmODlą, PPliti- 
nįaį ir partiniai sumetimai daž
nai nustelbta klausimą apie as
mens kyalifįkaeįjas. Visa “poli
tiką” PP1’eituose dviejuose# §LA; 
seimuose sukosi apie redakto
riaus rinkimą. Jeigu šito klau- 
sįmo SLA. seimuose nebūtą, 
įąi juęse viešpatautų daug tai
kesnė atmosfera.

Taigi pasiūlymas pavesti re- 
daktęr|aus rinkimų Pildomai 
Tarybai turėjo tikslų išiipti iš 
SLA. seimų politikų.

Bė t.o, reikia atsižvelgti ir į 
kitų dalykų. Seimo sųsjatas ne- 
visuomet atitinka daugumos 
SLA, narįų nusistatymu. Pavyz
džiui, prieš Pittsburgho spiuių 
visuotinuose balsavimuose lai
mėję pažangioji SLA. dalis; 
bet fa|Pe seime dešinieji turė
jo keletą balsų daugumą ir sei
mas sulaužė visuotino balsavi
mo rezultatus. Panašiai buvo 
Ir dveji metai atgal, kai tauti
ninkai su sandarįečiais sudarė 
bloką, kuris pravedė į redakto
rius p. Vitaitį, nors Pildomo
sios Tarybos dauguma, išrink
ta visuotinu balsavimu, susidė
jo iš pažangių žmonių.

Kai Pildomąją Tarybą renka 
visuotinas balsavimas, o redak
torių seimas, tai visuomet gali 
susidaryti tokia padėtis, kad į 
redaktorius patenka asmuo vi
sai kitokio nusistatymo, negu 
Pildomosios Tarybos dauguma, 
ir tuomet nebūna tikro koope- 
raviino tarpe tų dviejų įstaigų, 
— kaip kad jo nebuvo per pa
staruosius ketverius metus. Ar 
tąį yra organizacijai sveika?

Taigi, kai pereitame SLA. 
seime tautininkai ir fašistai rei
kalavo neva dėl “demokratijos” 
neduoti ' pildoma j ai Tarybai 
rinkti redaktoriaus, tai jiems 
tikrumoje rūpėjo ne demokra
tija (kurią jie nuolatos nieki
ną), bęt t- kąd jų kontrolėje 
pasi|ikti viena svarbi SLA. įs
taiga, kuri remtų jų ątžagarei- 
višką politiką, nes jie dar vis 
tikėjęsi, kąd bus išriųktąis Sme
tonos ordinu apdovanotas Vi- 
tąįtjs.

,Q komunistai, kaip maži 
“beibės”, davėsi fašistams ap
mulkinti, — nors prieš seimą 
pats kęęnmįslų lyderis J. M|- 
liąuskąis stojo pž tąb 
daktęriaąs rinkąnas bąlą PU“ 
vestas Pildomajam Tarybai.

Ęstįjęs pąr|aineątes’ kpps 
nesęąląl buvę išr|ą)<tas Pa8al 
nąąįą rinkiinų įstatymų, ąąta- 
rP pąteteH iš kalėjimą visus p°- 
litinius kaiiąląs — ta|p kairią
ją pąrllją ą.ariųs, kaip ir dešl- 
p}ąją» mią bąją aigavo lais
vu Jąągiaą kaip 2Q0’ asmenų. 
Apie tai rusę ^Lietuvos ži
nios”:

Stokhplpifis. (M. k.). Ą- 
bicpis parlameptę rūmams 
nutarus, gegužės 7 dieną bu
vo paleisti isį kalėjimų yisi

Estijoj visuotinė 
buvo pravesta 

kelią 
ir po gegužės 7 
šalies kalėjimuose nebeliko
ąė ylpąę pęĮIHulę kąlluub 
šjfoks ąąąjąi išriąktąs par- 
įątąeplę įr'perrinkto prezi- 
deąto Petsę žygis* susilaukė 
taip šalies viduje, taip užsie
nio spaudoj nepaprasto? 
simpatijos.

$vedą dienraščio ”Ny Pag” 
kęrespęnjeątas jš Tajino bir
želio 1Q dienų plačiai aprašė 
amnestijos įvykdymu smulk
menas, išąiškindamąs ir tuos 
motyvus, kuriais remiantis 
apme?tiįPs< įstatymas buvo 
priliptus. Jo praąešiąm

pąyą pateiste <įąn- 

cialdemokratų ir kitų kairių-

jų organizacijų veikėjų,
30 paleistų komunistų bu

vo nuteisti kalėti kol gyvens. 
Jų tarpe sęgerys Telrpan bu
vo nuteistos 1922 metais ir 
tokiu budu kalėjime išbuvo 
šešiolika metų. Beveik tiek 
pat laiko iškalėjo ir komu
nistų vadas Viktoras Kingi- 
sepp. 1924 metais, kaip žino
ma, buvo siuruoštas Estijoj 
nepavykęs sukilimas, kuyį 
numalšinus, 149 to sukilimo 
dalyviai buvo nuteisti ilgus 
metus kalėti. Per 40 šitos 
garsios bylos dąlyvių dabąr 
po 14 metų išėjo laisvėn.

Be amnestuotųjų kairiųjų 
ąmnęstuąji taip pat ir 73 vo
kiškos orientacijos Vabso or
ganizacijos narįąi, 
kurie 1935 m., vadovaujami 
kelių generolų, bandė pada
rytį ginkluotą perversmą. 
Šio perversmo

(Tęsinys)

Sakykite, jei tuomet butų 
pradėtos derybos*, ar ne dau
giau butų buvę išsiderėta, ne
gu dabar besąlyginiai priimant 
ultimatumą?

Mieli broliai! Nebūkite per
daug išdidus ir štai pasiskaity
kite “Naujoje Gadynėje” N. 21 
ir 22 tįįpųsį straipsnį “Po Ka
pituliacijos”! Oi daug jame tei
sybės pasakyta. Tasai vyras ęe 
tik gerai Prancūzijos, beį įr 
bendrai Europos politinį gyve
nimą pažįsta,, nes turi aukštų 
politikų tarpe gerų ryšių. Tniųe 
jo straipsnyje rasiįę daug, kąs 
seniau ir dabar Para Bellum 
“Naujienose” buvo pasakytą.

Pasiskaitykite, ir patariu su 
juo jūsų skaitytęjus supažin
dinti. Sveikas lį,e|i|vįškąs muži
kiškas protas tąį vijsa supras.

Tiesa, šitaip padarę pusidpsi- 
te savo vadams, beį lįetuvių 
tautai tikraį pąfapąąąsįįe ir 
Lietuvos valstybei padėsite-

Liąųkįtps ąį^ąs lięs 
išmuš ąąb’as, ę pę įąp seįts įre“ 
čias skąąibujis, tuomet jau bus 
vėlu, jų§»ų vądaį Lietuvos tuo
met jaą ęęišgelbės.

Vyručiai, lįąąkites ątekus ą- 
pie socialistus kalbėję, bukite 
bent prieš save atviri |r ąiegią- 
kite nors kartą daiktus įikrais 
vardais pavadinti.

Mieli' broliai, pąą|daįfykite 
nors ir į nevisai tolimą praeitį. 
Sakykite, ar pę tuomet raminą 
Lietuva gyveno, kuomet Vokie
tijoje buvo vyriausybėje sočiąJ- 
demokratąi?

|iipątųjpų paskelbus ne Prąę- 
cuzijos demokratine vyriausy
be sudraudė Lenkiją?

Sakykite, ar ne |ųęmet žuyę 
A us tri j os nepriklausom vĮjė/
kuomet jos demokratinis reži
mas buvo panaikintas?

Sakykite, ar ne tuomet Lie- 

sęma vąlstybę, J<ąi Rusįjps ca- 
ratpa žuvo, o Vokietijoje įsiga
lėjo socialdemokratija ir pradė
jo jog gyvenimą yąiruoti?

Miejį troliai, perpjaukite į tą 
šulinį, iš kurio ir’ patys dar 
vandens turėsite atsigerti!

Niekus pliauškiate, kai sakę- 
te, kad buk Lietuvoje buyusi 
demokratinė vyriausybė norė- 
jąjsi jps kariąpmeąč panaikin
ti! Melas?

Tąpmpt tik norpta atsibp.dėti 
tą karią, kuriems ąe tiek kraš
to gynimas rūpėję, kiek jie bu
vę įsippJitikavę!

Jy tjk tie koriai, o ne kas kį- 
tįi, įvykdę gruodžio septyniolik
tosios/ perversmą I Ęet kur šian
dien tie visi tariamieji didvy
riui, ar daug rasite jų karįuo- 
jąeąės tarpe?

Jų daugumus išvyksta, kiti 
buvo į kalėjįmus sukišti, arba 
atsargon pajęisti! Vadinasi, 
ąąjtgčįąą ar vėliąu, net tąąti- 
nipką vyriąągybė ją pervers
mų pasinaudojusi, turėjo jų iš- 

riai buvo paleisti dar perei
tų metą gale pritaįkĮus pre
zidentę Individualios malp- 
nėg teįsę. „

Visi dabar amnestuotieji 
be jokių varžymą laisvai gar 
lį grįžti į sayo namus ir ap
sigyventi, kur tinkami. Nei 
ištrėmimo, nei policijos prie
žiūros priemonė^ jiems per 
tąikorpos. O tąip pąt nebusiu 
kliudomą gauti darbo. Dau
gelis'amnestuotųjų savo stai
ga atgauta laigye bUvo be 
galo sujaudinti. Gįminė$ Įr 
draugai pasitiko juos su di
deliu džiaugsmu, reikšdami 
sayo padėką parjaiąeątąi ir 
respublikos prezidentui, Ęgti- 
ją rimtai imasi pertvarkyti 
sąyo šalieg gyvenimą, tikėda
masi tautinę vienybę šalies 
viduje įgyvendiątį fcę kalėji
mų ir konceųtrącijos Jągęrįo 
pagalbos*.

sižadėti, nes jie ir toliau neri
mavo ir vis naujus pcrversftnus 
dar ruošė.

Atsiminkite gruodžio, birže: 
lio ir kitus nenusisekusius vę- 
liau buvusius perversmus?

Prisiminkite generalinio šta
bo Kubiliaus, Pyragių ir kitų 
karių ruoštų perversmų bylas.

Ar ne jie mėgino Voldema
rą vėl vyriausybės pryšakyje 
pastatyti!

Tai vis* liūdni Lietuvos gyve
nimo prisiminimai, kurie Lietu
vai garbės nedarė! Bukime, vy
rai, atviri ir visai nuoširdžiai 
kalbėkime, juk tąi eina reika
las ne musų asmeninės garbės, 
bet musų tautos likimo klausi
mas, musų valstybės išsilaiky
mo reikalas.

padėtis Europoje yra dau
giau kaip rinitą, ir ji gyvai lie-

Nėbukimc tais žlibinis, kurie 
tik po savo panose kapstosi.

Neįtarinėkimę vienas kitą ir 
nemėginkime vienas kitam į- 
kųsti, bpt rimtai savo, tautos lį- 
kipųi susirūpinkime.

Prisiminkime nors ir Armė
nų tautos likimą. Tur bųt, žį- 
note tą faktą, kad turkai po di
džiojo karo lygiai tiek armėnų 
išskerdė, kiek viso Lietuvoje 
dabar žmonių gyvena. Juk tąi 
buvo tikros žmonių skerdynės. 
Ąr jos negali kurioje nors Eu
ropos vietoje vėl pasikartoti?

Pasikartoti . . .
degi Pirėnų pusiasalyje musų 

akivaizdoje jau eina! ,
Hitleris visai aiškiai ir nedvį- 

prasmini sako, kad jani rytuo
se ne žmonės reikalingi, bet tik 
žemės plotai, tuščia erdvė.

pašaukti pasaulį tvarkyti, tę- 
) kiai tautai turi būti suteikta pę 
1 saule žemės erdvė veistis.

Juk Hitlerio vedami vokie
čiai yrą Lietuvos vienas iš kai
mynų... Tai yįsąl rimtą! eipą 
klausimas apie lįetuvių tautos 
likimą. Me» iš istorijos turime 
apsčiai pavyzdžių, kuomet įsi
galėję diktatoriai, panaikinę sa
vo kraštuose visišką laisvę; bet 
kokį laisvesnį minties brasiver- 
žimą pražudė ir tuos kraštus.

Tad nebūkime savo vadų ak
lu visame įrankiu. • •

Ragaišis savos šeimos puotos 
metu yra geras ir skanus daik
tus, bė| kąęnmt |aęąi fųgąlšis 
vartęįąmų? pųvojingęse ya|sfy- 
pei valandose teįkiųmą? Mk 
tąę tikMąr kad kifteą^ hm88 
užkišli, tąi jąą ąuędąi. visai 
fautai ąąęiįąį

Gerąją pąlįnkėkiipc. kąd 
ragąi^m užnuodytą fiiykdP6 
musų tąutąi, Lleluyps yalstypei 
kardu ir ugnimi grūmoja.

Tąį taip, linksmieji “Vieąy- 
bės”’ broliai!

Tikrai, jūsų kąi kupie rąštai 
tiek yrą liukwiF kad smagu 
juęs skaityti, rodę? lik “Sųu" 
jėsF* turinys įąę? pratylą.

(Bus daugiau)

Žuvusisms 1863 gi- 
sukilėliams pamink
las šventibrąštyje
KĖDAINIAI -1 1863 m. su

kilimas Kėdainių aps. plačiau 
pasifąlškė Surviliškio yalsčiaus 
ribose. Surviliškio bažnyčios 
yikąrąs kun. Noyejka aktingai 
ąrgąųteąvą sukilėlius |r pats 
dalyvavo sukilime. Už tai jis 
buvę rusų sušąudyįas Telš|uąse. 
Paberžės bąžnyčios kunigas 
Mackevičius iš gavo Įr kaimy- 
Uįųės švęųtibrąsčio parapijų 
žmonių buvo suorganizavęs di
delius sukilėlių burius ir pats 
buvo paskirtas grupės vadu. 
Sukilimų numalšinus, buvo pa
gautas ir Muravjovo įsakymu 
pakurtas Kaune. Prie $venti- 
brasčip sukilėliai rusams ąmar- 
kįaį pasipriešino, čia žuvo ko
vose ir buvo rusų sušaudyta 
apie 75 sukilėliai, kurių tarpe 
buvo daug vietos gyventojų 
lietuvių. šventibrastieČiai žuvu
siųjų kimus norėjo palaidoti 
kapuose, bet .rusų valdžia ne
leido. Jie buvo užkasti už ka
pų kalno šlaite, ši vieta visada 
buvo atžymėta medinių kryžiu
mi ir laikoma vietos žmonių 
didelėje pagarboje.

Šyeptibrąsčio klebono kun. 
V. švambario iniciatyva, buvo 
sudalytas komitetas, žuvusiems 
sukilėliams paminklui pastaty
ti. Šis kilnus darbas buvo pra
dėtą s 1937 m. rudenį ir šiomis 
dienomis paminklo statyba baig
ta. Paminklas pastatytas i 
lėlių kalnelyje,’ kaip ši ' 
vietos žmonių vadinama, 
vietoje, kur buvo užkasta 
žuvusiųjų bei nužudytųjų.

V. 29 paminklas buvo iškil
mingai pašventintas ir atideng
tas. Dalyvavo vietos organiza
cijos ir apie 1,000 vietos visuo
menės.

Visame Krašte Vei
kia 185 Vaikų 
Darželiai

KAUNAS — Pirmasis vai
kų darželis Lietuvoje buvo į- 
s teigtas 1024 metais o dabar 
visame krašte jau veikia 185 
vaikų darželiai. Vaikų darže
liuose didelis dėmesys kreipia
mu? į itautinį auklėjimą, todėl 
vaikai, lanką vaikų darželius, 
ir yčĮįau g tąją j mokyklas, yi- 
sądu i?una geri savo krąštą ir 
savo gimtosios kalbos mėgėjai. 
Vaiką darželius išįąiko valsty
bė ir visuomenė. Daugumas* vąi- 
kų darželių skirti darbininkė 
ir mažai pasituriničių žmonių 
vaikams, nes iš 185 vaikų dąr 
želių tik 5 darželiai skįrti vąL 
dinįpjtų ir inteligentų vaikąnjs. 
Paskutiniu Jąįką Į5 vaikų dar
želių npąifftP veikti Klaipėdps 
krašte, Visi šįe darželiai skir
ti ytefps vaikams.

“LiętųVąs Vaike” Prąągija 
reųgią vieną metą kąrsąs vąi- 
ką dąržuliy yad^pms, kurie iki 
šip| |ąu pąreųgč 18.0 vaiką dąr- 
želią yedeją, tąčiau vig dar jau
čiama^ yaiką dtftelįU vedėjų 
stoka.
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Gabrielė Petkevičaitė |
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —* 1927)

(Tęsinys)
Gražiai iliustruoja tą musų 

bajorų taip jų pačių stelbiamų 
dvasios būvį vienas mano pasi
kalbėjimas su studentu dvari
ninku, kuris save vien lenku 
laikė; šiaip jis be galo buvo 
simpatingas vyrukas:

—Ką gi tamsta jauti, pagrį
žęs iš Maskvos? Kuo gi labiau 
džiaugiesi?

— Pasiutusiai gerai pasidaro 
man, — atsako lenkuojantis 
vyrukas, — kęį atsivedu vaka
re savo namų prieangy ir iš
girstu iš laukų plaukiančią dąr- 
Dminkų dainą... Kaži kas ten 
viduj, — kalba rodydamas į 
krutinę, — ir verkti nori ir 
džiaugtis... E!... tur būt, tik 
danguje dar tokį jausmą pa
jausiu...

—O sėdėdamas ten, kur apie 
Varšuvą, irgi taip pat jusi? — 
klausiu.

—Žinoma, kad ne, — gyvai 
atkirto vyrukas.

—O lenkas vis dėlto vadinie
si?! — paklausiau. Atsakymo 
nesulaukiau. Mačiau tik, kaip 
žemyn tfviro vyruko garbiniuo
ta galva, kaži ką slėpdama, ar 
ašaras? Nežinau... Vis tik gy
venime lenkų tautos pasiliko.

Tvirtai buvau ir likau įsitiki
nusi, kad visų dvarininkų ne- 
jšsigimėlių jaunuomenė kitaip 
jausti negali, tik neįstengia nu
sikratyti savo lubftib' • prieta
rais... velniška puikybė...

Juk ir mes namie iki tėve
lio gyvos galvos iš seno įpra
timo vien lenkiškai kalbėda
vom; todėl tėvelis ne sykį ši
taip parūkydavo:

—Jei mano gimtinė butų bu- 
usi ten apie Vyslą, o ne apie 
Nemuną, jei gyvenčiau ten, kur 
ir lenkų liaudis, veikiausiai lai
kyčiau save lenku. Lietuvos ir 
Lenkijos istorija juk taip susi
pynusius. Bet dabar juk esu 
tūkstančiais siūlų surištas su 
tuo kraštu ir su jo gyventojais; 
bendri vargai, bepdri džiaugs
mai, bendri atminimai... Atsi
skyręs nuo viso to jaučiaus iš
rautas iš paprastos gyveninio 
vagos. Universitetą baigdamas,

tariau sąu: jei ir tektų badau
ti, tad nei savo šalies nepames
čiau, nej nuo savo žmonių ne
siskirčiau... Su stovais ir var
gas dėlto yra daug lengvesnis, 
nekaip turtai su svetimais... Tė
vynė yra savo vaikams, ir išsi
gimėlis bučiau, jei jos išsižadė
čiau. Tėvynė padarė mane to
kį, koks esu, ir visuomet liksiu 
jus skolinįnkasl

Ilgėliau apsistojau ties savo 
gyvenamąja ideologija, norėda
ma paaiškinti, kaip sunku bu
vo eiti man prašyti grafaitę M. 
T. tos mums reikalingos* vaidi
nimui pašiūrės. Ta simpatija, 
kurią ji iš pradžių rodė musų 
jaunam judėjimui, staiga virto 
dideliu atšalimų, kaip ir panie
kinimu. Tokios permainos prie
žasties susekti neįstengiau; bet 
aiškų, kad toks jos nusistaty
mas man nepaprastai skaudus 
buvo... Nors kaltas buvo čia 
gal ir mano apakimas... bet 
yra faktas, kad prašyti kft nors 
tokį žptogų, kuriuo jau psi sy
kį apsįvylęs, yra ir b.us visuo
met pe gą|o sunku.

Pagalvojus, suradau pildą 
tam savp sunkumui kiek su
mažinti. Gyveno tada Palango
je Poškaitė-Bųceyičiepė, kuri 
sakėsi esanti musų Pįonizo 
Poškos pajiknonė. Povo tat ne
bejauna moteriškė, gero? šir
dies, truputį šviesesnė už kitas 
Palangoj gyvenančias pa j ores. 
Mėgdavo pasididžiuoti savo gi
minyste su Poška įr savų drau
giškais santykiais ir gera pa
žintimi su grafais. Sumaniau 
pasinaudoti visais* tos moters 
ypatumais musų tikslui. Nuė
jusi į ją tiesiog pradėjau savo 
reikalavimą dėstyti:

—Aš prie tamstos, kaip prie 
žiburio. Žinau, kad tamsta ųja- 
ne suprasi, kaip musų Poškos 
palikuonė. Juk negali musų 
liaudies skriaudos neatjausti. 
Tamsta ir su grapais pičiulįųo- 
jiesi, tai padėsi mums išgauti 
pašiurę musų vaidinimui. Gra- 
pai alkvietė lenkus artistus po
nybės linksminti, o liaudžiai 
juk ne mažiau, o gal ir daugiau 
reiktų kultūringų pramogų.

(Bus daugiau)

VASĄRAI — Gatvei, ųamams, parkui—patogi, graži 
ir vasarai praktiška ir vesi suknelė, kurią languose re- 
kJiąipuoja Chicagos (lept, krautuvės.

Tai Jos Paskutinė Naktis
(Tikro Gyvenimo Vaizdelis)' 

Rašo Stasė G.

IŠSĮUVINĖJIMAS SIENAI ARBA PADUŠKĄITEI

K|TTENP1LLOW PATTERN 1728)
No. 1728—Graži kačiutė kurią galit išsiūti paduškaitei 

arba paveikslui- Paduškaitei galit fšsiuti ant lininio audeklo, 
o paveikslui ant šilkinio materiolo.

NAUJIENOS NEERbKCĘAFT DEPT.
1739 So. Halsted SU Cfekago, J1L •

No. 1728

čią |dcda JO centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavard#

(Tęsinys)
Diana per malonę kom. liko 

pįgįos pušies kabareto šokike. 
Nors nebuvo patenkinta, pet 
kitos išeities neliko. Mėgdavo 
liuoslaikiais vaikščioti, mėgda
vo judėjimą Maskvos gatvių, 
tik visa nelaimė tie išbadėję, 
pamėlynavę į gatvę išmesti dar 
gyvi siluetai slankiodavo, pu
todavo kelią šaukdami: “duo
nos! duonos! mes norim duo
nos!” Neįstengdavo Diana atsį- 
laikyt prieš tokį išbadėjusių 
vaizdą, kiekvieną kartą duodę- 
vo kelis pinigus. Sargai, kurie 
ją sekdavo, perspėdavo: esą, tįe 
išmestieji į gatvę negeri žmo
nės, juos negalima užtart, nė 
pažiūrėt į tą pusę. Skaudžiai 
baudžiama. Ji negalėjo įsivaiz
duoti kodėl jie negeri? O klaust 
neišdrįsdavo.

Tai moteris su mažu kūdikiu 
gatvėje nuo bado išpurtę mirš
tą, fąi vyriškis šaukiąs) pagal
boj, tai senelis ar senelė. Ppę- 
cĮėjo bjaurėtis tvarka. Jai rodė
si, kad tie išbadėję siluetai tu
rėtų būt prašalinti nuo galvių 
kuo greičiausiai, kad p.egądyt 
ūpą praeiviams, arba patalpin
ti į tam tįkrą įstaigą. Vis tik 
jie žmonės! O gal ir labai ge
ri? Greičiausiai nemoka veid
mainiauti, tai visa paslaptis. 
Bet, deja, nieks jais nepasdrų- 
pino išskiriant visokius kirmi
nus, žiurkes ir kitus gyvius. 
Kaip keista! Kremlio rūmai žė
ri .. . kabaretai, operos pilnos 
keistų svečių ... o žmonių mi
nios neturi sau vietos, skarma
luos šala — merdi iš bado. Vis- 
tik teisybės nė su žiburiu čio
nai neužtiksi galvojo Diana, o 
tįąkoma, kad žmonių valdžia. 
Susirūpino. Nutarė neimti pini
ginės eidama pasivaikščiot. 
Baugu! Tie sargai . . . negali
ma per daug jiems pasitikėt. 
Bet, kada sutikdavo išbadėju
sių vaizdą, viską pamiršdavo ir 
įnstįnktyviąi pradėdavo ieškot 
pinigų, pamiršdama, kad na

mie paliko, tad nors gražų žo
dį tiems nęlaimingiemsiems pa
siųsdavo. Galų gale kantrybė 
išsis’ėinė, žut-but pradėjo mal
daut komisaro pasigailėti tų ne
laimingųjų.1 ’ ‘'‘Negalima’’! Pik
tai atsakydavo koni. “Reiškia 
ir tu . . . tu ne musų žmogus! 
O kaip aš galėjau toks išdidus 
ir valdžiai atsidavęs asmuo ta
vim susirupint?” Trenkęs duris 
išbėgdavo.

Smarkus bildesys už kalėj i- 
pio sienų išbudino Dianą iš jos 
trumpai perbėgtų atsiminimų. 
Pasipurtė. Ir vėl ta naktis bai
sioji, tamsos, slaptybių, šmėk
lų pilna. Baisu! Tįk dabar jį 
suprato delko nieks nesirūpina 
tais išmestaisiais į gatvę. “Pra
puoliau”! Susmukus ant narų 
kukčiojo Diana. Koks pažemi
nimas.’! Ji kalėjime. Pliki nęraį 
tai lovelė jaunos suyillps mer
gaitės, o drėgnos muro sienos 
— globėjai. Slinko mintys kaip 
debesų kamuoliai slenka ppeš 
smarkia audrą. Baisu. Jau jį 
nepamatys daugiau skaistaus 
ryto... Nepamatys savųjų, gero
sios motinėlės, kuri taip ska
niai kepdavo jai blynelius sų o- 
buoliais, “011, sudiev tėvyne! 
gimtasis kaimeli, kur lieka jau
nystės nekalti džiaugsmai! Su
diev ir tu prastas tėviškės ųą- 
mpjį!” kartojo Dianos suvilta 
širdis.

(Bus daugiau)

šeimiųinkems..,.
šią sąvaitę Mėsos Taryba re

komenduoja šviežią kiaulieną, 
taigi avienos petuką, kuriuos 
šią sąvaitę pigįau nusipirksįt 
negu kitą kokią mėsą.

Šviežią kiaulieną geriau iš- 
vakaro iškepti ir valgyti šaltą 
su bulvių salotom, krienais, ža
liais svogūnais su rūgščia Sme
tona ir t.t.

Avieną gali pakepti padarius 
nadzievonę iš sausainių su kiau-

BE SKUNDO
(mirusiai motinai)

Aš noriu paklausti, 
Mieliausioji mano mamytė, 
Kodėl tavo skruostai 
Gilioms vagomis išraižyti?
Kodėl tavo kasos
Kaip klostytas linas nubalo
Ir gęstančios akys—
Taip tylios, taip liūdnos be ga

lo?... " '/
Be skundo, be žodžių
Kentėti gyvenimo naštą, 
Ir meilę ir skausmą— 
Kaip juosta dailiausiojo rašto...

Gyvenimo meilė,
Kaip dovana kraičio švelniau

sio,
Tu vargą pakėlei—
O motina mano mieliausia!

Jennįe Zymont, 
Iš Moteris ir Pasauliu

Atleisk Man!
Jei tau ačiū neištarsiu, 
Jei savoj kalboj suklysiu, 
Jei žadėtą nealliksiu, 
Darbui ūpo jei neteksiu, 
Ne iš noro tai darysiu.

Gal atleisi man? Prašau, 
Iš širdies tikrai sakau.

Aš silpnybėj išauginta 
Ir kantrybės neturiu, 
Todėl svyruoju takeliu 
Sviete suirusių žmonių — 
Nemoku aš gyvent geriau!

Gal atleisi man? Prašau! 
Iš širdies tikrai sakau.

, • Eglės šaka.

Bukim Gražios
Rašo Madame X. 

k—_________________ _____ /

Be Reikalo 
Nesirųpinkit

Jei norit būt jaunos ir gra
žios ir be laiko nesusenįi, nesi
rūpinkit, o svarbiausia, nesirū
pinkit apie mažmožius. Svarbus 
dalykai gyvenime retai atsitin-
ka, todėl nesinervinkit. Imkit 
gyvehimą šalčiau.

Štai keletą iš gyvenimo pa
imtų atsitikimų, kurie jums aiš
kiai parodys, kad tos moterys 
be reikalo rūpinosi.

Viena moteris bejclą cĮienų 
rųpinosū if pasakojo savo drau
gėms, |<ad ji nusipirkus sukne
lę piknįkui. Jos rūpestis įr gal
vos skaudėjimas buvo kas atsi
tiks su j 03 gręžia suknele, jeį 
ją piknike įietus užklups....

Kita vėl verkė ir rūpinosi 
kaip ji atrodys, kaį josi plaukai 
pražils, nors ta motpris turėjo 
vos trisdešimts metų... Ir vėl 
kita rūpinosi, kad jos vyras ne
pabėgtų, nors vyras ją labai 
mylėjo ir gprbė.

Todėl nesirūpinkit kas atsi
tiks ryt, poryt ar už dešimties 
metų, Gyvepkįt daugiau protu, 
p ne įąusmais. Nereikalingi rū
pesčiai apart galvosi skęudėji- 
mo dęr ir veidą prieš laiką iš
raižys raukšlėmis.

šiniais, svogūnais ir t.t. arba 
su šaltom, virtom sutarkuotom 
bulvėm, svogūnais ir kiauši
niais. Geriau valgyti karštą, 
nors ji ir šalta skani.

IŠSIPLĖTUSIOS VENOS “ VARICOSE VEINS”
Moterįms yra ypatingai ne- lose kur kaip ir kitiems darbas 

malonu ir labai nepageidauja- verčia stovėti daug valandų ant
ma turėti kojose išsiplėtusias 
venas. Dėvint trumpus andaro- 
kutf ir nešiojant plpnas šilkines

kojų, ir jie susilaukia “vericose 
veins”, kaip ir kiti. Aišku, prie
žastis yra ilgas stovėjimas be

kojines, aiškiai matosi išsiplė- ppijsip.
tusios yenos. (Bus daugiau)

Kraujo indai susideda iš ar
terijų ir venų. Arterijose teka 
raudonasis kraujas. Mėlynasis 
kraujas teka venose. Jei vena 
išsiplečia ir daugiau nei norma
liai padidėja, tokia vena vadi
nasi “varicose vein.”

Vena viduje turi vožtuvus. 
Sveikai venai svarbu turėt svei
kas ožluvas, nes vožtuvas pade
da stumti kraują link širdies, 
kad negrįžtų atgal į galuųesi iš 
kur mėlynasis kraujas ateina. 
Mėlynasis kraujas teka link šir
dies ir platičių, kad išsivalyti 
nuo negeistinų elementų, suge
ria deguonį plaučiuose ir teka 
toliau į arterijas.
Kokios būna priežastys atsira

dimui išsiplėtusių venų
Rriežas.itys yra įvairios. Ma

noma, kad palinkimas prie iš
siplėtusių venų yra paveldėtas. 
Yra atsitikimų kur keli šeimos 
nąriai net keliose gentkartėse 
kepėja nuo “varicose veins” to
se pačiose vietose.

Atsiradimo priežastis gali bū
ti pakilęs spaudimas viduriuose 
kaip tai įkosint, kelant sunkius 
daiktus, sergant plaučių užde- 
girim arba bronchitu, širdies ir' 
kepenų ligomis.

Pastojusios moters dažnai tu
ri “varicose veins”. Be poilsio, 
ilgas stovėjimas arba ilgas 
vaikščiojimas veikia ant krųujo 
ąpįb.ėgįo bojose, kęs sudaro pa
didėjusias venas. Tai yra baus
mė su kuria žmogus turi atsi
skaityti už vaikščiojimą stačiai 
ant kojų. Gyvuliai keturkojai 
neturi “varicose veins”.

Nesveika nešiot drabužius, 
kurie per daug spaudžia, kaip 
tai kojaraikščiai (gartersi), gor- 
setai, girdle ir k. p.

Japonijoje japonai labai re
tai turi išsiplėtusias venas. Tai 
aiškinama tuo, kad japonai dir
ba savo darbą, sėdėdami, tupė
dami ant grindų. Bet japonams 
čia Amerikoje dirbant skalbyk-

Maistas
Veda Dora Vilkienė Į

Tomatu Sriuba ir 
Makaronai

Kai neturėsit daug laiko, pada
rykit šį skubų sveiką ir skanų 
valgį:

1—8 uncijų pakelis makaronų.
1 kenukas tomatų sriubos.
Vandens.
P/2 puoduko sutarkuoto Amer

ican sūrio.
% puoduko svieste arba taukuo

se pakepintų duonos trupinių.
Virkit makaronus druskuotame 

vandenyj pakol suminkštės. Nusun- 
kit vandenį. Atskieskit tomatų sriu
bą su 2/3 puoduko vandens. Sude
kit makaronus į bliudą arba kokį 
kitą indą, užberkit tarkuotą sūrį, 
o paskui užpilkit atskiestą sriubą. 
Ant viršaus uždekit duonos trupi
nių. Kepkit pfečiuje 25 minutes.

Ryžiai su Jautiena
1 puodukas virtų ryžių
1 puodukas susmulkintos virtos 

arba keptos jautienos.
Vartokit atlikusią, vakarykščią 

jautieną.
J. puodukas pieno
1 kiaušinis
Drbskos, pipirų.
1 sukapotas svogūnas.
Sviesto arba taukų.
Viską kartu sumaišykit ir pakep- 

kit pečiuje. Tai skanus sveikas ir 
ekonomiškas valgis.

Vyšnios ir Obuoliai
¥2 kvortos obuolių sunkos.
’/2 kvortos, cukraus.
1 puodukas vyšnių be kauliukų.
Obuolių sunką padarykit seka

mai: nelupkit obuolių, nes lupy- 
nuose yra daug pectin. Pectin greit 
sutirština. Apipiaustykit blogas 
vietas, supiaustykit į du, tris šmo
tukus, užpilkit truputį vandens, ir 
virkit 15 minučių, kol obuoliai su
minkštės. Perkoškit.

Pridėkit cukrų ir vyšnias. Virkit 
pakol sutirštės ir nenubėgs nuo 
šaukšto, bet neilgiau. Supilkit į 
sterilizuotus karštus stiklus ir už
pilkit parafinu. Galit padvigubinti, 
jei norit. Bet prisilaikykit viršuj 
paduotų mierų.

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTOS STALTIESĖS

No. 1760 — Dabar labai madoje stalą apdengti panašia 
staltiese. Tą patį išsiuvinėjimą galit vartoti ir užvalkalams, ete 
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Diena Iš Dienos
Šauni p. Pratapo 
Gimtadienio Puota

Ilgai minės ir dėkingas bus 
savo geradariams tėveliams ir 
artimiesiems jaunasis p. Mate- 
ušas Pratapas, gyv. 2523 West 
45th PI. šeštadienį, liepos 2 d. 
jis minėjo savo dvidešimts 
penktąjį gimtadienį, o tėveliai 
ta proga iškėlė jam nepapras
tai šaunią puotą, ir atminčiai 
padovanojo labai puikų miega
mojo kambario setą, nupirkę 
iš Roosevelt Furniture krautu
vės. Daug puikių dovanų gavo 
jis ir iš artimųjų bei draugų.

Puotos iškilmės tęsėsi dvi 
dienas; svečių buvo suprašyta 
tiek daug, kad jūsų reporteriui 
vargu pasiseks ir vardus atsi
minti. Tad, jei kuris praspru- 
sįte iš po jo plunksnos nepaste-

bėtas, jis iš anksto atsiprašo.
Taigi, buvo dėdė Jonas Pra

tapas, p. Jonas Bertulis su žmo
na ir jų dukrelė, p. p. Tumai, 
Petras ir Ona Girdžiai su šei
ma, p-ia Rumbinienė, Wrub- 
liauskiai, jų sūnūs ir duktė, 
Jurevičiai su šeima, Prekuliaus- 
kiai, Kančiai su šeima, Grigai
čiai, Kairiai, Miškiniai, ponia 
Švedienė su šeima, Mr. ir Mrs. 
Ringhand, Mr. ir Mrs. Mont- 
gomery, Mr. ir Mrs. Popovitch, 
p-lė Vaičaitytė ir tie, kurių var
dų neprisimenu.

Visiems dalyviams ponai 
Pratapai yra labai dėkingi ir 
širdingą taria ačiū už dovanas.

Rep. x-y

Svarbi Žinia 
Lietuviams

Lithuanian Building Loan 
and Savings Ass’n -(žinoma 
kaipo Naujienų Spulka), ku
rios ofisas Naujienų name, ža
da mokėti nuošimtį nuo 1 die
nos Liepos ir tiems, kurie pa
sidės pinigus prieš 10 d. Lie
pos š. m.

T. R.

" ....... ........'.............. *

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
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INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

Tony Camovale, 48, su Jo- 
sephine Waitas, 36

Joseph Nesiūs, 33, su Mar- 
garet Klinger, 21

Charles Wincup, 24, (Kala* 
mazoo, Mich.) su Margaret 
Storment, 22 (Salem, III.)

Walter Wisner, 25, su Ann 
Zewall, 25

Frank Chaskevich, 26, su Flo- 
rence Lopski, 23

Gavo
Perskiras

Rose Bernis nuo Charles Ber
ilis

Antanas Rupšis 
Atidarė Alinę

Antanas Rupšis ir jo žmona 
Marijona, po pirmu vyru Ūse- 
lienė, atidarė alinę num. 4358 
So. Western Avė.

Kadangi Antanas ir Marijo
na Rupščiai yra sugabųs biz
nieriai, tai numatoma, kad' jų 
naujas biznis bus sėkmingas. 
Mrs. Rupšienė yra Antano Pau- 
’iko duktė.

— Steponas

P. Gaižiūnas 
Valgyklos Biznyje

BRIDGEPORT. — Draugas 
Povilas Gaižiūnas, 546 West 
Pershing Rd., užlaiko gražią 
valgyklą. Turi didelį pasirinki
mą gerų valgių, kuriuos gami
na drg. Gaiziunienė. Kainos 
prieinamos.

Drg. Gaižiūnai yra seni nau- 
jieniečiai ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai. Pirmiau gy- 
*veno Zeigler, III., anglių ka
syklose.

Lietuviai dirbą dirbtuvėse to
je apylinkėje neužmirškite Gai- 
dziunų valgyklos.

Senas Petras.

Kasiuliai Vėl Tavern 
Biznyje

BRIDGEPORT. — Liepos 1 
dieną draugai Antanas ir Vera 
Kasiuliai, 3800 S. Emerald avė., 
vėl įėjo į tavern biznį po pus
antrų metų automobilių bizny
je Brighton Parke, 3967-69 
Archer avė.

Kviečia visusi draugus į nau
jai atidarytą tavern pasilinks
minti. —Senas Petras.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SUSIRINKIMAI
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk

tadienį, liepos 8 d. 7:30 vai. vak. Amalgamaled Centro na
me, 333 S. Ashland blvd. —Valdyba.

Morning Star Kliubas laikys pusmetinį susirinkimą liepom 7 d 
8val. vak. Grigaičio svetainėj, 3800 W. Armitage avė. Vi
si privalote į šį susirinkimą atvykti, nes yra labai svarbus 
dalykai aptarti ir prašoma nesivėluoti. —Rast. M. Chepul

TAUPYKIT KUPONUS
U2 MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGŲ INDU SETĄ -
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESN1UOSE ) 
KUPONUOSE

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

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

*CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonns ar Daugiau 

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

■ Z . . - - ....................................- ----------------

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENĮ—

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

J. Gričia Naujame 
Tavern Biznyje

18 APYLINKĖ. — Liepos 1 
dieną J. Gričia, 2034 S. Union 
avė., atidarė naują tavern, gra
žiai išpuoštą naujais barais ir 
gražiai atnaujintais kamba
riais. Draugai Gričiai yra drau
giško budo žmonės, turi plačią 
pažintį tarpe lietuvių ir kita
taučių. Gricienė yra sesutė po
nios Veros Cukur, 732 W. Cer- 
mak Rd., kuri irgi užlaiko ta
vern biznį, bet nori parduoti 
dėl nupirkimo kitą gražų biz
nį Fox Lake apylinkėj.

Nuo savęs abiems linkiu ge
riausio pasisekimo.

Senas Petras.

Surengė Išvažiavimą 
į Mišku's

Birželio pabaigoj dr. Bessie 
Balsis, 7401 So. Chicago Avė., 
Tavern savininkė, surengė Be- 
verly Hills miške, prie 87th ir 
Western Avė., draugišką išva
žiavimą, kuriame dalyvavo gra
žus būrelis artimų draugų, 
daugiausia Tavern biznierių ir 
šiaip žmonių.

Prie užkandžių, gėrimų pa
veikslų ėmimų ir draugiškų 
kalbų gražiai laiką praleido ir 
turėjo “good time” ponia B. 
Balsienė šio išvažiavimo vi
siems dalyviams yra širdingai 
dėkinga. Senas Petras

A. Miščikaitienė > 
Viena Biznyje *

BRIDGEPORT. — P-a Adelė 
Miščikaitięnė, 3119 So. Morgan 
Street, kuri per kurįz laiką už
laikė alinę kartu su p. Gapšie- 
ne, nuo liepos 1 d., pati viena 
perėmė visą bizni. Dalininkei 
atmokėjo, išsipirko leidimą ir 
dabar darbuosis be dalininkės 
pagalbos. Tiki, kad jai gerai 
seksis. VBA

R pm kitę tuos, kurie 
garsinasi 

“N ATr JT FINOSE”

Budriko Radio Pro
gramas

Penktadienį, .nuo 4 iki 4:30 
vai. po pietų, Budriko Rakan
dų ir Radio Krautuvė duos ra
dio programą iš Stoties WAAF 
1420 kil. Bus graži muzika ir 
parinktinės gražios lietuviškos 
dainos. Nepamirškite atsisukti 
savo radijas ir pasiklausyti.

— A.

W. Urbonavičius 
Atvažiuoja iš 
Lietuvos

New Yorke bus liepos 9

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad Walteris Ur
bonavičius išvažiavo iš Gothen- 
burgo, Švedijos, birželio 30 d., 
laivu “Drottningholm”, kuris 
pribus New Yorkę Liepos 9 d.

Važiuoja pas savo giminai
čius Walter Malus, 2846 West 
65th St., Chicago.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Dar Apie Teisybės 
Mylėtojų Pikniką

Aprašyme apie Teisybės My
lėtojų Dr-tės pikniką, per sku
bumą praleidau kelis svarbes
nius dalykus, kuriuos matau 
reikalą dabar dapildyti. Apart 
pirmiaus sužymėtų asmenų, ku-| 
rie klojo “bumaškas” ant ba- 
ro, buvo Dr-tėsil?kasierius J. Į 
Rachunas ir' Antanas Zalato
rius. Taip jau dainavo Simono 
Daukanto kvarteras ir Panevė- 
žiškių Moterų Choras.

Toliau, valdyba dėkoja vi
siems dalyviams ^pikniko dar
bininkams.' ' ’

—- Steponas.

Didžiulis Gaisras 
Popierių Sandėlyj ■ 
ir Spaustuvėje

Padarė $50,000 Nuostolių
Vdkar rytą netikėtai kilo gaK 

sras šešių aukštų mūriniame 
name ties 520 South Canal St., 
priešais naujo Chicagos pašto 
rumiis.

i i ’ ' . I

Po kelių valandų gaisrą pa
sisekė likviduoti, bet nuostoliai 
siekia apie $50,000; Bumus nau
dojo Parker, Thomas ir Tucker 
firma popierio sandėliui ir Ty- 
pe and Press Co., spaustuvė.

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

Pirma ir Didžiausia t Lietuvių Federal Taupymo įstaiga 
i Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai 

apdrausti iki $5,000.00 
TAUPYTO] AMS

IŠMOKĖJOM JA nf 
DIVIDENTO

Duodam paskolas, ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
. JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS 

TURTAS VIRŠ $2,500,000. Atsargos Kapitalas (reserve) $196,575

BUDRIKO
Rakandų Krautuvė

Išparduoda Visą Pavasarinį Staką Rakandų, Radio, 
Refrigeratorių už Stebėtinai Mažas Kainas

Aitą.

Elektrikinės Ledaunės
5 metus garantuotos po

$89.50 ir $119.00

Chrysler-Plymoutb Į

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

.. .....................     ■m—

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Naujos Radios, Vertos $100. 

po $49 00 ir senos 
radios

Gaziniai Pečiai: Universal, Norge, Alcazar, Original, po 
$49.00 ir Senas Pečius Mainais-

Jos-F-Budrik,!™
3409 SO. HALSTED STREET

Naujas Tel. Yards 3088-3089

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
* /

Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

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

PAŽIŪRĖTI-ATSILANKYKITE

CHICAGOJE: , 

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

Viso <C.

$8.00
$4.00

$12.00

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

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

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

$5.00

$4.50 .

$9.50

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:

Vardas---  ------

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

Adresas Adresas

Miestas Miestas

I

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J g.50
GYDYMAS....... ...................ŠCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama ___ “
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminacfją įskait. vaistus ■f

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAJ

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel VTOTORY #878.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS building co.

GENERALI8 KONTRAKTORH7S
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų ru
giu. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, DLL.



Ketvirtadienis, Kep. 7, 1&Š8 NAUJIENOS, Chicago,-111. <

Iš SLA Seimo
_ • 9

SESIJA V.
SCRANTON, PA., Hotel Jer- 

jnyn, birželio 29 d. — Vaka
rykščioj sesijoj Seimo Rengimo 
Komisijos pirmininkas p. Ste
panauskas buvo pranešęs, kad 
pirm atidarymo 5-tos sesijos 
bus traukiami Seimo delegatų 
paveikslai ir kad delegatai tu
rės susirinkti prie Miesto Rotu
šės. 

t

Pirm 9 tos valandos ryto de
legatai ir delegatės, visi, taip 
sakant, pasistrajinę, pradėjo 
rinktis prie viešbučio ir klausi
nėjo vienas antro kur bus trau
kiami tie paveikslai ir kur yra 
ta City Hali. Mat, daugumas 
svečių delegatų visai mažai bu
vo susipažinę su miestu, tur 
būt, .dėl tos paprastos priežas
ties, kad per pirmąsias porą 
Seimo dienų lietus lijo ir dele
gatai mažai kur galėjo išeiti ir 
pasivaikščioti po miestą ir su
sipažinti su juo.

Netrukus prasideda ir marša- 
vimas. Visi Seimo delegatai ir 
delegatės traukiam kaip ir ko
kio parado formoje prie “City 
Hali”. Policija neteikia jokio 
specialio patarnavimo musų 
“demonstracijai”, visai nepaiso, 
kad mes visi turjm prisisegę 
Šeiminius ženkliukus ir esame 
svečiai atvykę į šį kietųjų ka
syklų miestą iš visų dalių Su
vienytų Valstijų. Musų paradas 
turėjo prisdlaikyt griežtų Seram 
tono miesto “trafiko” patvar
kymų. Priėjus prie skersgatvio, 
jei “trafiko“ šviesa buvo rau
dona, turėdavom sustoti ir 
laukti kol sužaliuos. O jei ga-

MADOS

vus žalią šviesą musų paradas 
dar nebūdavo praėjęs kol Švie
sos persimainydavo, tai jis nu
trukdavo ir pasidarydavo keli 
paradai.

Prisiartinus* prie miesto Ro
tušės policija kontroliavo tra- 
fiką ir pagelbėjo delegatams ri
kiuotis. ant Miesto salės laiptų.

Tačiau kol oficialis fotogra
fas pritaisė savo aparatą, tai 
musų Pittsburgho delegacijos 
narys A. Pipiras, nors ir ne ofi
cialis “fotografas“, nutraukė 
keletą paveikslų Pittsburgho 
delegacijos, kartu ir su Dr. L. 
Graičiunu. Chičagos “fotogra
fas” adv. K. Jurgelionis taip 
pat traukė paveikslus. Atvykęs 
iš Lietuvos p. V. Uždavinis irgi 
“šaudė” kamera.

Pagalios prisitaisė ir oficialus 
fotografas savo aparatą ir nu
traukė visų Seimo dalyvių pa
veikslus. Bet jus»ų koresponden
tas negalėtų pasakyti katrie iš 
tų visų trauktų paveikslų bus 
geresni, apie tai tik galima bus 
sužinoti kai teks juos pamaty
ti.

Po paveikslų traukimosi visi 
grįžtam atgal į Viešbutį ir apie 
10 valandą pradedama Sesija 
5-ta. Seka delegatų vardošau- 
kis, po vardošaukio skaitoma 
vakarykščių Sesijų protokolas 
ir jau einama prie kuopų įne
šimų...

Kuopų Įnešimai
Įstotų Komisijos narys J. Mi

liauskas skaito kuopų įnešimus 
iš Seimo darbų knygos, praneš
damas delegatas iš kurio kny
gos puslapio skaitoma ir ko
kios kuopos įnešimas. Delega
tai savo knygas atsiverčia ir a- 
tydžiai seka kuopų įnešimus.

Daugumoje, kuopų įnešimai 
yra priimami arba atmetami 
pagal įstatų < komisijos reko
mendaciją. TaČiaiif pralaikant 
parlamentarinių amerikoniškų 
taisyklių, jei yra paduodamas 
Seimui įnešimas ir paremtas, 
tai Seimo sekretoriai turi užra
šyti, įnešėjo ir parėmė j o var
dus. O Seimo sekretoriai nevi
sus Seimo delegatus pažįsta ir 
ne visų vardus žino iš atmin
ties. Todėl, nekartą Seimo sek
retoriai prašė delegatų, kad da
rydami įnešimus pasisakytų sa
vo vardą ir pavardę, taip pat 
to paties buvo reikalaujama ir 
iš parėmėjų. O kada {nešėjų ir 
perėmėjų vardai buvo užrašo
mi, tai atsirado pakankamas 
skaitlius liuosnorių {nešėjų ir 
parėmėjų ir nekartą Seimo se
kretoriai galėjo pasirinkti iš 
kelių {nešėjų arba parėmėjų to
kius vardus, katrie jiems buvo 
geriau žinomi.

Duokim sau, jei prieinama 
prie konstitucinės pataisos, pre
zidentas Bagočius klausto Sei
mo, kas duoda įnešimą, kad 
komisijos rekomendacija butų 

< priimta? Tuojau atsistoja vie
nas ar keletas delegatų ir sako:

'j.

No. 4831—Gražus žiurstas. Galit 
gauti mažos vidutinios ir didelios 
mieros. Užsakydami prašome pa
žymėti kokio didumo žiurstas turi 
būti.

Marint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba pnduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

...............    ■ y.1t

BANDVK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

BIM MERLE8
1451 W. 63rd Street
Tel. Republio 2269.

“aš Antanas Kartonas” ar “aš 
Mikas Mikalauskas” arba kitas 
koks delegatas, “aš Jurgis 
Spurgis” “duodu įnešimą, kad 
komisijos rekomendacija butų 
priimta”. Su parėmimais ir ta 
pati istorija, reikta pasisakyti 
vardą ir pavardę. Na, o kas nę- 
nori kad jo vardas butų užra
šytas į Seimo protokolą kaipo 
įnešėjo arba kaipo perėmėjo?

Daugiausiai įnešimų turbut 
bus įnešęs ir parėmęs delega
tas P, W. Birštonas.

Mažesnės vertės kuopų įneši
mai buvo praleisti vien tik pa
gal Įstatų Komisijos rekomen
daciją, be įnešėjų ir parėmėjų 
vardų, jei tik Seime nesurado 
pasipriešinimo tokioms reko
mendacijoms.

“Brangus Laikas”
Iki šiolei kol kas Seime ne

buvo jokio balsavimo, per ku
ri butų buvusios išbandytos 
Seimo delegatų frakcijines spė
kos. Kuopų {nešimai daugumo
je priimami arba atmetami 
vienbalsiai, Kitokių jokių {neši
mų, kurie liestų Seimo delegatų 
frakcljinius nusistatyjhus, nesi
randa. ' .

Ir štai, visai netikėtai Seimo 
rengimo Komisijos Pjrmimn’ 
kas Stepanauskas padaro pra^ 
nešimą, kad Seimo rengimo ko-^ 
misija, kuri buvo atšaukus rem 
glumą ekskursiją j ežerą Ariel 
dėl blogo oro, ruošiasi šiandien, 
jei tik rasis pakankamas skait
lius delegatų, vykti pasilinks
minti, nes oras jau yra pasitai
sęs.

Prezidentas Bagočius pata
ria Seimui nutarti nelaikyti po* 
pietinės sesijos ir kad visi vyks
tu į paežerį pasilinksminti ir 
pasilsėti. Delegatas Karpius pa^ 
siprašo balso, pasistoja kiek 
aukščiau, pasisakydamas, kad 
jis visai yra mažas ir norįs, 
kad jį visi matytų, ir pradeda 
drožti spyčjų, agituodamas Seb 
mp delegatus nevažiuoti links* 
mintis ir negaišint! “Seimo 
brangaus laiko“, Kiti Tautinin
kų frakcijos vadai irgi pradėjo 
karštus spyčius drožti, kad ne* 
reikia “eikvoti laiko”. O jauna 
Brookjyno delegatė p-ia Buivy
dienė, sėdėdama pirmosiose sė
dynėse, pradėjo ,su kitais dele
gatais bartis ir agituoti prieš 
važiavimą.

Pažangiųjų frakcijos delega
tai pamatę, kad iš nępartyviš- 
kos ekskursijos į ežerą tauti
ninkai nori pasidaryti politiško 
kapitalo, po priedanga “taupys 
mo* Seimo brangaus laiko“, pra
dėjo kalbeli už važiavimą į pa
ežerę jr už pertraukimą popie
tinės sesijos.

Po karštų diskusijų eįnama 
prie balsavimo ir didžiuma nu
balsuojama, kad važiuoti pasi* 
linksminti,

Pasirodė, kad šiame susikir
time tautininkai yra mažumot 
je,

Pagal prezįdėnto Bagočiaųs 
patvarkymą, šis tarimas neturįs 
nieko bendro su Seimo darbuo
te, nebuvo protokoluojamas.

Šioji sesija buvo uždaryta ly
giai kaip 1:00 vai. po pietų, ir 
visi ruošėmės vykti paežerin.

Matėsi, kad ir tautininkai vy
ko kartu su kitais delegatais, 
nors jie Seime kalbėjo ir balsa
vo prieš. Matomai, musų tautie
čiai demonstravo savo gerą 
“sportmenšipą“, kaip ameriko
nai sako, —S- Bakanas

(Bus daugiau)

Laiškas su Čekiu - 
Pakliuvo Ne į 
Tą Vietą

Kam jis priklauso?

Svarbus Pranešimas 
Marąuėtte Park 
Namų Savininkams

■

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—r.FEMALE

NAUJIENOS Pąttem Dept 
17» Halsted St, Chieago, DL 

čia (deda 1* eent« Ir pražaa
MtaHsti aum pavyzdĮ No .......

Mteros , . per kratiaj

(Vartai ir pararti)

(Adreuu)

ir valstija)'

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Jjan^ 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 
Phon. LAFAYETTE 8800

Laidotuvių direktorius Simo
nas M. Skudas, 718 West 18th 
street, praneša, kad jo adresu 
atėjo per paštą laiškas su če
kiu, užadresųptas Juozapui ar 
Barborai Budginas.

Adresas, matyt, klaidingas, 
kadangi ties tuo numeriu jo
kie Budginai negyvena.

Asmenys, kuriems laiškas 
priklauso, yra prašomi atsi
šaukti, Jei. niekas neatsišauks, 
tai siuntinys bus grąžintas paš
tui. ' (Sp)

Raportuos 139 Kp.
Nariams Apie
SLA Seimą

Šiandien Roselando kuopos 
susirinkimas

ROSELAND, SLA 139 kuo
pos delegatai J, Pučkorius, B. 
Gailevičius ir St. Vitkus jau 
pagrįžo iš Scrantono SLA sei
mo,

Delegatai jaučiasi labai gerai 
ir pilnai patenkinti seime at
liktais darbais.

SLA .139 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, liepos 
7 d„ Palmer Park svetainėj, 
7:30 v. vakare. Tai#bus svar
bus susirinkimas. Kuopos dele
gatai išduos raportus iš seimo 
nuveiktų darbų organizacijos 
labui. Visi kuopos narini pra
šomi dalyvauti susirjnkihie ir 
išgirsti delegatų raportus.

Anton Narbutas, sekr.

1932 — 1934 —• 1937 Taksų 
Reikalais

Birželio 24 d., laikė savo mė
nesinį susirinkimą Marąuette 
Park Home Owners Ass’n, į 
sų stovį, pradedant nuo teisėjo 
kurį pasikvietė adv. Charles P. 
Kai paaiškinti apie jv 
Prystalskio laiško.

“Prystalskio Laiškas”
Adv. Kai paaiškino1 apie Pry- 

slalskįo laišką ir kaip buvo su 
1932 m, taksais, Taip jau paro
dė tuometinio kountės išdinin- 
ko Thomas D. Nash laišką, ku
riame jis aiškina apie 15 nuoš. 
nuolaidą kai kuriems stambių 
namų savininkams ir liepė pa
silaikyti 10 nuoš nuolaidą. Tei
sėjas Jarecki ir kiti taksų glo
bėjai įtekė legi&laturai pasiūly
mą No. 208, kad sumažinimas 
liestų visus taksų mokėtojus,

Pasiūlymas atsidūrė Spring- 
fielde, kur atstovų batas jį pri
ėmė, bet valstijos senatas, va
dovaujant senatoriui Ward jį 
atmetė. Klausimas dar nebuvo 
išspręstas, kada Thomas D. 
Nash išsiuntinėjo minėtus laiš
kus,

Tię, kurie gavote Prystalskio 
laišką galite nueiti į Goduly 
Building Clerk Office (ant ant
rų lubų) pasiteirauti kiek jus 
esate skolingi už 1932 m. tak
sus. Kauntes iždininkas dabar

rin tak-

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti atmątų jarde. Tik paty
rusios tesikreipkite.

RUSHAKOFF JUNK SHOP 
1214 N. Leavitt St.

MERGINA namų darbui; nėra 
skalbimo; virimas paprastas; būti; 
refrencas; $9; Sheldrake 0904.

• HELP WĄNTED—MALĖ =
Darbininkų Reikia

REIKALINGAGS darbininkas 
ant fąrmos. Turi būti patyręs. At
sišaukite po 5 vai. vak. 7157 S. Wol- 
cott ąv.

REIKIA ruginės duonos kepėjo. 
1473—15th Avė. Gary, Ind. S. Kui- 
zin.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyygnimai Kambariai

Pasiranduoja pavieniems miega
mi kambariai ir galima valgį pasi- 
famiųti. Visi naujai išdekoruoti.

2-54 W. Marųuette Rd. Tel. Went- 
worth 7904. Savininkė S. Kunevi
čienė.

Dar Apie Brighton 
Parko Dviračio 
Troko Nelaimę
Užmuštas berniukas važinėjo 

skolintu dviračiu; WPA 
darbininko sūnūs

liyko pasjya^ųičjo, bet už tai 
jam prisėjo užmokėti savo gy-

“Kepti 
Arbūzai“

1 ! 1 ■ ' T*

Northside užvakar vakare 
netikėtai susilaukė “keptų ar* 
buzų”. Ashland gatvėj dar ir 
dabar galima j y rasti. Arbū
zai “iškepė“, kai prie Ashland 
ir Fulton gatvių susidūrė tro- 
kas prikrautas 600 arbūzų ir 

(kitas trokas su 6,500 galionais 
1 gazolino. Gazolinas ir arbūzai 
pasipylė į gatvę. Kilo didžiau? 

'sias gaisras,' kuris truko apie 
.valandą laiko ir sutrukdė visą 
‘judėjimą Ashland gatvėje ke- .
lioms valanddriis. ’1 ' ' '' tinušiosi' u

Tas įvyko, praeito sck.ųiadie- 
nio 9 valandą ryte, prie 46 ir 
Fairfield Avę„ 11 metą berniu
kas Stanley Mogilniskį, gyvenąs 
4600 So, Washtenaw Avė., va
žiavo dviračiu L vakarus. O le
do trokfts, važiuodamas į žie
mius užbėgo jam ant kelio ir 
berniukas, negalėdamas staigiai 
sustoti, atsimušė { troką ir nu
krito nuo dviračio po troko už
pakalio ratu, kuris jam perva
žiavo galvą ir taljl- suspaudė, 
kad net dantys pasipylė ant 
gatves.

Nors troko draiveris paėmęs 
.berniuką greitai nuvežė į ar
čiausią vaistinę prie 45 ir Galį- 
fornia Avį, kur jam buvo su
teikta pirma pagalba, bet jo gy
vybę jau buvo per vėlai išgel
bėti ir vežamas į ligonbutį ke
lyje mirė.

Jo tėvas Mr, Mogelniski dir
bo prie . WPA gaudamas mažą 
atlyginimą ir turėdamas 6 vai
kus, labai vargingai gyveno, .

Berniuko kūnas buvo pagul
dytas pas graborių Patką, 44 ir 
Richmond St., kur vakar įvyko 
koronerio tyrinėjimas.

Tai dar vieną gyvybę atsiėmė 
dviratis. Reikėtų tėvams susi
domėti apie tai ir būti atsarges
niais, neleisti jauniems vaikams 
važinėti dviračiais, neo jie ne
gali gerai jų valdyti. Jų gyvy
bės visuomet yra pavojuj.

P. B.

nuoš. Bet. parduodant namą ar 
paskolą užtraukiant vis tiek 
tuos truksiančius 10 nuoš. turė
site sumokėti.

1934 Taksai
Kąslink 1934 m, taksų, jei 

juos esfttė užmokėję, nueikite 
Room 507 County Building, ir 
nusineškite Užmokėtą bilą;. Ten 
jums išpildys aplikaciją ir gau
site dalį sumos grąžinti. Arba 
galite kreiptis prie musų sena
toriaus, nuo 9 iki 6 v. vak. 6755 

'S. Western Avė., subatomis' iki 
3 vai.

Del 1937 m. taksų advokatas 
paaiškino, kad pirmą dalį mo
kėtų su protestu.- jis nurodė, 
kad protesto blankas jo rašti
nėj galima gauti dykai,

Marąuette Park Home Own- 
ers’ Ass’n rūpinasi vien tik na
mų savininkų reikalais. Jo jo
kia politika neužsiima. Dar jos 
darbas nėra užbaigtas. Mes no
rime, kad prie jos priklausytų 
kiekvienas namo savininkas, 
kad bendromis jėgomis galė
tumėm apsiginti nuo išnaudo
jimo; niekas kitas musų reika
lais nesirūpins, kiek mes patys. 
-—Joseph A, Mickeliunas, pirm. 
Marąuette Home Owners Ass’n.

6747 Ar tęsia n Avė,

Krūmuose , prie Greenwood 
Road ir 157th, netoli Daltonį 
policija rado 8 mėnesių kūdikį. 
Dabar ieško motinos. Krūmai 
buvo, pusėtinai spygliuoti, tad 
kūdikį skaudžiai apdraskė. Jo 
rankos ir kojos buvo labai su-

Apeliacine Taryba 
Svarstys Aludininkų 
Skundus

Aludžių savininkai prašo 
sugrąžinti laisnius

Chičagos Laisnių apeliacinė 
taryba šią savaitę pradės svars
tyti skundus kelių aludininkų, 
kurie per paskutines kelias sa
vaites prarado laisnius. Polici
ja atėmė laisnius aiškindama, 
kad aludžių savininkai parda
vinėjo gėrimus nepilname
čiams.

Apeliacinė taryba nustatys ar 
policija turėjo pamato aludi- 
pinkus bausti ar ne. Jei atras, 
kari alųdininkas neprasižengė, 
tai tokiam apeliacinė taryba 
grąžins laisnius ir teisę aludę 
atidaryti.

Jei Chičagos miesto taryba 
šiandien nepadarys netikėtų 
permainų, tai rytoj galion įeis 
naujas miesto patvarkymas, 
kuris uždeda puo $5 iki $50 
bausmę nepilnamečiams už pir
kimą gėrimų alinėse.

REAL ESTATE FOR BALE 
Nąmal-^emB PardąyĮigjąĮ

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

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

3585 Mihvaukee.

TAVERNO NAMAS
Western ir Sunnyside kampas, 

kaina numažinta iki $11,000 greitam 
pardavimui. John C. Bowers Co., 
4628 Ęroadway, Longbeach 8833.

C. Bowers Co.

ŠIOS DIENOS GERIAUSIAS 
PIRKINYS

Octagono frontas, 6 kambarių 
plytinis bungalow. Tile maudynė, 
karšto vandens šildymas, ąžuoli
niai trimai, plieno konstrukcija— 
Side Drive, 2 karų plytinis gara
žas. Lotas 50 x 125, arti 59 ir Lawn- 
dale. Kaina $6,250. Mainys.

Manor Realty Co. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

2 metų senumo 2 flatis plytinis, 
karšto vandens šildymas, 60 x 125 
pėdų lotas. Side Drive, 2 karų ga
ražas. Greitam pardavimui, $6,250 
Šaukit Medora, Stewart 3601.

AUTOS--TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii■ Trokai Par^v£m

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų s 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- 
rrią, 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 Wcst 63rd Street 
ties Loomis. I

PARDAVIMUI 2 aukštų freimi- 
nis namas, 4-4 kambarių flatas, va- 
na, pečium šildomas, pajamos $90 
mėnesy, 2 karų garažas. Savininkas 
1433 Wolfram St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Ūkio didžiausias bargenas Indi
anoj, 70 mylių nuo Chičagos. 320 
akrų, visi budinkai, geros sąlygos, 
puikus derlius. $39 akras, terminai 
kaip tinka. Mr. Souhrada, Room 
616, 82 West Washington St.

BUSINESS SERVICE 
Bizniu Patarnavinias

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 VVALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

Sųardom biznį—pinigų operuojami 
fonografai—geram stovyj—įkainuo
ti pardavimui. Tinka namas ar 
taverne. State 1100—Triangle 7171. 
,*•**!"!VL1 n? =
FURNĮTUBE-FIXTURE FOR SĄLE

RakanOai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Tąipgi 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

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

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi renda, 7 kamb, 
viršuj—turi būt. parduotas greitai. 
Parduosiu pigiai, išvažiuoju Lietu
von. 3862 Archer Avenue.

PARDAVIMUI restaurantas arba 
priimsiu partnerį, biznis išdirbtas 
arba mainysiu ant taverno. priežas
tis sveikata. 1203 W. 63rd St.

PARSIDUODA tavernas partnė 
rystei iširus—turi paaukuoti. Gyve 
nimui kambariai iš užpakalio.

2448 W. 47th St.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
mėsos marketas—gera vieta, gyve
nimui kambariai užpakaly. 2955 S. 
Emerald Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS pil
nai įrengtas, pigiai, kambariai vie
toje. 719 S. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir mėsos 
marketas 2542 W. 45th PI. su 4 
kambariais užpakaly, pilnai prekių, 
nebrangiai.

PARDAVIMUI arba RENDAI ta
vernas. . Tikras pirkinys -i atsakan
čiam asmeniui. 5034 Archer avenue.

~ lfL,~ r. - • „ ,, ,,.,r

PARSIDUODA TAVERNAS z prie 
dvįejų gatveRarių linijos ir dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per daug ipe- 
tų, 6 kambariai gyvenimui ant vie
tos. ANTANAS B. CŲKUR, 732 
West Cermak Road.

✓
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COAL—VVOOD—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 

Finansai-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 Morgičių Chicago je ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
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PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
—m—m—i—■■■imii—n i.
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GRASINIMAI, GANDAI, UNIJOS IR CHICA 
GOS BATSIUVIŲ REIKALAI

Pasibaidę gąsdinimų priėmė algų nukapo 
jimą Florsheim Dirbtuvėj

Chicagos batsiuviai—“šiau- 
čiai” gana blogoje padėtyje. 
“Recesija” nei jų neaplenkė, 
o gal dar daugiau kamuoja, 
negu kitų pramonių darbinin
kus. Cbicagoje jie daugumoj 
neorganizuoti.

Kai visokie fabrikai ėmė ka
poti algas, tai kapojimų tuojau 
pajuto ir batsiuviai.

Stambiausia Chicagos avali
nės bendrovė yra Florsheim 
Shoe Company. Darbininkai 
neva organizuoti ir priklauso 
Boot and Sboes unijai. Ameri
kos Darbo Federacijos skyriui.

Kai bendrovės viršininkai 
nutarė kapoti algas, tai jie pra
dėjo varyti tarp darbininkų 
pašėlusią propagandą ir ją tę
sė per kelis mėnesius. Skleidė 
visokius-visokiausius paskalas, 
darbininkus gąsdino ir beveik 
terorizavo.

Gerokai nusigandę tų paska
lų ir gandu darbininkai suti
ko nukapojimą priimti Nors 
ir taip per kelis paskutinius 
metus vos galėjo galą su galu 
suvesti, bet kai atėjo balsavi
mas, tai didele balsų didžiuma 
priėmė 71/} numušimą. Balsa

vo tris kartus.

Dėl Skandalo su 
Jauna Lietuvaite 
Prarado Darba c

Prala’m'M'v Teisme Bylą Prieš 
Mokyklų Tarybą

Pernai Chicagoje buvo kilęs 
pusėtinai didelis skandalas apie 
apysenį ir vedusi Chicagos mo
kytoją ir jauna lietuvaitę. Triu
kšmas prasidėjo, kai viena lie
tuvių šeimyna viešai apkaltino 
Darwin pradinės mokyklos mo
kytoją, Edward A. Strobel pa
laikymu nepadorių santykių su 
jų jaunute, apie 16 metų duk- 
tere. Mergaitė vienu laiku Dar- 
win-mokyklą lankė ir buvo Stro- 
bel’o mokinė.

Strobel’as kaltinamus ginčijo, 
bet skundas vistiek atsidūrė 
kriminaliame teisme. Dėl įro
dymu trukumo tas teismas mo
kytoją ište’sino. Bet mokyklų 
tarvba ir Chicagos mokytojų 
civilės tarnybos valdyba, bijo
dama naujo skandalo, Strobel’į 
prašalino iš pareigų.

Bet mokytojas nenorėjo pa
siduoti. Pasiremdamas krimi- 
nalio teismo nuosprendžiu, jis 
kreipėsi į civilį teismą su pra
šymu priversti mokyklų tary
bą jam tarnybą grąžinti. Pra
šymo svarstymas tęsėsi ilgą lai
ką, bet Strobel pralaimėjo ir 
apskričio teisėjas Ray D. Hen- 
sen vakar jo prašymą galuti
nai atmetė.

Sumušė 
Smuklėje;

Dabar reikalauja $50,000
Mrs. Lillian Rosendahl 3216 

Kenmore Avė., patraukė teis
man smuklininką Florence 
Ilanraban, 2110 N. Halsted St. 
ir namų savininką Edward 
O’Connell, 5501 W. Washing- 
ton St., reikalaudama $50.000 
atlyginimo, sulig “draw shop” 
į: Valymo už tai, kad jos vyras 
buvo smarkiai sumuštas ir su
žeistas alinėje.

Florshiem bendrovės “stip
riausias” argumentas buvo, 
kad iškraustys dirbtuves iš 
Chicagos, jei darbininkai nu
kapojimą nepriims. Vargiai 
bendrovė butų tą savo grąšini- 
mą įvykinusi, nes turi didžiu
lius triobėsius ir įrengimus 
Cbicagoje. Bet darbininkai ne
nori imti šansų visai darbus 
prarasti.

Florsheim darbininkams ga
na sunku ginti savo reikalus 
dar ir dėl to, kad Boot and 
Shoe unija gana silpna ir yra 
po bendrovės įtaka. Kai ku
rie ją stačiai vadina “Bosij 
Uni ja”. Cbicagoje. dar laikosi, 
bet rytuose unija subyrėjo per
daug pasidavusi kompanijoms.

Kilos Dirbtuvės
Kelios mažesnės avalinės 

dirbtuves, anais metais susi
laukusios streikų, nenoromis 
“pusiau pasirašė” sutartis su 
CIO, avalinės unija, bet kitos 
išbėgo iš Chicagos.

Viena stambi firma dar ne
organizuota. Tai J. P. Smith 
Shoe Company. Prieš metus— 
daugiau laiko buvo pradėta 
varyti agitaciją už suorganiza
vimą, bet per neveiklumą uni
jos raštinės visas darbas nu
ėjo niekais. Net ir išpildytos 
aplikacijos nežinia kur pra
žuvo.

Dabar, algas pradėjus kapo
ti ir naujai vadovybei paėmus 
uniją, gal pasiseks suorgani
zuoti. Kai tik unija pamatys, 
kad didžiuma darbininkų išpil
dė aplikacijas, tai tuoj kreip
sis į valdžią su prašymu pa
skelbti rinkimus ir leisti dar
bininkams nubalsuoti ar jie 
nori, kad CIO juos atstovautų.

Tokie yra Smith dirbtuvės 
darbininkų planai. Jei čia pa
siseks, tai unija gal eis ir prie 
Florsheim dirbtuvių, kur ne
va organizuoti darbininkai ga
na vargingai laikosi-

J. J. P.

Illinois Keliai
1

Pasirodys
Saugesni

Draiveriy Laisnių Įstatymas
Illinois valstija pažintinė pa? 

sitraukė iš penkių valstijų kom
panijos, kur epileptikai, parali
tikai ir pamišėliai gali be truk
dymo vairuoti automobilius. 
Valstija pravedė draiverių lais- 
nius, tuo apsaugodama kitus 
automobilistus nuo neatsargių 
ir neatsakomingų vairuotojų. į

Dėl neatsargaus vairavimo 
praradęs teisę vairuoti automo
bilį, jų galės atgauti tik įrody

damas*, kad jis yra finansiniai 
atsakomingas už galinčias pasi
taikinti nelaijnes.

Chicago Motor Club už drai
verių laisnius be atvangos dir
ba jau nuo 1915 metų. Vien 
nuo 1925 m. klubas buvo įne
šęs per 25 bilius.

Gazolino Kainų 
Karas Atsinaujina

Visoj Chicagoj vėl pradeda 
atsinaujinti gazolino kainų ka
ras. z Southsidės gazolino stotys 
neva susitarė paskelbti paliau
bas, bet viena po kitai prade
da sutarti laužyti. “Karas” ypa
tingai plačiai įsisiūbavęs North- 
sidūje.

Ištraukė Iš Ežero
Oak Foresto

.■ . . -į K

Senelį
Bandė nusižudyti

Iš ežero ties Argyle gatve ke
turi jauni berniukai ištraukė 
62 metų John Batchekį, Oak 
Foresto prieglaudos gyventoją. 
Ant kranto iškeltas senelis at
rodė negyvas, bet su pulmoto- 
ro pagalba pasisekė jį atgaivin
ti.

Senelis šoko ežeran, matyt, 
norėdamas nusižudyti.

GINKLŲ KONFERENCIJA — Ginkluotoms Lietuvos pajėgoms remti 1938 metais atstovų
suvažiavimas Kaune. Viršuje suvažiavimo garbės prezidiumas. Kalba S-gos pirmininkas ats. 
pik. Gužas- Kairėje ginklavimo valdybos viršininkas pik. Dr. Lesauskas- Dešinėje—kariuo
menės štabo viršininkas brig. gen. Černius ir liauno komendantas pik. Bobelis. Apačioje su
važiavimo dalyviai. C

Atgabeno Daug Naujų 
Gyvūnų Lincoln 
Žvėrynan

Vakar Lincoln parko žvėry
ną pasiekė didelis transportas 
naujų paukščių, žalčių, dyglia
kiaulių ir kitokių gyvūnų iš šil
tų kraštų, šiandien juos jau ga
lima pamatyti žvėryne.

Reikalauja $150,000 
Už Vyro Nužudymą 
Alinėje
36 Stiklai alaus ir 6 degtinės 

— muštynės
Du pažįstami James Radintz 

ir Paul Schaffer, 1958 Sheffield 
avenue, sustojo alinėje ties 631 
W. Norlh avenue “įmesti po 
burnelę”. Vienos nepakako,1 tad 
abu tuštino ir daugiau burne
lių. Kai pabaigė, tai buvo išgė
rę 36 stiklus alaus ir šešis stik
lelius degtinės. Abu nelabai sti
priai stovėjo ant kojų.

Pasitaiko, kad alkoholis ir 
geriausius draugus perskiria. 
Atsitiko taip ir šį kartą. Ra
dintz ir Schaffer susiginčijo ir 
pradėjo muštis. Schaffer atsidū
rė ligoninėje ir netrukusi mirė.

Dabar Schaffer našle Helen 
Schaffer traukia alinės savinin
ką, ir namo savininką — First 
National Banką teisman, reika
laudama $50,000 atlyginimo.. 4—__ -
Atrodo, Kad Šis 
Pilietis Priešingas 
Sales Taksams
Bent šis vaistininkas tam tiki

Pas Jolieto vaisių pardavėją 
George Skioutes atėjo žmogus 
pasipirkti arbūzo.

“35 centai; vienas centas sa
les taksų,” paaiškino pardavė
jas, atiduodamas pirkėjui dole
rio grąžą.

Pirkėjas ką tai sumurmėjo. 
Skioutes suprato, kad tasai 
pyksta už sales taksus, ir man
dagiai paaiškino, kad jis turi 
rinkti sales taksus, nes kitaip 
reikės mokėti iš savo kišenių.

Pirkėjas dar labiau užpyko 
ir pasigriebęs arbūzą sutriuški
no jį į vaisių pardavėjo galvą 
ir dar prišokęs įkando jam Į 
nosį.

Sales taksų pardavėjas nega
vo.

Remkite tuos, kurie 
g-arsinasi 

“NAUJIENOSE”

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 550 M. SUKAKTUVĖS — šiemet Lietuvoje buvo paminėtos krikščionybės Lietuvon 550 metų įvedimo sukaktuvės, šiame 
atvaizde matome tų sukaktuvių paminėjimą Karo Muziejuje. Dešinėje sako kalbą prezidentas Antansa Smetona Jam iš kairės sėdi arkivyskupas metropo
litas Juozapas Skvireckas, seimo pirmininkas inž. K. Šakenis, krašto apsaugos ministras kariuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis ir kt- Kairėje posėdžio 
dalyviai.

Atrodo, Kad Nieko 
Sau Žmonės Tie 
Chicagos Lietuviai
Svečias iš Detrpito — Chicagie- 

čiai Labai Malonus, Miestas 
Jaukus, Apylinkės Gražios 
šeštadienį, dešimtą valandą 

vakare George ir Antanina Ka- 
valai-Kavaliauskai pasakė “good 
bye” Detroitui, o sekmadienį 5 
vai. ryto “Heilo Chicago!

P. Kavalai Cbicagoje turi 
daug draugų ir parapijonų — 
kaimynų. Visų pirma, jie apsi
stojo pas p. Zebraičius. Kaip 
tik greitai sužinojo brighton- 
parkiečius, Kostą ir Marijoną 
Andrėjauskus, 2416 W. 45 gat
vė, tuoj su jais pasimatė. Čia 
susirinko gražus būrelis chica- 
giečių ir su svečiais detroitie- 
čiais, p. Andrejauskų vaišinami 
suėjo j naują pažintį. Daug bu
vo ką kalbėtis.

P-as Kavalas yra geras auto
mobilių mechanikai, jau 20 
metų kaip vienoj įmonėj tar
nauja už furmoną. Jis sako, 
kad Michigan valstija turi gerą 
darbininkų užtarėją gubernato
rių Murphey, kuris stoja už 
darbo žmonių reikalus.

Murphey — Darbininkų 
Užtarėjas

Kai Fiinte automobilių dar
bininkai išėjo į streiką, tai 
Murphy daug prisidėjo prie iš- 
laimėjimo streiko. P-ia Kavalas 
yra p-os Andrejauskienės jau
nystės draugė, ir abi Lietuvoj 
vienam kaime Slavikuose, ša
kių apskričio užaugusios. P-ia 
Andrejau <kiene praėjusią vasa
rą aplankė Lietuvą, savo gimti
nį kaimą. P-ia Kavalas buvo 
parvykus į Lietuvą apie 3 me
lai atgal, ir, jos dar< dabar savo 
įspūdžius pasipasakojo, kaip 
jom patiko viešėti savo tėviškė
se ir kiek turėjo daug malonu
mo. P. Kavalai labai draugiški 
žmonės. Po pietų p. TolvaiŠos 
ir Andrejausko su dviem ma
šinom su detroitiečiais išvyko į 
šv. Kazimiero kapines, iš ten į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Chicago labai patiko

Svečiai labai džiaugias* pa
matę tokias gražias Chicagos 
lietuvių kapines. Jiems patiko 
tautiškų kapinių turtingumas 
žaliuojančių vaizdų ir taipgi 
naujos, ką tik pastatytos mo
derniškas ofisas. -

Sako, kaip butų malonu, kad 
mes turėtumėm tokias puikias 
kapines, kokias jus Chicagos 
lietuviai turite. Piluosi kapinės 
žmonių lanko savo mirusiuo
sius ir turi širdies nusiramini
mą.

Paskiau patraukėme į Jauni
mo pikniką j Sunset Park. La
bai gėrėjos, kad gražios apylin
kės, labai maloni gamta. P-ia 
Kavalas sako, aš tikrai mylė
čiau gyventi Chicagoj. Kaip čia 
visur gražu, tiesiog viliojanti 
vaizdai. Sunset Parko vadina
mais Vilniaus Kalneliais ♦«'» Hk- 

, rai negalėjo at« džiaugti.
“Chicagiečiai Draugiški 

žmonės”
Pagyrė, kad chicagiečiai esą 

labai draugiški žmonės ir taip 
pat jaunimą, kuris taip gražiai 
kalba lietuviškai. Ypač buvo 
gražu matyti Jaunimo redakto
rių jaunuolį Juozą Pošką, ku
ris gabiai programą vedė, taip 
pat ir didelius burius kitų jau
nuolių, kurie vieni piknike dir
bo visokius darbus, kiti puikiai 
šoko ir žaidimus visokius darė.

Pp. Kavalai žada visą šią sa
vaitę išbūti Chicagoj. R. §.

LIETUVOS “BALTAS AUKSAS” — Lietuvoje birželio 8 d buvo surengta Pieno savaitė, kurios proga buvo atidaryta pieno paroda, kuri vaizduoja 
pieno, arba Lietuvos “baltojo aukso”, gamybą Lietuvoje. Parodą atidarė ministras Pirmininkas kun. VI. Mironas, dalyvaujant vyriausybės nariams ir 
skaitlingai visuomenei. Pieno savaitės proga buvo raginama daugiau vartoti pieno gaminių, kurie yra daug naudingesni sveikatai, negu mėsa.

Berwyno majoras Anton Ja- 
nura vakar paskelbė, kad mie
stelio ižde netikėtai buvo su
sektas kelių dešimčių tūkstan
čių dolerių trukumas. Į skan
dalą bus įvelti keli buvę ir da
bartiniai miestelio valdininkai.
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No. 159

Britanija Pasiuntė Karo Laivus i Palestiną
ŽYDU-ARABU RIAUŠĖSE 28 UŽMUŠTI, 103 

SUŽEISTI PASKUTINES DVI DIENAS

Nuo pradžios metų užmuštų 300
JERUZALĖ, Palestina, lie

pos 7. — Britanijos vyriausy
bė ketvirtadienį paliepė kreise
riui Emerald plaukti į Ttaifa, 
Palestinoj, kur 131 asmuo ta
po užmuštas arba sužeistas pa
skutinių dviejų dienų riaušėse. 
Rimčiausia padėtis nuo 1936 
metų arabų generalio streiko 
šiandien susidarė Palestinoj. 
Britanija tad siunčia ten su
stiprinimų.

Oficialiai pranešimai ketvir
tadienį sakė, kad 22 arabai ir 
6 žydai žuvo ir 92 arabai ir 

2ydų buvo sužeistų po to, 
kai mesta trečiadienį bomba 
sukurė žydų-arabų kovoj nau
ją neapykantos ugnį.

Visoj Palestinoj padėtis 
įtempta. Krautuvės užsidarė, 
kai arabai mėgino ruošti de
monstracijas.

Jau bus pustrečio mėnesio, 
kai Palestinon atvyko britų ko
misija, vadovaujama Sir John 
Woodheado, šalies neramiai pa
dėčiai studijuoti ir atatinkamų 
priemonių žydų-arabų nurami
nimui ieškoti. PėT*-tą laiką pa
dėtis Palestinoj nepagerėjo. Ji 
pablogėjo.

Ispanijos vyriausybe 
vėl reikalauja aukso 

iš Francuzijos
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 7. — Francuzijos teismas 
šiomis dienomis išnešė spren
dimą, kuris palieka Ispanijos 
banko auksą Francuzijoj. To 
aukso, suma $41,850,000, rei
kalauja taip lojalistai, taip su
kilėliai. Ispanijos vyriausybl 
(lojalistai) apeliavo sprendimą 
į aukštesnį Francuzijos teismą. 
Lojalistai nurodo, kad jie yra 
Ispanijos vyriausybė, kurią 
Francuzija pripažįsta, ir kad 
todėl jiems turi būti atiduo
tas auksas.

Balsavimo teisė 
Meksikos mo

terims
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, liepos 7. — Meksikos at
stovų butas vienu balsu užgy- 
rė buto komisijos rekomenda
ciją suteikti šalies moterims 
balsavimo teisę. Tačiau, pirm 
negu ši rekomendacija taps įs
tatymu, Meksikos kongresui 
reikia dar pataisyti šalies kon
stituciją. Ir kai kongresas už- 
girs pataisų, tai Ją dar turės 
priimti reikiama Meksikos pa
skirų valstijų dauguma.

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

Giedra; vėsiau; vidutinio 
ir stiprus pietų vakarų vėjat
pasikeičią j šiaurės vakarų ve-Imitavimu United Mine Work- 
jua; saulė teka 5:22, leidžiasi ers of America organizatoriaus 
8:28 valandą. namo.

r Giliai šaknis įleidusios neapy
kantos aukomis buvo taip ara
bai, kaip ir žydai. Neaplenkė 
ji nė britų. Įsisenėjusią žydų- 
arabų neapykantą paskutiniais 
laikais paaštrino žydų imigra
cija į Palestiną iš Vokietijos 
ir kitų šalių. Persekiojami Eu
ropoj žydai nori susirasti tė
vynę Palestinoj. Tačiau arabai 
mano, kad Palestina priklauso 
jiems vieniems. Dėl to ir eina 
kova.

O jos pasėkos yra tokios, 
kad tik nuo šių metų pradžios 
iki dabar kuone 300 žmonių 
buvo užmuštų ir daug dides
nis skaičius sužeistų. Riaušės 
ir kautynės nesiliauja, nežiū
rint to, kad Britanija pastatė 
kariuomenės garnizonus dau
gely šalies punktų, kuriuose 
padėtis atrodo ypatingai įkai
tusi.

» » »
Vėliausios ketvirtadienio ži

nios sako, kad Britanija siun
čia daugiau karo laivų ir ka
riuomenės į Palestiną ir kad 
arabų riaušės grūmoja, išsivy
styti į rimtą sukfflmą."^ ■

Nori išvaryti iš Aus
trijos 40,000 gy

ventojų
EVIAN-LES-BAINS, Francu

zija, liepos 7. — žydai, kata
likai ir protestonai pabėgėliai 
ketvirtadienį sudarė bendrį 
frontą. Įvykusiame mitinge jie 
susitarė išrinkti vieną atstovą, 
kuris kalbėtų jų visų vardu, 
ir reikalauti tarptautinės pa
galbos nuskriaustoms tautinėms 
įvairių šalių mažumoms.

Dr. Heinrich Neumann, pa
garsėjęs Vienos specialistas, 
ketvirtadienį painformavo“ kon
ferenciją, susirinkusią čia pa
bėgėlių ir tremtinių klausimams 
svarstyti, kad Vokietijos vy
riausybė prašo tarptautinę kon
ferenciją išgabenti iš Austrijos 
40,000 žmonių iki rugpiučio 1 
dienos š. m.

Dar vienas nušautas 
Kentucky valstijoj
LONDON, Ky., liepos 7. — 

Jau kelintą savaitę šiame mie
stely nagrinėjama byla, iškelta 
anglies kompanijoms ir buvu
siems šerifams dėl to, kad jie 
terorizavo angliakasius ir ne
leido jiems organizuotis. Bylos 
nagrinėjimo metu jau vienas 
asmuo buvo nušautas pirmiau, 
o kitas tik prieš porą dienų 
pašautas.

Trečiadienio vakare nušau
tas ir antras asmuo. Jis buvo 
Frank White, 36 metų, vienas 
kaltinamųjų šioj byloj. Mirtis 
jį ištiko turistų stovykloj arti 
Corbin miestelio, 14 mylių st
atumoj nuo Londono. Ryšium 
su šia galvažudyste areštuotas 
tūlas Chris Patterson, kuris 
praeity buvo apkaltintas dina-

op

[ACME-NAUJIENŲ Photo)
INDĖNŲ SUKAKTUVĖS — Indėnų motutė “Didžioji 

Meška” (dešinėj) ir jos duktė pina krepšius iškilmėms, 
kurios ruošiamos paminėjimui 75 metų sukaktuvių nuo 
Čipiva ir Siu indėnų giminių taikos sutarties pasirašy
mo. Iškilmėse dalyvavo apie 5,000 indėnų, kurie gyvena 
Minnesotos valstijos rezervacijose.

1 1 ........................ .. —— ,,iy

Ketvirtadieniorytą 
pakars lietuvį Michi

gan valstijoj
DETROIT, Mieli., liepos 7.— 

Federalis teisėjas Arthur J. 
Tuttle trečiadienį pareiškė, kad 
jis neturi nė galios, nė noro 
sulaikyti mirties bausmės įvyk
dymą lietuviui Antanui Čeba-; 
toriui. Čebatorius bus pakartas 
Milan farmoje, Michigan vals
tijoj, ketvirtadienį saulei te
kant. Jį dar galėtų nuo mirties 
išgelbėti prez. Rooseveltas, bet 
prezidentas jau anksčiau atsi
sakė susimylėti.

Čebatoriui teismas paskyrė 
mirties bausmę todėl, kad jią 
nušovė praeivį bėgdamas po to, 
kai jam nepavyko apiplėšti 
Midland miestelio banką rug
sėjo mėnesio 29 dieną pereitų 
metų.

Čebatoriaus pakorimas bus 
pirma Michigan valstijoj mir
ties bausmė per 108 metus.

Areštavo CIO vadą
NEWT0N, la., liepos 7. — 

Pereitą trečiadienį čia areštuo
tas William Sentner, CIO "ap
skrities direktorius. Sentner 
areštuotas ryšium su Maytag 
plati j amų mašinų įmonės dar
bininkų streiku. CIO organiza
torius areštuotas valstijos kri- 
minalio sindikalizmo įstatymu 
remiantis. Streikierių susirin
kimas trečiadienio vakare vie
nu balsu atmetė gubernatoriais 
paraginimą nusileisti samdyto
jams.

Sukilėliai įėjo į Va- 
lencijos provinciją 
HĖNDAYĖ, Francuzija, lie

pos 7. —- Sukilėliai pranešė, 
kad jie pirmą kartą įėjo į -Va- 
lencijos provinciją ketvirtadie
nį ir paėmė tos provincijos mie
stelį Ademuz,

Kinai šaukia senus 
ir jaunus kovoti 

japonus
HANK0W, Kinija, liepos 7.

— Ketvirtadienį suėjo metai 
laiko, kai kinai ir japonai ka
riauja. Kinų lėktuvai Wuhan 
srity (Hankovvo, Hanyang ir 
Wuchang apielinkėse) mėtė la
pelius, kuriuose atsišaukiama į 
šalies gyventojus padėti kinų 
armijoms kariauti japonus. 
“Seniai, vaikai ir moterys”, sa
ko atsišaukimas, “skubiai trau
kitės atgal už armijų fronto, 
padėkite stiprinti musų apsi
gynimo pramonę”. Ketvirtadie
nį taipgi paskelbtas vajus ki
nų karo reikalams fondų su
kelti.

Valstijos įstaigoms 
remontuoti $5,000,000

SPRINGFIELD, III., liepos 7.
— Illinois legislatura pereitą 
savaitę asignavo $2,500,000 ne
regių prieglaudoms, 'silpnapro
čių namams, jaunų nusikaltė
lių ūkini ir kai kurioms/ ki
toms valstijos įstaigoms padi
dinti ir remontuoti. Kita tiek 
tikimasiĮ gauti iš federalios val
džios. Taigi viso susidarys su
ma $5,000,000. Dar paskirta 
$1,250,000 psiciatrihei ligoninei 
Chicagoj statyti. Planai šiai įs
taigai statyti, kuriai vieta pa
rinkta arti Cook kauntės/ ligo
ninės, jau ruošiami.

Prezidentas pasiruo
šęs kelionei

VVASHINGTON, D. C., liepos 
7. — Prez. Rooseveltas ketvir
tadieni buvo pasiruošęs: kelio
nei. Pirmas jo sustojimas nu
matytas mieste Marietta, Ohio 
valstijoj.

Ekzaminuotojas pra-l 
šo duoti įsakymą

Fordui
WASHINGTON, D. C., liepos 

7. — Darbo Santykių Tarybai 
tarnaująs ekzaminuotojas, T. 
E. Dudley, ketvirtadienį reko
mendavo, kad Taryba įsakytų 
Fordo motorų kompanijos St. 
Louis skyriui derėtis kolekty
viai su automobilių darbinin
kų unija; kad Taryba įsakytų 
Fordo kompanijai priimti atgal 
į darbą 192 darbininkus pava
rytus pereitų metų rugsėjo mė
nesį dėl sdreiko ir dėl veiklos 
unijoj. Dudley, be to, rekomen
davo, kad Darbo Taryba įsaky
tų Fordo kompanijai likviduo
ti Liberty Legion of America.

šis “Laisvės Legionas” yra 
Fordo kompanijos unija. Ekza- 
minuotojo Dudley manymu ši
tokia unija neturi teisės atsto
vauti darbininkus kolektyvėse 
derybose.

Pajamos pernai bu
vo didžiausios pašto 

istorijoj
WASHINGTON, D. C., liepos 

7. — Genęralis paštoriusi Far- 
ley trečiadienio vakare pareiš
kė, kad paskutiniais metais, 
kurie išsibaigė birželio 30 d., 
Jungtinių Valstijų pašto paja
mos buvo didžiausios pašto' is
torijoj. Jos pralenkė ir 1937 
metų pajamas siekusias $726,- 
000,000. Kokios tikrai buvo 
pereitų metų pašto pajamos, p. 
Farley nepasakė.

Sukilėliai jau gali 
vieni laimėti

ROMA, Italija, liepos 7. — 
Ką tik sugrįžusi iš Ispanijos 
karininkų komisija ^raportavo 
Mustsoliniui ketvirtadienį, kad 
italų ir vokiečių pagalba Ispa
nijos sukilėliams savo darbą 
atlikusi. Pasak komisijos, da
bar Ispanijos sukilėliai jau ga
lį ir vieni, be italų pagalbos, 
įveikti lojalistus.

Francuzų geležis vo
kiečių kanuolėms
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 7. — Francuzija ruošiasi 
karui su vokiečiais. Tačiau; šio
mis dienomis Francuzija pada
rė siutartį su Vokietija, pagal 
kurią francuzai parūpins kas 
metai vokiečiams po 7,200,000 
tonų geležies rudos. Netenka 
abejoti, kad bent dalis tos ge
ležies eis vokiečių karo pabūk
lams dirbti. 

t

$11,229,200 ūkių sri
tims elektrą įvesti
\VASHINGTON, d. c., liepos 

7. — Ūkių elektrifikacijos ad
ministracija ketvirtadienį pa
skyrė $11,229,200 projektams 
vykdyti 18-koje valstijų ir Pu- 
erto Rico. Vyriausybės atstovai 
sako, kad projektai nuties 13,- 
500 mylių elektros laidų ir su
teiks galimumo vartoti elektrą 
40,000 farmų namų, bažnyčių 
ir mokyklų.

DR. MORGAN IŠKĖLĖ BYLĄ PREZI 
DENTO AKCIJAI

KNOXVILLE, Tenn., liepos 
7. — Prieš kurį laiką preziden
tas Rooseveltas pašalino' iš vie
tos Tennessee Valley Authority 
pirmininką D-rą Morganą to
dėl, kad jis apkaltino kitus du 
TVA direktorius nesąžiningu 
elgesiu 
skundą 
Vėliau 
paskyrė
gano skundams tyrinėti. Ši ko
misija jau pradėjo tyrinėjimo 
darbą.

.O ketvirtadienį Dr. Morgan 
iškėlė bylą teisme. Jis reika-'sas.

ir atsisakė paremti 
tinkamais įrodymais.

J. Valstijų kongresas 
komisiją D-ro Mor-

Lietuvos Nauiienos

Galutinai Uždaryta Vilniaus 
Lietuvių Ūkio Draugija.

VILNIUS, liepos 1 dien. — 
Užmezgus diplomatinius santy
kius, lenkų spaudoje pasirodė 
šiltų žodžių lietuvių tautos at
žvilgiu, bet, deja, jie tik žod
žiais ir liko, šiomis dienomis 
galutinai uždaryta Vilniaus Lie
tuvių Ūkio Draugija. Nepakel
dami vis didesnio spaudimo, 
Vilniaus Krašto lietuviai gau
siai .siuntinėja delegacijas ir
prašymus valdžiai leisti veikti -išeinantis žydų dienraštis “For- 
uždarytosioms organizacijoms 
ir mokykloms.

R. Skipitis išvyko į Pietų 
Ameriką.

KAUNAS, birželio 29 dien.---------------- ----------- j ----- — j A

— Draugijos Užsienio Lietu- nominės padėties pagerėjimu, 
viams Remti Pirmininkas Ra- Taip pat pabrėžia gerą lietu- 
polas Skipitis išvyko į PietųI vių ir žydų sugyvenimą. Straip- 
Ameriką, kame lankys lietuvių 
kolonijas.

Svarstys Lietuvių Mokslo Drau
gijos Vilniuje Uždarymo 

Klausimą.
KAUNAS, liepos 1 dien. — 

Uždarius grynai kultūrinę Lie
tuvių Mokslo Draugiją Vilniu
je, Lietuvos bibliotekininkų1 
draugijos kreipėsi į Tarptauti-! 
nes Bibliotekininkų Federaci-; 
jos Konferenciją Briuselyje, ku-' New York c; 
n liepos 5 dien. ir svarstys k j

Lietuvių Mokslo Draugijos vii-’iyd8'V11"° 
niuje uždarymo klausimą.

Pradėtas Susisiekimas Geležin
keliais Su Lenkija.

KAUNAtr, liepos 1 dien. pra
dėtas normalus 
geležinkeliais su Lenkija.

Lietuvos Banko Diskonto 
šimtis Sumažintas.

KAUNAS, liepos 1 dien. — 
Lietuvos Bankas sumažino dis
konto nuošimtį iki penkių nuo
šimčių.

KLAIPĖDA, liepos 2 dien. 
— Vokietininkų birželio 28 
dien. — Užmuštasis Kontautas 
iškilmingai palaidotas Klaipė
doje liepos 2 dieną; Dviem sun
kiai sužeistiesiems lietuviams 
gresia pavojus gyvybei. Klai
pėdos Krašto Direktorija bir
želio 30 dien. lankėsi Kaune.

• Darbo Bumai rugpiučio 15 ( 
d. Kaune ruošia didelę darbo ir 
darbininkų šventę.

lauja, kad teismas sugrąžintų 
jam prarastą TVA vietą, kad 
TVA užmokėtų jam užvilktos 
algos $2,900 ir kad įsakytų ki- 
items dviems direktoriams, Da- 
vid E. Lilienthaliui ir Harcourt 
A. Morganui, pripažinti jį, D-rą 
Arthurą E. Morganą, TVA pir
mininku. Byla, reiškia, iškelta 
prezidento akcijai.

Dr. Morgan savo skunde aiš
kina, kad prezidentas Roose- 
veltas neturėjęs teisės jį paša- 

jlinti: tą teisę turįs tik kongre-

NEW YORK, liepos 3 dien. 
— Vokiečių laikraštis “New 
Yorker Staats-Herold” praneša, 
kad nuo nacional-socialistų de
monstracijos nukentėję mirė du 
lietuviu. Anglijos Charge de 
Affaires Kaune p. Prestonas 
esą lankęsis Klaipėdoje susipa
žinti vietoje su įvykiais.

Amerikos žydų Spauda Apie 
Lietuvos žydų Padėtį.

’ NEW YORK. — New Yorke 

ward” birželio 6 d. patalpino 
A. Etkindo ilgą straipsnį apie 
Lietuvą ir žydų padėtį tenai. 
Ponas A. Etkind gražiai atvaiz
davo Lietuvą, jos padarytą pa
žangą, džiaugisi stipriai pasi
reiškusiu paskutiniu laiku eko- 

snį užbaigė pasakydamas: “Kai
myninių valstybių žydai gali 
mums pavydėti — mes Lietu
voje nesame piliečiai antros 
klasės.”

Tas nepatiko apie prieš pus
metį atvykusiam iš Lietuvos 
daktarui Sudarskiui. Jis kaip 
tik priešingos nuomonės ir bir
želio 25 d. “Forward” patal- 

i pino jo ilgoką straipsnį, pava- 
* I dintą “Antra medalio pusė.”

Senatorius Borah
serga

WASHINGTON, D. C., lie-% ' 
susisiekimas pos 7. — Ketvirtadienį praneš-

ta, kad senatorius Wm. E.
Borah, vienas žymiausių J. 

Nuo- Valstijų senato vadų, serga.
Borah yra 73 metų senumo ir 
šių metų kovo mėnesį apvaikš- 

“ čiojo 31 metų sukaktį nuo to 
laiko, kai jis eina senatoriaus 
pareigas.

LIEPOS IR ; 
RUGPIUČIO MfiN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

fiESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Senieji Darbuotojai
(Tęsihys)

V. Draugijos suvažiavimai
32. Draugijos suvažiavim&i y- 

ra paprasti ir nepaprasti. Pa
prasti suvažiavimai šaukiami 
vienj} kartą per metus. Juos 
šaukia Centro valdyba ne vė
liau, kaip prieš mėnesį pratieŠ- 
dama apie tai skyrių valdyboms 
ir paduodama suvažiavimo dar
bų tvarkų. Nepaprasti suvažia
vimai šaukiami: a) Centro val
dybos svarbiems reikalams ki
lus; b) Centro revizijos komi
sijos, kai yra pastebėtas nukry
pimas Centro valdybos nuo 
veikimo plano ir prasilenkimo 
su draugijos įstatais; c) dešim
tąja] daliai visų dratigijos tik
rųjų narių pareikalavus.

$5 — ĮMOKĖTI — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos. t.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34 PLYMOUTH Sedan ..... $225
34 CHEVROLET Sedan .... $215 
33 BUICK Trunk Sedan.... $265 
33 PONTIAC Trk. Sedan.... $195
32 DE SOTO Sedan ........... $145
31 CHRYSLER Sedan .....   $115
31 OLDSMOBILĘ Sedan.... $115
31 DODGE Sedan ............... $95
31 CHEVROLET Sedan ....... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan __ ................ $60
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

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

CoUpes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

33. Draugijos suvažiavimai 
laikomi teisėtais, kai juose da
lyvauja didesnė pusė visų at
stovų. Reikalingam atstovų 
skaičiui neatvykus, vienai va
landai praslinkus, šaukiamas 
ta pdčią darbų tvarka! antras 
suvažiavimas, kuris laikomas 
teisėtu su bet kuritio atstovų 
škkičidmi, jei apie, tai buvo įs- 
peti visi nariai kvietimuose.- *»• ... , f

34. Nuo 5 užregistruotų sky
riuje narių į draugijos suvažia
vimą siunčiamas vienas atsto
vas. Nepilnas penketas laikomas 
už pilną.

35., Draugijos nariai turi tei
sę dalyvauti suvažiavime pata
riamuoju balsu, daryti pasiūly
mų, būti renkami į prezidiumą, 
komisijas ir į Centro valdybą.

36. Centro valdybos, revizi
jos komisijos ir garbes teismo 
nariai dalyvauja suvažiavime 
sprendžiamuoj u balsu, bet nega
li būti renkami i prezidiumą ir 
komisijas.

37. Draugijos suvažiavimas: 
a) išklauso Centro valdybos, 
revizijos komisijos ir garbės 
teismo pranešimus; b) tvirtina 
Centro valdybos veikimo planą 
ir atskaitomybę; c) priima,ki
tiems metams sąmatąJr nusta
to veikimo planą; d) renka 
slaptu balsavimu Centro valdy
bą, revizijos komisiją ir garbės 
tei^ną, kaip nurodyta paragr. 
27, 29 ir 30; e) renka garbės

NAUJOS LIKIĖRŲ KRAUTUVĖS

Iškilmingas Atidarymas
LIEPOS 8 DIENĄ IKI LIEPOS 16 D.

L ' (TME3 ^EPILNAJVĮĖČIA^S^^Ą^DĄyjKgAĄME... M I

ALUS
buteliuose 

keisas iš 24

99c

Scotch
14 metų Blend 

pilnas 
penktadalis

kvorta99 c

4 metų Bonded’ •'

DEGTINĖ
Paintė

Fox DcLuxe
Prager, Kceley

. Amhręsia, Edelvveiss 4

LEDO ŠALTUMO
ALUS 3 Galionai

DOVANOS SU ĮPIRKIMU

Turime Ledo šaltumo
Ledo šaltumo

ALUS
2-45 c

T ..CIGARETAI 3AT A T Oli Gold, Lūckieš
Chesters » Camels

STATINAITĖSE
Pumpas skoliname 

dykai
34 rusių už jūsų mė

giamas kainas

2už25c
šeštadienį tiktai

zi

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00 t 
TAVPYTOJAMS

IŠMOKĖ JOM DIVIDENTb

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

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

r

CALIFORNIA L1QUOR STORE
2752 West 59th St. prie California Avenue 

Pristatome Dykai — Tol. Republic 0122
UOMUHMMlCTGARAI IR CIGARETAl^BHBUMUMni

Į' L f * C l ' ' r ' 'A t r v | 'narius; f) papildo ir pakeičia 
draugijos įstatus į g) tvirtina 
Centro valdyboj pagamintus 
statutu^ ir 'taisykles; h i spren
džia nekilnojamojo turto įsigi
jimo ir patdavimo klausimus.

J ♦ ■»» • • r» ■ ■ •

38. Visi klausimai draugijos, 
suvažiavimuose sprendžiami pa
prasta balsų dauguma', išsky
rus draugijos įstatų papildymo 
ir pakeitimo klausimą, kuris 
sprendžiamas ne mažiau kaip 
dviem trečdaliais balsų.

VI. Draugijos ttirtaš
30. draugijos lėšas Sudaro: 

a) narių mokesčiai; b) pelnas 
iš vakarų, koncertų, loterijų, 
rinkliavų ir prąmogų; c) pelnas 
iš dratigijos knygynų, teatrų, 
klubų; kinematografų, leidinių 
ir t.t.; d) feš'tamentiniai paliki
mai ir aukos; e) visuomenės 
įstaigų, draugijų’ ir valdžios pa
šalpos; f) įvairios nenumatytos 
pajamos.

. , r. , . . , . i , ,, ,

40. Draugijos skyriai 50 nuo
šimčių visų savo pajamų siun
čią Centro valdybai.

Draugijos Centro valdybos 
pajamos įnešamos į Centro val
dybos kasą ir įrašomos į tam 
tikras knygas.

42. Draugijos Centro valdy
bos lėšos laikomos einamojoje 
sąskaitoje patikimame banke, 
pagal Draugijos suvažiavimo 
nutarimą, iš kur gali būti ima
mos čekiais su Centro valdybos 
pirmininko arba jo pavaduotojo 
ir iždininko parašais. Einamie
siems reikalams draugijos Cen
tro valdybos kasoje laikomą ne 
nedaugiau kaip 200 litų.

43. Draugijos skyriaus valdy
bos lėšos laikomos einamojoje 
sąskaitoje patikimame banke, 
pagal skyriaus susirinkimo nu
tarimą, iš kur gali būti ima
mos čekiais su skyriaus valdy
bos pirmininko arba jo pava
duotojo ir iždininko parašais. 
Einamiesiems reikalams sky
riaus valdybos kasoje laikoma 
ne daugiau kaip 50 litų.

Vii. Likvidacija
44. Draugija likviduojama ne

paprasto draugijos suvažiavimo 
nutarimu % visų suvažiavime 
dalyvaujančių atstovų balsų.

(45. Nepaprastas draugijos su
važiavimas, kuriame svarsto
mas draugijos likvidavimas, 
šaukiamas ne anksčiau, kaip po 
3 mėnesių po to, kai Centro 
valdyba nutaria draugiją likvi
duoti ir savo nutarimą praneša 
skyrių valdyboms.

46. Draugijos likvidaciją at
lieka Centro valdyba arba drau
gijos suvažiavimo tam tikslui 
išrinkta komisija. Likvidaciją 
prižiūri Centro revizijos komi
siją.

47. Likviduotosios draugijos 
kapitalas, turtas ir įmones su
važiavimo nutarimu perduoda
mi tai organizacijai, kurios tik
slai yra artimiausi draugijos 
tikslams, arba pavedamas Lie
tuvos vyriausybės organams.

P. S. Norintieji su šios drau
gijos steigėjais susirašyti — 
platesnių žinių gauti, reikia ad
resuoti: Lietuva. Kaunas. Paš
to dėžutė Nr. 413.

(Galas)

JUOKAI
Dabartis Artimesne už Ateiti.

(pradžios mokykla nusifoto
grafavo kartu šū ilgamečiu 
mokytoju, ir mokytojas pano
ro mokinius įsąmoninti, kad 
praeities vaiždai visada teikia 
malonumą.

—Vaikai, — taria jis, — ar 
nemalonu bus jums kada pa
sižiūrėti j tą atvaizdą ir tarti: 
“Štai Jonas — jis dabar kapi
tonas, štai Kazys — jis dabar 
inžinierius, o štai visų vidu
ryje stovi...”

' ■ • b ,

—Tai musų mokytojas, ku
ris jau seniai kojas pastatė!— 
pasigirsta iš galo klasės nevi
sai liūdnas balsas.

PAMOKA.
Ponia Gražienė mpkosį au

tomobiliu vaziųėti. Baigdama 
mokytis ji kalbasi su moky
toju ir šis ją klausia:

—Aš tariuos, ponia, kad jau 
viskas išmokta ir viskas aišku, 
o gal dar turite kokį neaišku- 
-mą?

—Taip, man visai neaišku, 
kodėl visi automobilio yėidro- 
džiai taip įtaisyti, kad važiuo
jant juose tik svetimi veidai ir 
automobiliai tematyti..

PAŽĮSTA SAVO BIČIULIUS
' *. IGydytojas: Taip, mano jau

nasai bičiuli, jau gatava. Tik 
dar raiščiuką užrišiu ant įs
kiepytosios rankos.

Jaunuolis: “Ne, pone gydy
tojau, geriau užriškit ant ki
tos!”

Gydytojas: “Kodėl. Juk tai

noriu padaryti, kad bičiuliai 
nečiuptų už skiepų.

Jaunuolis: “Ne, tad tamsta 
nepažįsti musų klasės!”

Ji: ----- Kiti vyrai savo žmo
ną į padanges kelia, o tu?!

Jis:— Mielai tai padaryčiau, 
jei bučiau tikras, kad iš ten 
negrįši-.

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tūbus testinam jūsų
namuose ....... <t.

• Taisome radįos visų išdirbyscių
• Taisome plaunamas mašinas,

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

4644 S. Paulina fšt. Yards 1460
Res. Š019 S. Union Victory 8269

IMTUVIAI
GYDYTOJAI. IR DENTISTAI 
Amerikos, Liętuvią Daktarų

-5, ____L-
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHDIURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
.' Ofiso IJeL Yards 5921 .

DR. BERTASli 
756 West 35tK ŠI

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

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

TeL Kenwood 5107

Grane coal company 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022 '. .
POCAHONTAS Mine Run <7 nn
(Screeried) Tonąs .... ...........    * ■ "

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

.... SI KAINA TIK TRUMPAM. LAIKUI

Mrš. Anelia K. Jarusz
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTĮSTAI-ėS

ĮDOMIŲ m NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

Physical Therapy 
and Midvvife 

6630 So. VVestern 
Avė., gnd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

- Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residcnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: v . .

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

B939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

, Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
Atsargos Kapitalas (resęrvej virš.$196.575.00

Duodam, paskolas dnt saugių pirmų mdrgičių

ŠTAMAM FEDERAL
SAVINOS and LOAN ASSOIIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MAOKIEWIcH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

Naujos Geriiiiiį 
Krautuves 
Įkurtuvės

Nauja gėrimų krautuvėj — 
California Liųuor Store, 2752 
W. 59th St. paskelbė įkurtu
ves. Kviečia kaimynus, draugūs 
ir bičiulius atsilankyti ir k&s 
reikia apsipirkti. Nėra mažiau
sios abejonės, kad čia pasiten
kinimą rasite visi'. Turi įvai
riausių gėrimų įvairiausiomis 
kainomis, o magaryčioms žada 
ir .dovanas duoti.

Na, tik pabandykite įsitikin
ti. (S kol b.)

Garsihkitės “N-nuse"

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius 
.....  ......... 'i"";; 1 11 1 '

į LAIDOTUVilT DIREKTORIUS
<I‘1 I.u ‘ _____ ______

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■ ./Ūpu* v”’’ z **r - • < ' f i’DIENĄ IR NAKTIm-ųl, , ,t

I Visi Telefonai TAftDS 1741-1742
I 4605-07 Sd. Ilermitage Avė.
I 4447 South Fairfieki Aventie
i , ,, ... ,...T-el.,.LAFAYETTK..O727..................  ;

I r-1 -J koplyčios visose
| J—I- V.. cr3L 1 Ghicagos dalyse

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

P. ŠALTIIVIIERAS.
■ .t , __ ____________-s i.DiOJH'nu liMUi-į

Laidotuvių Dįręktoriąi,
NARIAI 
Chįcagos, 

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

F TURIME
, KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS IĖ EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. r Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Pjione Cicero 2109

J.LIULĖViČlŲŠ L
4348 So. California Avenue..........Phone Lafayette 3572 H

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wėst 4Gth Street .......... ' Boūlevar.d 5566

S. P. MAŽEIKA
3319. .Lituanica Avenue .. >.

Yards 1139
Yards .1138

ląchaMcm šunųs
2314 West 23rd Plące Phone Canal
ŠĮtYĖiŪS: 12-44 Žlasi i08th Street Tel. Putintum

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014
. Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016

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

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 vakarąis ,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. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 ■ — 
4631 SO. ASŲLĄND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS .

Mano 20 metų praktikavimas,
< . jūsų garantavimas. 

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. SERNER
tlETUVIS AkjŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

i I -1 a ” ■ • ’y fiių Dirbtuvė
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė,.
arti 47th Street .

Valandos nuo 9 iki. 8. vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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.

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

niais, pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS rL . ....

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauricė 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
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DANIJA IŠTIKO DIDELĖS NELAIMĖS LANKĖSI LENKŲ 
EKSKURSIJA

■ NAUJIENOS, Chicago, IB

Visi žinome Daniją kaip kul- tų į Atlanto vandenyną. Tuc 
turingiausią žemes ūkio šalį, budu Danija nuolat lankome 
Danija mažytė valstybė, vos juros vėjų. Ir $tai šiemet, es 
3.5 mil. gyventojų, tačiau jos ant sausam orui, nepaprastai 
vardas garsus visame pasauly, smarkus vėjai ėmė nešti pa 
Visų kraštų ūkio specialistai jurio smėlį salų gilumon, už 
pavyzdžius ima iš Danijos, kur pildami juo didžiulius žemės 
žemės ūkis iš tiesų nepaprastai plotus.
aukštai pastatytas. Danas ūki
ninkas iš nedidelio ploto su
geba išgauti kuo daugiausia 
naudos.

Ir štai dabar, kaip praneša

Danai darbštus žmonės, ne- 
derlingesnius žemės plotus jie 
buvo apipylę atvežtinėmis že
mėmis. Dabar viskas palaido
ta po smėliu. Kai kuriose vie-

užsienių laikraščiai, tą nepa-Hose smėlio užpilta net 50-60 
prastą kultūringą žemės ukio.cm gilumo. Nuo smėlio nebu- 
kraštą ištiko baisios nelaimės,!v_° apsaugota niekas: jis užpy

’ ;ro, buvo paliktos Dievo valiai, 
nes jų vistiek nebebuvo galima 
išgelbėti.

Dabar visoje Danijoje renka
mi pinigai sušelpti liems ūki
ninkams, kuriuos daugiausiai 
nusiautė smėlio audros. Įvai
rios organizacijos aukoja tie
siog milžiniškas sumas, po 100, 
50, 10 ir 1.1, tūkstančių kronų- 
Visuomenė taip pat gausiai au
koja. Greitu laiku bus surink
tos didelės sumos pinigų, ku
riomis galima bus sušelpti ne
laimės ištiktuosius ūkininkus. 
Tuo budu ūkininkai bus išgel
bėti nuo skurdo ir, gal būt, 
bado.

KAS NAUJO MUSŲ 
PADANGĖJE

va

mynų prieglobstyje, šiam dar
bui daugiausia jėgų sukaupė' 
jaunesnieji ūkininkai, savo lai
svosios žemės mylėtojai.

Biržų apskr. jaunieji gana 
gerai veikia, iš paskaitų, pa
mokinimų kuriuos atlieka agro
nomai ir žemės ūkio specialis
tai, daug išsineša žinių, kurias 
sunaudoja savo ūkiško gyveni
mo kulturinimui. Kaip tenka pa
stebėti, jaunieji yra dideli gam-

kur ir. susimuša, tai tik gir
tuokliai. Rimtesnieji ir padores
nieji nuo tokių darbų šalinasi 
ir mušeikas sudraudžia taip ne
daryti.

PAŠTE REIKALINGAS PA
TARNAVIMŲ BIURAS

Šiaulių pašte dažnai tenka 
matyti piliečius, prašančius pa
rašyti laišką, užpildyti perlai
dą, siuntinių dokumentus ir kt. 
Tarnautojai prie langelių tų 
prašymų patenkinti negali dėl

tos mylėtojai ir darbštus savo'laiko stokos, ir piliečiai, ku-

UTENA -- Birželio 
Uteną pravažiuodama, 
sustojusi Daugavpilio 
instituto ekskursija.

3 d., pa
buvo čia 

mokyt.

INSURANCE
(APDRAUDA)

kurios grasina sunaikinti ilgų 
dešimtmečių danų triūsą, įdė
tą darbą.

Pirmoji ir pati baisiausioji 
nelaimė—smėlio audros, ku
rios šį pavasarį ištiko Daniją. 
Smėlio audros?—nustebs visi. 
Nejaugi Danijo kokia Sahara, 
kad joje gali būti smėlio au
drų? Nors iš tiesų keista, t a
čiau tai yra tikra tiesa—Daniją 
ištiko smėlio audros, kurios 
paskandino smėly derlingiau
sius ir geriausiai išdirbtus že
mės plotus Reikės danams vėl 
įdėti daug kapitalo, daug dar
bo, kol bus atstatytos tos ūki
nės vertybės, kurios šį pavasa
rį smėlio audrų buvo sunaikin
tos.

Ši žiema Danijoje buvo “sau
sa**—sniego teiškrito visiškai 
maža. Pavasaris atėjo taip pat 
“sausas”—lietaus beveik ne
buvo. Tuo bildu žemė smar
kiai išdžiuvo. Pavasarį ėmė 
pusti smarkus vėjai, kurie dar 
labiau džiovino žemę. Pasėliai 
visiškai išdžiuvo ir danai turė
jo sėti antrą kartą. Bet ir vėl 
sunaikino. Darbštus danai sė
jo trečią kartą. Valdžia rėmė 
ukininkus, nes visas Danijos 
turtas—žemės ūkis. Tačiau ir 
šitą sėją Danijos ūkininkas ne- 
pasidžiaugė: ją ištiko dar bai
sesnis likimas—apdengė smė
lis.

Danija,* kaip žinome, užima 
Jutlandijos pusiasalį ir dau
gybę salelių, esančių, prie pu
siasalio, prie Baltijos juros var

Paskutinios Kelios Dienos 

“Jūrės Vyrai” 
Pamatykit garsiuosius Ba 11 i k o 
Laivyno vyrus, ginant priešą nuo 

Petrogrado juria ir žeme, 
ir S. S. R. S. vėliausios žinios iš 
Sovietų Rusijos paveiksluose.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

25c iki 1 P. M. išskiriant šeštad. 
Ir sekm. Visuomet vėsu ir patogu

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui Faun”

PARSIDUODA PO

$2.75

lė dirvas, pasėlius, laukus, pie
vas ir t. t- Kulturingiausioji 
pasaulyje žemės ūkio šalis vir
to lyg savotiška dykuma, lyg 
kokia Sahara.

Kai siautė smėlio audros 
dangus tiesiog aptemdavo ir 
pasidarydavo tamsu, lyg nak
tį. Saulės danguje nebesiinaty- 
davo. Ūkininkai net dienos me
tu grįčiose turėdavo degti lem
pas, nes nieko negalima būda
vo matyti. Visas oras buvo pri
sisunkęs dulkių, kurios gesin
davo net lempų ir žvakių švie
sas. Kai kur žmonės degdavo 
skalas, kaip prieš tūkstančius 
metų. Smėlis įsiskverbdavo net 
į grįčias,—pro plyšius, pro du
rų tarpelius, pro langus,—ir 
čia apklodavo dulkių sluoks* 
niais visus baldus—lovas, sta*- 
lus, kėdes, grindis ir t. t. Siau
čiant smėlio audroms danai iš 
namų negalėdavo išeiti, nes 
buvo sunku alsuoti.

Dulkių audros įsiskverbė 
net į tirštai apstatytus miestus 
ir gatves apklojo smėliu. Smė*- 
lis skverbėsi taip pat į krau
tuves, todėl krautuvės tomis 
dienomis 
sandariai

Smėlis 
traukinių 
negalėdavo pravažiuoti. Plen
tai taip pat daug kur buvo už
pustyti. Automobiliais negali
ma buvo važiuoti, nes smėlis 
ilindo į motorus iri juos .už
kimšdavo.

Taigi, šita Daniją ištikusioji 
nelaimė yra tiesiog milžiniška. 
Tris kartus sunaikinti pasėliai. 
Ne visi ūkininkai beįstengia 
sėti ketvirtą kartą, ne visi ir 
benori sėti- Laikas sėjai taip 
pat jau senai praėjęs. Kas be
lieka daryti nelaimės ištik
tam Danijos ūkininkui? Ir liū
dnomis akimis jis žiuri atei
tim Jis bus reikalingas stip
rios valstybės paramos. Daugy
bė nelaimės ištiktų ūkininkų 
išparduoda gyvulius, nes ga
nyklos paverstos smėlio dyku
momis, pašaro nėra, tai kuo 
tuos gyvulius šerti. Arčiau ju
rų gyvenantieji ūkininkai ėmė 
verstis žvejyba. Iš sodų šiemet 
taip pat maža naudos tebus, 
nes vėjai apdraskė vaisme
džius. Jaunieji medeliai beveik 
visiškai smėlio apnešti ir ūki
ninkai dabar turi juos atkasi
nėti.

Bet sakoma, kad viena bėdai 
ne bėda. Ir Daniją šiemet ap
lankė ne šita viena skaudi ne
laimė, bet prie jos prisidėjo 
dar kelios.

daigiausiai būdavo 
uždarytos.

linijas ir traukiniai

BIRŽAI — čia jau visų 
sarojus žaliuoja, nors ir neno
romis, nes labai sausa žemė ir 
reikalinga labai lietaus. Bulvės 
taip pat jau pasodintos. Tik vi
sa bėda, kad rugeliai labai men
ki, dideli plotai reikėjo išarti 
ir atsėti vasarojumi.

šiemet tikimės ger obuolių 
derliaus, nes sodai Žydi taip,
kad nė lapų nesimato—'vien tik sodybų šeimininkai ir gražinto- rių daugumą sudaro provincia-

Bet Danijos nelaimių virtinę balta, balta. Pasižiurėjus į so- jai. Mergaitės, dalyvaudamos lai iš kaimų, priversti pasinau-
. Pirmiau- dus tuojau prisimeni baltosios; gražių darželių įsirengimo kon- doti patarnavimu vieno džin-

apšerkšnijusius me-Į kurse, skoningai tvarko darže- džininko, kurs kasdien nuo ry-
Labai žydi taip pat iri liūs ir sodina gėles. Jie tiki, kad to ligi popiečio sėdį pašte (la-

■ po keliolikos metų Lietuva pa-|bai dažnai dvokia denatūratu) 
skęs žalumynų ir gėlių pavė
siuose. Tada ir ;

!ar reikia papildyti. Pirmiau
sia, danų Šlezvige pasirodė 
kažkokia nežinoma gyvulių li
ga : gyvuliai (arkliai, karvės, 
avys ir kt.) staiga ima nieko 
nebeesti, ištinka kojų paraly
žius ir po kiek laiko gyvuliai 
nugaišta. Pradžioj daugelio bu
vo manoma, kad tai iš Vokie
tijos persimetusi snukio ir na
gų liga. Tačiau patyrinėjus pa
sirodė, kad čia esama visiškai! 
kitos ligos, o ne snukio ir nagų. 
Kaip gydyti šitą ligą dar neži
noma, nes ir pati liga nėra iš
tirta. Todėl nelieka nieko kito 
daryti, kaip susirgusiuosius gy
vulius tuojau naikinti ir imtis 
izoliavimo priemonių, kad šita 
paslaptingoji liga nesiplėstų į 
kitus rajonus.

Ar tai jau ir viskas? Ne, dar 
ne viskas: Daniją šiemet ap
lankė dar viena baisi nelaime 
— vabalai. Musų kraštas tokių 
nelaimių nepažįsta, todėl 
mums gali būti ir nesupranta
ma, kokia nelaimė gali būti iš 
vabalų. O iš tiesų tai yra skau
di nelaimė. Kai kuriose šiaurės 
Vokietijos vietose atsirado tie
siog milžiniški kiekiai vabalų, 
kurie graužia ne tik medžius, 
žoles, bet naikina ir pasėlius. 
Kadangi jų yra milžiniški kie
kiai, tai kovoti su jais yra labai 
sunku. Iš Vokietijos vabalai i- 
ma užplūsti ir Daniją. Danai 
griebėsi visokių atsargumo prie 
inohių, kad jų slinkimą Dani
jon sulaikyti, tačiau tai sunkiai 
tevyksta- Kovoti su vabalų ant- . 
pludžiu yra iškviesta ir kariuo
menė.

Tokios tai baisios nelaimės 
aplankė tą nepaprastai aukš
tos žemės ūkio kultūros šalį. 
Pasirodo, kad ir aukštai kultū
ringos šalys nuo gamtos nelai
mių negali būti apsaugotos. Jei 
tos nelaimės butų buvusios dar 
didesnio maštabo, tai jos butų 
galėjusios nušiaušti visą kraš
tą ir paversti jį lyg kokia dy- 
<uma.

Maisto Išpardavimas
Weiss Food Mart, 2835 W. 

63rd St. šiandien skelbia mai
sto išpardavimą, tuo pačiu sy
kiu ir gėrimų skyriaus iškil
mingas įkurtuves. Taigi, dvigu
ba šventė, dviguba proga tau
piems pirkėjams vieną kitą cen
tą sutaupyti.

“Krautuvė pilnutėlė įvairiau
sių prekių. Prekės pardavinėja
mos geriausios kokios begali
ma už tą kainą gauti. Patys

Mergaitės,

žiemužės 
džius.
slyvos, vyšnios ir braškės. Jei 
nepakenks oro sąlygos, tikimės 
sulaukti puikaus vaisių derliaus.

šį pavasari labai daug sodi
name medelių. Biržų mieste kai 
kurios gatvės šį pavasarį buvo 
apsodintos, tuo pagražino dar

.lir už savo patarnavimus ima 
svetimšaliui1 kokį nori mokestį, nors dažnai 

Lietuva atrodys graži, gerbtina'P° kelis blankus žmogui suga- 
ir kultūringa šalis.

Dabar gegužinių sezonas, to- surašyti. Butų gera, jei paštas 
dėl sekmadienių popiečiais vi-1 įsteigtų prie vieno kurio langelio 

i labiau jau ir taip žalumynuose(sur pradeda skambėti žavios piliečiams patarnavimų biurą, 
į paskendusius Biržus. Kaimuose, dainos, kuriose paskandina sa- kuris už nustatytą taksą ką 
ūkininkai x \ j J - • * - ------ —i.:--------------------
tvarko sodybas, apsodindami 
jas medeliais. Daugiausia sodi
nama liepaičių, kurios po ke
lių metų gražiai puoš musų so
dybas, paskandindamos žalu-

dina, kol pataiko kaip reikia

taip pat gražina fiqvo kasdieninius rūpesčius. Ge- reikia parašytų ir patartų. Tas 
gužinūse pašoka, pasilinksmina pats biuras galėtų paimti ir 
ir kupini skaisčių vilčių, tęsti platinimą įvairių loterijų bilie- 
savo kasdieninį gyvenimą skir-,tų, kurie dabar pardavinėjami 
stosi namo. Muštynių gegužinė- prie kiekvieno langelio ir kliu- 
se labai retai tepasitaiko, o jei do tiesioginį darbą.

■i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per - 
• A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Išparda- |WEISS Isparda
vimas!
GROCERIES

LlfcBY’S

RED SALMON
1 SV.;

Vop.

’HEINZ

KETCHUP
Did.
būt.

PYČĖS
No. 1 Ankš. Kenai

CLEAN QUICK
2^ sv. pak. 13c
5 s v. pak. 25c

Crisco arba Spry
!::.47c

OLIVIO

MUILAS
3 “ 14c

food mart vimas!
FRUKTAI IR DARŽOVĖS

BALTOS

BULVĖS
10 SV.

15c
CITRINAI vienas 2c

CALIFORNIA PU1KŲS

MORKVOS 3 pak. 10c

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
KENTS—SPECIAL 

2 m. Senumo

BOURBON 
kvort. 99c
DERBY—CLUB 

ALUS 
5c Butelis 

$1.10 keisas 
PLŪS DEPOSIT

LEDO ŠALTUMO

ALUS 
bz gal.

i

MĖSOS DEPT

LAŠINIAI
y2 SV. PAK.

2už 25c

Degtinės 
Dept.
is Metų 
Senumo 
Blended

Scotch
93c

Penkt.

CIGARETAI
Camels
Luckies
Old Gold
Chesterfield

2 už
25c
$1.23

LONDON—MANOR 
DISTILUOTAS

GIN 
85 Proof 

Penkt. 69c
MANHATTAN 

PREMIUM 

ALUS 
3 kenai 25c 

keisas $1.89
YOSEMITE

VYNAI
Sherry, Port, Blackber- 

ry, Muscatel 

kvort 39cn

SWIFTS PREMIUM

POT ROAST
sv 1 Sc

MINUTE

STEIKAI

sv 35c
DELĮCIA 

Oleomargarine 
2sv 25c
SMOKED PICNIC

KUMPIAI
sv 171c

Netoli sostinės Kopenhagos. tikrai įsitikinsite perskaitę jų 
durpynų I skelbimą, kuris šiandien telpa 

Naujienose.
Kas dedasi maisto skyriuje, 

tą patį galima pasakyti ir apie1, 
gėrimus. Tad, už vis sveikiau
sias dalykas pačiam tą puikų 

tų labiau plačiose apylinkėse, turtą savom akim pamatyti. | 
Tos vietos, kurios apimtos gai- (Skelb.) A

užsidegė milžiniški 
plotai. Gaisrai kilo keliose vie
tose, todėl su jais kovoti buvo 
beveik neįmanoma. Neliko nie
ko kita, kaip aplinkui kasti 
griovius, kad ugnis neišsiplės-

Maišyti
Gėrimai

Dideli Buteliai 
45c keisas plūs deposit

LEDO ŠALTUMO
Gėrimai

3 kvort. būt. 25c 
Plūs DepositUž

VISOKIE SKONIAI 
pali.

GERIAUSIAS CREAMERY

SVIESTAS
(1-sv. Plyta)

26c
Little Kurnels 
2pak- 21 c

DOMINO

CUKRUS
5 SV. MAIŠAS

24c
SWIFT PREMIUM SIRLOIN

ŠTEIKAS
sv 33c

Swift Premium Rolled Rib

ROAST
sv 27c

Dykai 
Pristatymas

2835 WEST 63rd STREET
ATDARA KASDIEN IR NEDIELDIENIAIS NUO 7:30 A. M. IKI 10 P. M. 
■■■■■■■■■PASILAIKOME TEISŲ KIEKIUI APRIBUOTI

Republic
2900

Vardas.

Adresas...

ŠMOTŲ 
SETAS!

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STREET

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

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

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI
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Metai karo Kinijoje

Klausimai “Naujie
ną” Redakcijai

Gerbiamieji: — šiuos mano 
klausimus prašau atsakyti per 
“Naujienas”:

1) Aš norėčiau patirti, ar 
Rusijoj po socialistinės (? — 
“N.” Red.) revoliucijos buvo 
jandoma įvykinti komunizmo 
tvarka? Jeigu taip buvo, tai 
kodėl dabar komunistai visur 
rašo, kad Marksas taip nuro
dęs savo teorijoj: “per socializ
mą į komunizriią”?

2) Jeigu komunistai laikosi 
Markso mokslo, tai kodėl jie 
pirmiau paniekino socializmą ?

3) Ar Marksas* turėjo vieną 
teoriją socialistams, o kitą ko
munistams?

Tikiuosi, kad Tamstos su
teiksite mano klausimams 
“Naujienose” vietą ir duosite 
teisingą paaiškinimą.

Naujienos, chicago, m. 4 _________________ ____________ _________________

Vienybes” linksmiesiems broliamsmaistą ir t. L Tai buvo komu-p^P 
nizmas, o ne socializmas, neš 
socializmas riuhiato tik gamy
bos ir paskirtymo priemonių • i I I
suvisuomeninimą; o bolševikai 
bandė tvarkyti per valdžios įs
taigas ir vartojimą, nustatyda
mi kiekvienam žmogui, kiek 
maisto jisai turi teisę gauti, 
kokius rubus dėvėti ir kokiame i i ‘ ‘kambaryje gyventi. Tokia tvar
ka tinka kalėjimui arba kazar- 
rriei (kareivinei), bet su socia
lizmu ji, žinoma, nieko bendro 
neturi.

Šitas leniniškaš* komunizmas 
buvo praktikuojamas Rusijoje 
per trejetą metų ir atvedė Ru-

«>/■*» ♦ 4 . * . {

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

iai tik į sveikatą eina.
_ _____ ____ ___ ____ Mieli broliai, sakykite dėlkd 

hia juos skaityti, bėt dabar pa- šito musų tėvynei nepalinkėti?

(Tęšinys)
Kitu metu tikrai butų links-

dutis tokia rinitą, kad koktu 
juos matyti šiaurės Amerikos 
laisvoje spaudoje.

O dėl partijų ir srovių tiek

Vakar Kauno

Vakar pasibaigė metai laiko, kai Japonija pradėjo 
naują karą prieš Kiniją. Per tą laiką ji užėmė apie šeš
tą dalį kinų teritorijos, daugumą kinų geležinkelių ir 
visą eilę didmiesčių, jų tarpe šiaurės sostinę Peipingą 
(Pekingą), centralinės Kinijos sostinę Nankingą ir tur- 
tingiausiąjį Kinijos miestą Šanchajų.

Užpuolikai padarė Kinijai be galo didelių nuosto
lių. Mūšiuose ir nuo oro bombų užmušta ir sužeista dau
giau, kaip milionas kiniečių. Dešimtys milionų Kinijos 
gyventojų paliko be namų ir pastogės.

Tačiau Kinija tebesilaiko, ir juo karas tęsiasi il
giau, juo užpuolikų padėtis darosi keblesnė. Japonija 
tikėjosi laimėti karą per šešis mėnesius, bet karo galo 
da ir šiandie nematyt Pirmieji karo metai japonams 
kaštavo du bilionu dolerių, neskaitant nuostolių, ku-i, 
riuos turėjo nukentėti Japonijos užsienių prekyba ir jos 
pramonės įstaigos Kinijoje. Daug dirbtuvių, kurias bu
vo įsteigęs Kinijoje jap6nų kapitalas, tapo sunaikinta.

Atrodo, kad Japonijos militaristai apžiojo daugiau, 
negu jie gali nukąsti. Jeigu karas prasitęs dar metus, 
tai japonų žygis Kinijoje gali susmukti.

Visos šalys simpatizuoja Kinijai,, bet tų šalių val
džios nedaro nieko Kinijos apgynimui. Net Sovietų Są
junga, kuri per metų metus sakėsi esanti ypatingai su
interesuota tuo,, kad Kinija nepatektų po svetimu jun
gu, nedrįsta jai suteigti karo pagalbos (p, kai kurie nai
vus žmonės dar tiki," kad Sovietų Sąjungą siųstų savo 
armiją apginti Lietuvą!). Ji, kaip ir kitos šalys, prista
tinėja kinams ginklus. Bet ir japonai gauna pakanka
mai ginklų iš kitų šalių. Tiktai to dėka Japonija gali 
tęsti šį karą.

Jeigu didžiosios valstybės susitartų neduoti ginklų 
japonams, tai karas greitai pasibaigtų, ir japonai butų 
priversti nešdintis iš Kinijos. Bet amunicijos ir ginklų 
pardavinėjimas neša didelius pelnus kapitalistams, ir 
valdžios nenori šitą biznį jiems gadinti.

Todėl liejasi žmonių kraujas Kinijoje ir liesis tėl, 
kol vienos arba antros kariaujančios šalies jėgos rieiš- 
sisems. Kai karas sustos, tai Anglijos, Amerikos ir kitų 
kraštų kapitalistai eis į kiniją padėti jai atstatydinti i 
sugriautus miestus, išardytus geležinkelius ir uostus. 
Ir vėl jiems bus pelningo biznio.

Vienas geras dalykas gali išeiti iš šito karo. Jeigu 
Japonija nestengs Kiniją užkariauti, tai jos niilitaristai 
bus diskredituoti, ir gali sugriūti visa feodalizmo (vi
duramžių) sistema, kuri dar tebeviešpatauja Japonijo
je. Revoliucija Japonijoje nušluotų 'paskutinę galingą 
deš^Otišką monarchiją pasaulyje.

Konferencija tremtiniams padėti
Prancūzijos mieste Evian-Les-Bains susirinko 32 

valdžių atstovai Apsvarstyti, kai’b padėti ištremtiems iš 
Vokietijos ir Austrijos žydams ir kitiems politiniems 
tremtiniams. Sumanymą šitą konferenciją sušaukti da
vė prezidentas Rooseveltas. *

Tai tikrai sveikinantis žinksnis. Šiais laikais pasau
lio valdžios retai tesirūpina žmopiškumo reikalais.

Problema, kurią svarsto konferencija Evian’e, yra 
labai paini. Vokietijos rudoji diktatūra jau išvijo tūks
tančius savo piliečių, kurių ji neapkenčia dėl to, kad jie 
ne “arijonai”, arba dėl to, kad jie turi tam tikras politi
nes pažvalgas. Jeigu valdžia nekonfiskuotų tų žmonių 
turto, tai iš Vokietijos ir Austrijos bėgtų į užsienius! 
šimtai tūkstančių.

Bet po svetimus kraštus blaškosi daugybę tremti
nių ir iš kitų diktatoriškų valstybių. Norint jiems vi
siems suteikti pagalbą, reikėtų milžiniškos suihbš pini
gų. Iš kur juos paimti?

Tačiau, jei konferencija suras budus padėti beht 
daliai tremtinių, tai ir tuomet bus atliktas didelis dar-' 
bas. Besvarstydama tų nelaimingų žmonių padėtį, kėn

Juozas Kybas.
Atsakymai

1) Vadinti “socialistine revo
liucija” tą perversmą, kurį Ru
sijos bolševikąi po Lenino ir. 
Trockio vadovybe padarė spa- 
iių-lapkričio mėnesiais, yra ne
tikslu. Jie nuvertė demokrati
nę vyriausybę, kurios priešaky
je stovėjo socialistai ir kuri tu
rėjo Darbininkų ir Valstiečių 
Atstovų Tarybų paramą. Ir ta 
vyriausiybė buvo nutarusi pa
skelbti Steigiamojo Seimo rin
kimus, visuotinu, lygiu, slaptu 
ir tiesiu balsaviinu. Įstatymas 
rinkimams jau buvo paruostas 
ir buvo baigiami balsuotojų 
sąrašai. ? ,

Taigi Lenirio-Trockio vado
vaujamas perversmas buvo at
kreiptas prieš demokratiją ir 
prieš socialistus, kurie atsto
vavo milžinišką daugumą Ru
sijos darbininkų ir valstiečių. 
Yra absurdas tokį. perversmą 
vadinti “socialistiniu”.

Kad bolševikų , perversmas 
buvo įvykintas prieš milžiniš
kos darbininkų ir valstiečių 
daugumos valią, tai parodė ir 
Steigiamojo Seimo rinkimų re
zultatai, Tie rinkimai įvyko 
jau bolševikams turint valdžią 
savo rankosfe (gruodžio mėnesį 
1917 m.), bet socialistai revo- 
liucioneriai (valstiečių partija) 
ir socialdemokratai (darbinin
kų partija) laimėjo beveik du 
trešdaliu vietų Steigiamam Sei
me, b Lenino-Trrickio partijai 
teko tik vienas trešdalys.

Jeigu bolševihai butų tikrai 
įvykinę socialistinę revoliuciją,

i tai argi Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai butų tokia milžiniš
ka daugumą balsų pasisakę 
prieš bolševikus? Ir jeigu bol
ševikams butų tikrai rūpėję 
įvykinti Rusijoje stocializnią, 
t. y. tokią visuomenės santvar
ką, kurios vyriausias tikslas 
yra panaikinti darbo žmonių 
išnaudojimą, tai argi jie butų 
paniekinę demokratiriiti būdu 
išrinkto Sfeigiaihojo Seimo va- 
hą — to šeinio, kuriame du 
trečdaliu vietų turėjo socialis
tai?

Bet Leninas, pamafęš, kad 
Steigiamam Seime jo partija 
yra mažumoje, liepė ginkluo
tiems matrosams jį išvaikyti!.

Tai buvo ne socialisitinė re
voliucija, bet ‘‘pučas” sąmoks
lininkų, kurie trokšta žmones 
valdyti, nežiūrint kokiomis 
priemonemiš. PūriaŠų “pučą” 
(ginkluotą perveręmą padarė 
1926 m. Lenkijoje buVyš socia
listas Pilsuaškiš, ir kitose ša-: 
lyse įpariašiušt ^puČūs” darė ki
ti tokie pat garbės ištroškę 
“vadai”.

Po spalių-lapkriČio pervers
mo Ipolšėvikai sterigėsi Viską 
paimti į vafdžios rankas — ne 
tik pramone, žemės ūkį, Ban* 
kus ir geležinkelius, , bet taip 

“pat ir sinulkiąją prekybą, gy
venamuosius namus, rubus, tų derlius.

Tur būt, jps gerai žinote ir 
tiek fizikoje nusimanote, kas* y- 
ra šviesos spektras? Kokiomis 
vaiskiomis spalvomis pūsireiš-' 

siją į baisųjį 1921-22 metų ba-|kįa šaulės spinduliai, kaip jie 
dą. Darbininkų streikai Rusijos persilaužia per prizmę! 
didmiesčiuose ir Kronštadto ju- Visi esame ihatę laurhės juos- 
rininkų (bolševikų!) sukilimas tą! Kaip grūžiai, margaspalviai 

t savo ji blizga! Bet tik reikia niVi-
ir buvo įvestas Nėp■ riam debesimi, galutinai saulę 

J • užkloti ir ši lietuvių dainose!
laiko Leninas ir kiti apdaintiota, pasakose atpasako-' 
t z-1 1 r /aiva i i i rv l « f • . . •» 1 » • . . t y •• tta laumes juosta dingsta.

Mieli( broliai, taip ir gyveni
me dedasi, kai juodas debesis 

metus po perversmo, buvo “ka-1 galutinai visą gyvenimą užgula,, 
rinis komunizmas”.

Markso teorijoje nėra tokio 
dalyko: “per socializmą į ko
munizmą”. Marksas kartą pa-: 
darė apie tai trumpą pastabą, 
bet plačiau šitos minties savo 
teorijoje nėaiškino, ir mums 
šiandie visai nėra reikalo rū
pintis*, kas bus po socializmo. 
Tuo pasirūpins ateinančios 
gentkartės. O šiandie prieš mus 
stovi klausimas, kaip įvykinti 
socializmo santvarką. Jos dar 
niekur nėra, ir bolševikiška 
Rusija yra toliau nuo socializ- nih10 esmė! 
mo, negu kitos šalys. Rusijoje 
dar nėra nė demokratijos.

2) Laiško autorius klausia, 
“jeigu komunistai laikosi Mar
kso mokslo, tai kodėl jie pir
miau paniekino socializmą”. 
Bet komunistai niekuomet 
Markso mokslo nesilaikė. Jie 
tiktai dangsto Markso autori
tetu savo politiką. Marksas vi
są savo g^enimą kovojo prieš'

privertė Leniną pakeisti 
politiką,
(naujoji ekonominė politika).!
Nuo to
bolševikai sakė, kad komuniz
mas, kuris* Rusijoje buvo vy
kinamas per pirmuosius trejus

tasai gyvenimas tampa niūrūs, 
nemalonus, tuomet ir šuiies 
kaukia ir nakties apuokai pa
slaptingai skrenda.

Štai Lietuvoje man netektų 
dėl jūsų viešai pareikštų min
čių ginčytis, o jei pavyks šiam' 
laiškui Atlanto vandenyną nu
galėti, turėsite progos ir jus dėl 
jo pasisakyti ir vėl mes galėsi-1 
me mintimis pasidalinti.

Juk mintis mintį gimdo, ta
me ir gludi visa gyveninio pa
žanga, tame ir tvyro viso gyve-

Laumės juosta mes< visi gėri-, 
mes, grožio jausmo pagauti sa
vo dvasios gyvenimą labiau į-

I turtiname.
Todėl, kad laumės juosta vi

somis varsomis tviksi. >
Jei tik vieną spalvą matytu-, 

me šito grožio jausmo taip iš
kilmingai liepa jus tume, o jei 
kuris ir rastų savo nepasiten
kinimą, tai nevisi.

Tai taip'irs:su musų 
mis.

Spiagu ir gera, kilnu ir gra
žu, kaip tos mintys visoje pil
numoje gali pasireikšti.

Šiaurės Amerika dėlto nežus/ 
jei tęriais gyveną žmonės min
ties laisve naudojasi jei visai

minti-

j e įvykino1 bolševikai. Jisai sa
kė, kad darbininkų klasė pasi- 
liuosiuoš ne per sąmokslą ir 
ginkluotą sukilimą, bet per de
mokratiją. O bolševikai, pasi
grobę valdžią į savo rankas, 
demokratiją panaikino.

3) Markso teorija yra viena 
visiems, bet komunistai ją tem
pia ant savo kurpalio. Pasi
remdami ta pačia Markso teori
ja, jie vieną sykį įrodinėja vie
ną dalyką, kitą sykį kitą, visai 
priešingą pirmajam. Leninas 
per 20 su viršum metų buvo 
socialdemokratas ir, pasirem
damas* marksizmu, įrodinėjo, 
kad, nuvertus caro valdžią, Ru
sijoje turės būt įsteigta demo
kratine respublika, ir visus ko-, 
liojo, kyrie sū ta jo įhintim ne
sutiko. Bet paskui, kai jam pa
sitaikė proga pasigrobti valdžią 
į savo raikąs, tai jisai ėmė 
skelbti, kad demokratijos laikai 
jau “atgyventi”, ir įsteigė savo 
partijos* diktatūrą — ir šilą sa
vo dėšįbtizmą jisai irgi rėmė 
“marksizmu”.

Marksizmu pasiremdami, bol
ševikai pirmiau smerkė f 
socialistus, kurie stojo už savo 
krašto gynimą nuo užpuolikų. 
Dabar, vęl marksizmu pasirem-. i !t, , . . t >.
darni, bolševikai sako, kad dar- gaudai, kad galutinai už- 
bininkai privalo Už tėvynę gul- darytoji Lietuvių Mokslo Drau- 
dyti savo galvas. gija, busianti pakeistą į muzie^

Markso teorija yra viena, bet P'įitj.V sujungta su Regionalių 
komunistai kiekvieną kartą, kai• _ zįeją.Sąjunga. Tai esąs vai- 
pasiikeičia sovietų valdžios pa-1 vūdijos projektas, 
aetis, tį Teoriją h'iŠkina kitaip. 
Su marksizmu jie elgiasi taip, 
kaip klerikalai sū Šventraščiu.

Nejaugi mes nesame verti "i 
tiek, kad savo tautos sūriais ne- 
galiirie pasitikėti? Nejaugi mes 
esame tik iriedžiaga ją kitiems 
virškinti? Nejaugi mes esame 
tiek aistringi, kad bet kuriuo 
fnomėntu galime galvos netekti, 
nejaugi ši apystova turi nu
lemti, kdd mes tik iš viršaus 
visi turime būti tvarkomi?

Ar musų tautos atskala Šiau
rės Amerikoje gyvenanti savo 
milžiniškomis organizacijomis 
nėra faktiškai įrodžiusi, kad 
lietuviai ir laisvame krašte mo
ka ir sugeba savo tautiškus rei
kalus tvarkyti?

* ■ ’ • • • t I . ,

O štai Šiaurės Amerikos lie
tuvių spauda hera “pasiekusi 
kultūringųjų tautų Lygio? Juk, 
ji veik nežino cenzūros apinas- 
rio ?

Mieli broliai iš “Vienybėss” 
nejaugi jus savo tauta netiki
te? Nęjaugi jus manote ir tiki
te, kad visose kitose redakcijo- 
• ’ ’ < » * / J ’ * 1 > I ‘ 1 •

se tik savos tautos išdavikai sė
di?

Bukime atviri ir išmokime 
kitų mintis, gerbti, nors jos ir 
kita varsa laumės juostoje pa
sireikštų, juk laumės juosta tik 
tuomet vaiskiai spindi, kai jo
je visos varsos pasirodo.

Tik tie vadai yra gerbtini, 
kurie žmonių valią reiškia, be 
ne mechaninėmis priemonėmis 
gyvenimo pryšakyje yra pasta
tyti.

Linksmieji broliai iš “Vieny
bės”, nerustaukite dėl čia ma
no kelių tartų žodžių, tariu 
juos nuoširdžiai ir nepiktai.

Visiškai pripažįstu, kad ir jus 
verti savo mintis viešai reikš
ti, nes kitaip butų nuobodu gy
venti !

Bet bukite tokie džentelme
nai ir supraskite, kad ir kiti tu
ri teisę pasisakyti. Juk gyvena
te tokiame krašte, kur bet ko
kie moriopoliai nėra madoje.

—Para beitum
VI—19

(Galas)

Penktadienis, liepos 8, 1938

Paminėta Dr. J. 
Staugaičio 70 m. 
Sukaktis

KAUNAS
medicinos draugijų organizaci-

’ nis konjitetas V. D, U. Medici
nos Fakulteto didžiojoje audi
torijoje surengė Dr. Jono Stau
gaičio 70 metų sukakties minė
jimą, į kurį atsilankė daug se
nesniosios kartos musų visuo- 
meriės veikėjų, profesorių, me
dicinos studentų jubiliato arti
mųjų pažįstamų ir bičiulių.

minėjimo garbės

jo veiklą nuo 
suolo iki šių

papasakojo iš

Lietuvės Padangėje
f AVIACIJOS NELAIME

IiartiNinkuose

Sudarius 
prezidiumą (dek. prof. V. La
šas, Dr. K. Grinius, gen. Bulo
ta ir pulk. Oželis) su pačiu ju
biliatu J. Staugaičiu pryšaky- 
je buvo pradėti tradiciniai 
sveikinimai ir linkėjimai. Jubi
liatą sveikino žodžiu ir raštu, 
be to, įteikta dovanų. \

Dr. V. Tercijonas įdomiai pri
pasakojo apie jubiliato biogržfc 
finius bruožus ir 
pat gimnazijos 
dienų.

Dr. K. Grinius
medicinos istorijos, jos kilimo 
ir smukimo laikotarpius ir tų 
kilimų ir smukimų svarbiau
sias priežastis. Jis nurodė opti
mistų ir pesimistų mokslinin
kų teigiamus dėl gyventojų 
mirimų ir prieauglio, be to, 'pa
lietė ir naujojo mokslo—euge-

• nikos—pradus.
Jubiliatas Dr. J. Staugaitis, 

padėkojęs visiems jį pagerbti 
susirinkusiems, papasakojo ke
letą epizodų iš jo gyvenimo ir 
darbo, tarp kita ko pažymėda- 

’ mas kad Šakių apskrityje ap
tarnauti tekę jam vienam tą 
rajoną, kurį dabar jau aptar
nauja 12 gydytojų. Jubiliatas 
taip pat atrėmė kažkadą jam 
mestus kaltinimus, esą jis at 
sisakęs poetą Pr. Vaičaitį gy- 
dytį. Tai netiesa, nes jis neat
sisakęs, o tik protestavęs prieš 
kai kieno užmačias džiova ser
gantį poetą perkelti į šakius, 
kuriuose ne tik anais laikais, 
bet ir dabar dar apstu purvo 
ir, žinoma, silpnų plaučių ligo
niui ne

Visas 
nė j imas 
visko je 
“Metropolio 
atui pagerbti buvo surengta va
karienė, kur taip pat pasakvta 
kalbų ir palinkėta jubiliatui 
dar ilgai dirbti krašto medici
nai ir visuomenės labui.

vieta gydytis.
Dr. J. Staugaičio mi- 
praėjo jaukioje/ lietu- 

nuotaikoje. Vakare 
restorane jubili-

Draugija, kurios1 
yra A. Luckevi

Slovo^ birželio 
šios Gū
di rėkto-

Lietuvių ir gudų 
muziejai

VILNIUS — Vilniuje veikia 
Gudų Mokslo 
direktoriumi
cius.

Laikraštis
7 d. įsidėjo žinią, kad 
dų Mokslo Draugijos 
rius A. Luckevičius gavęs vai
vadijos pasiūlymą Gudų Mok
slo Draugijos ihusiejų sujungti 
su Regionalių Muziejų Sąjun
ga, bet A. Luckevičius nesuti
kęs. Dėl to vaivadija sulaikiusi 
gudų mūžiejui skiriamą mene-: 

tuos| sihę 400 auks. subsidiją.

Toliau tas pats laikraštis ra
šo, kad vietos lietuvių tarpe

O Lietūkis iš ūkininkų šiupir- 
ko 1,200,6do centnerių rugių ir 
to kiekio du trečdalius parda
vė užsieniuose. Javų supirkimą 
norima sustabdyti, kol paaiš- 

I kės, koks numatomas Šių me

ferencija atkreips viso pasaulio dėmesį į barbariškumą džia. žmogui gyventi šAvo gimtarh'e krašte, nėfa. verta 
civilįzučtoš vadžios ^asaūlio b^ihija tūri tbkiaš 
valdžias pŽcsiHėjrktt. -

valdžių, kurios persekioja savo piliečius.
Valdžia, kuri dėl vienos ar kitos priežasties nelei-

Išdege 'GO Ha Miško
RAUNĄS — Praveniškių mi

škuose išdegė apfe 60 ha miš
ko. Gaisrą, kuris dėl skusrų iš
džiovinto miško nepaprastai 
greitai plėtėsi, didelėmis pa
stangomis gesino vietos miškų 
administracija, vietos gyvento
jai ir netoliese durpynuose dir
bę kaliniai. Iš Kauno nuvyko 
inž. batalijorio dalinys. Bendro
mis jėgomis gaisras buvo uz- 
gesintas, bet vis dėlto išdegė 
apie hektarų miško.

t Lakūnai jaun. puskarininkis* 
Vilkaitis ir jaun. leitenantas 
Vydūnas turėjo užduotį atlikti 
fotografavimu^, žemai skren
dant lėktuvu. Jiedu lėktuvu An- ...... *• • . 
bo nr. 69 žemai skrido ties Bar
tininkų ųiiesteliu.. žemai škren- 
dąnt, sudužo, ir abudu lakūnai 
Vilkaičio tėviškėje, tuo laiku 
Vilkaitis iš lėktuvo numetė sa
vo tėvūriis laišką, norėdamūš 
jiefns suteikti džiaugsmo. Deja, 
ir pats tuojau nukrito, ir tą 
džiaugsmą tėvams* pavertė di
deliu liūdesiu liei gedulu.

Nelaimės priežastims ištirti į 
Bartininkus tuhjau nuvyko iŠ 
Kauno koiAisij'a su aviacijos 
viršininku gėrięr. Gustaičiu. La
kūnas Vilkaitis, tėvų “pageidavi
mu, palaidotas Bartininkuose, 
kur jis buvo nuskridęs numir
ti, b jauh’. lėrtenanto Vydūno 
lavonas atvežtas* į Kauną ir čia 
prideramomis iškilmėmis palai
dotas.

TIESIOGINIŲ TARIFŲ KO-
Misija baigia darbą

KAUNAS — Lietuvos—Len- 
kijos tiesioginio tarifo komisi
ja šiandien savo darbą baigia. 
Komisija sudarė provizoriumą 
teisioginiam keleivių bilietų ir 
prekėms vežioti geležinkeliais 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tas 
susitarimas pradės veikti irgi 
nuo liepos 1 d.—pradėjus gele
žinkelių susisiekifną. Be ko ki
ta susitarime numatomas ir 
Lietuvos prekių peradresavi
mas tranzitu per Lenkiją į ki
tas Pietų Europos valstybes.

Toje komisijoje dalyvavę 
tenkų atstovai Sekminių šven
čių proga vyksta į Klaipėdą, o 
iš teh grįš į Lenkiją.

Redakcijos 
Atsakymai

Praveniškių mi Pradeda Veikti AntH- 
šis Gumos Fabrikas

Antrasis gumos fabrikas 'da
bar jau beveik galutinai yra 
įrengtas ir pačiomis artimiau
siomis dienomis pradės norma
liai dirbti. Šiuo metu yrk Ban
domas pastatytosios maŠiAos. 
Naujasis fabrikas, kaip jau ži
noma, turi akc. “Gumos” ben
drovės fabriko vardą.

“Naujienos”
Gerbiamieji: — Malonėkite 

paaiškipti, jeigu turite rekpr- 
dą, kada pradėjo kariauti Ru
sija sū Japoniją — 1S)O3 ,ar 
1904 metais? Ir kada baigėsi 
karas, kuriais metais?

Su pagarba
A. Grebfiunas.

Kriras tarp Rusijos ir Japo
nijos prasidėjo 1904 m. vasa
rio mėnesį ir tęsėsi metus su 
viršum laiko. Taika buvo pa
sirašytą Portsmouth’e rugpjū
čio mėn. 29 d. 1905 ip.

“N ” Redakcija.
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DETROITO LIETUVIŲ ZI
Iš Detroito lietuvių veiklos

Iš 352 SLA Kuopos 
Susirinkimo

SLA 352 t'p. susirinkimas į- 
vyko Lietuvių svetainėje liepos 
3 d., 9 vai. ryto. Pirmininkavo 
ir atįdarė susirinkimą J. Galec- 
kas. Sekr. J. Čveraitiš peršau
kė, vąldyįą ir pęrškaite protę-i 
kolą, kurį susirinkimas priėmė. 
Pasirodė dalyvavo visa valdyba, 
išskyrus du iždo globėjus.

Susirinkimas buvo neskait-: 
liūgas. Oras buvo gražus tad 
nariai daugiausiai tik užsimo
kėjo duokles, atsiprašė ir išva-; 
žiavo į piknikus ią t. p.

Delegatų Raportai
Delegatai jau buvo sugrįžę iš 

SLA seimo. Susirinkime daly
vavo dėl. P. Molis ir išdavė; 
trumpą raportą iš seimo darbų, 
bet žadėjo kitam sustifinkiine 
daugiau pranešti. Vėliau atsi-j 
lankė delegatas Martin. Jis taip-, 
gi padarė trumpą pranešimą, 
kad Šeimas priėmė gerų nuta
rimų apie naujų narių įstojimą, 
vietoj Vitaičio Tėvynės redak
torium išrinko K. Jurgelionį iš. 
Chicagos, ir kad Seimas buvo 
draugiškas.

Trečias 'delegatas pranešė,, 
kad negalėjo važiuoti nors ir 
su geriausiais norais, nes žmo
na sunkiai serganti.

Šusdrink'imas nutarė, kad bu
tų paruoštas pusmečio finansi
nis raportas. Finansų sekr. J. 
Šimanskis vietoj pranešė, kad 
turi tokį raportą paruošęs ir 
tuoi gali perskaityti. Bet buvo 
atidėtas kitam susirinkimui, 
kad iždo globėjai peržiūrėję ra-: 
portą jį patvirtintų. :
' Susirinkimui'einant prie pa
baigos iškilo klausimas ar nau
jasis Tėvynės) redaktorius yra. 
geresnis už Vitai tį. Pasirodo,' 
kad dauguma susirinkime bu
vo patenkinta permaina.

Koresp.

T. M.. D. 68 Kuopos , 
Piknikas

Liepos 3 d., Bėcclmut Grove 
Darže įvyko T.M.D. 68 kuopos 
piknikas. Oras buvo labai gra
žus. Tą dieną buvo keletas kitų 
piknikų, o švenčių proga dauge
lis išvažinėjo, vienok ir musų 
piknike susirinko nemažai žirio-j 
nių. Iš komisu još girdėjom, kadi 
atliks keletas dolerių pelno.

Kuopa garsino, kad ankščiau
siai atvykusioms dalins knygų. 
Jų išdalino apie 50. J. Šimans
kis, pirmas atvyko ir gavo pir
mą knygą.

T.M.D. yra seniausią litera
tūros draugija ir bandom ją 
palaikyti, kol galima. Šįmet iš 
Lietuvos gavome knygų, Bau
džiava Lietuvoje, Musų Įžymie
ji žmonės ir Lenkai ir Lenkija. 
Kuopai priklauso daugiausiai 
senieji — “tie patys” nariai ir 
organizacija pakol kas) be’par- 
lyvė. Bet laikui bėgant kai ku
rių narių nuomonės ėmė dalin
tis. Kai kurie jau pritaria fa
šistų diktatūrai o kiti, po se
novei, laikosi demokratinio nu
sistatymo.

Taip ir piknike buvo viso
kių pažiūrų žmonių, bet visi 
linksminosi, gėrė ir kalbėjo 
“bepartyviškai” iki vėlybai va
landai nakties. Koresp.!

Išvyko
Atostogų

Birželio pabaigoje 2 mėne
siam į Lietuvą atostogauti iš
važiavo Dr, J. Jonikaitis ir adv. 
J. Uvick. Rereitą vasario mėn., 
juodu gavo po medalį nuo Sme
tonos. Tuo pat laiku po meda
lį gavo ir nejudinamo turto a- 
gentas P. Molis, vaistininkas 
Smailis ir J. J. Bachunas iš So- 

'dus, Mich. Koresp.

DETROIT, MICH. — šešta
dienį, liepos 2 d., svetainėje ties 
2386 24th Street įvyko L.S.S. 
*16 kuopos susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė org. M. Keme- 
šienė, o tvarkos vedėju buvo iš
rinktas J. Česonis. Birželio m., 
protokolas perskaitytas ir 'pri
imtas.

Drg. Normantienė perstatė 
naują narį Antaną Mackoy, ku
ris buvo priimtas vienbalsiai.

I

Valdybos raportuose organi-* 
zatorė M. Kemešienė pranešė, 
kad buvo Amerikos Lietuvių 
Kongreso suvažiavime Scranto-' 
ne, Pa., tad teko pasikalbėti a- 
pie L.Š.Š. veikimą su daugelio 
kolonijų veikėjais ir laikyta pa
są tarimas dėl, tolimesnio LSS 
veikimo. Ten buvo išrinkta ko
misija sutvarkyti konstitucijos, 
Dr. A. Mon tvidas, Dr. P. Gri
gaitis ir K. Liutkus.

Kitame susirinkime drg. Ke- 
mešienc žadėjo daugiau pra
nešti apie darbuotę.

Sekretorius raportavo, kad. 
jau pasiuntė $5.00 į Brooklyn, 
N. Y., likvidavimui Stilsono by
los. Iždininke gi raportavo, kad 
visos sąskaitęs užmokėtos. Vi
slus tris valdybos raportus susi
rinkimas priėmė.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus komisija ra
portavo, kad birželio mėnesį 
susirinkimo nebuvo. Sekantis 
susirinkimas {vyksiąs liepos 23 
d., kuriam, delegatai išduos ra
portus iš praeito suvažiavimo 
Serą n ton, Pa.

Ispanijos Demokratijos gynė
jų komisijai pavesta darbuotis 
toliau. Susirinkimas taipgi pri
ėmė raportą ir pramogų komi
sijos, kuri pranešė, kad ruoš 
žieminį parengimą, jeigu pasi
taikys tam praga.

Veikiančioji komisija prane
ša, kad; Detroite lankėsi Naujo
sios Gadynės redaktorius Straz
das ir birž. 9 d., buvo sušauk
tas ekstra susirinkimas salėj 
lies 2386 24 th St. Susirinkime 
dalyvavo komisija ir keletas 
draugų bei draugių., Strazdas 
kalbėjo apie pusę valandos aiš
kindamas apie LSS su LDD 
vienybę. Sako, LSS, bus politinė 
organizacija, o LDD — litera
tūros draugija. Naujoji Gadynė 
bus kaipo organas.

Susirihkimast šį reikalą gana 
ilgai svarstė ir paliko jį komi
sijos nuožiūrai, J. Pilkai, J. Be- 
saspariui ir M. KeineŠienei.

Pabaigai, susirinkimas svars
tė Vinco “Dėdės” Mišėikos rei
kalą. Atsižvelgdama į jo var
gingą padėtį nutarė jam pasiųs
ti $5.00 iš LSŠ llš kp. iždo per 
“Naujienas”. Susirinkimas) pa
sibaigė apie 10:10 vai. vak.

Sekr. J. B.

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—Doc. A. 
Tomošaitis. ,, 
Prisiminiau—Dalyvis
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart
kus
Nenusimink—A. Kazanavičienė 
Anglijos Sostinėje—Fr. Simplic 
Karas “neišvengiamas”—F. Bruc- 
kner
AA—Henri Barbusse.
Populiarusis Mokslas 

, Apžvalga ir t t
Kaina 45 centai

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

Oi

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

PABANDYKITE — Galifornia tai vis ką nors naujo 
išranda. Vėliausia naujienybė Californijos “byčįuose”— 
tai ‘‘smėlinis biliardas.” Panelės paveiksle parodo kaip 
tas biliardas lošiamas.

?<<<:•■

Padėka Cicagoš 
Lietuviams Nuo 
Detroitietės

Džiaugiasi Gražiu Vizitu 
Chicagoj

DETROIT, MICH. — Noriu 
tarti širdingą ačiū draugams 
čhiėagiečiams, kurie suteikė 
man tiek daūg malonumo vie-. 
sint Chicagoje pereitą savaitę.

.Pirmiausiai teko susitikti su 
p-ia M. Bertulis, kuri tuojau pa
sisiūlė mane pavežioti po Chi- 
cago. Tai buvo pirmadienis, 
birž. 27 d. Susitarėm pamatyti 
Tautiškas'- Kapines. Automobi
lyj Teartų važiavo p. A. Jasai
tienė, p. D. Budrienė, p. Bcrtu- 
lienės sesutė, ir dar vienas vy
rukas, kurio pavardę pamiršau.

Tai. ir patraukėm kapinių 
link. Pirmiausiai sustojom Mar- 
ųuette Papke ( apžiūrėti musų 
gerbiamų lakūnų Dariaus ir Gi
rėno ’pamikią. Jis man labai pa
tiko, tikrai paminklas yra gra
žūs ir istoriškas.

Taiit. kapinėse

Netrukus atsiradom Tautiš
kose Kapinėsie. Pirmiausiai, ži
nome, norėjau pamatyti Dėdės 
Šerno paminklą. Paskui pradė
jom vaikščioti po visas kapi
nes. O kiek tų gražiausių pa
minklų gražiais lietuviškais 
užrašais, kiek tų pažįstamų var
dų, matytų Naujienose arba ži
nom į iŠ jų raštų. Juo toliau 
eihaųi, juo didesnį įspūdį gau
nu. Tų gelių gražumas! Visos 
lietuviškos, kokių per 25 me
tus jau nebuvau mačiusi. Da
bar jas pamačiau Tautiškose 
Kąpipėsę.

Vėl grįžom prie kapo, kur 
palikom p. Budrienę sodinant 
gęlių ir tąisant savo ir p. Bėr- 
tulienes Mamyles kapą. Tai jų 
Mamytė , irgi ilsisi gražiose Tau- 
tišĮeosę Kapinėse. Pp. Budrienė 
;r Bertulienė turi vieną brolį J.! 
‘Petrauską, kuris gyvena Rock- 
forde, III. Yra plačiai žinomas 
veikėjas ir Naujienų darbuoto
jas. Pp. Bertulienė ir Jasaitie
nė yra nenuilstančios, dąrbuo- 
td'jos daugiausiai SLA 63-čioj 
kuopoj, B'urnsidėje. Jos abi y- 
ra tos kuopos iždo globėjos. A- 
bi taipgi yra Naujienų skaityto
jos ir rėmėjos.

Taigi, su lokiais draugais 
man buvo labai smagu leisti a- 
tostogas. Kai grįžom namo, tai 
p. Jasaitiene pareiškė, kad an
tradienį aš turiu būti pas ją 
pietums, žinoma, aš siu tuo pa
siūlymu sutikau ir antradienį a- 
pie 1 mą jau buvau Jasaičių 
rezidencijoje, kur manęs laukė 
gražus būrys malonių draugų, 
ir stalas apdėtas visokiais val
giais ir gėrimais.

Papietavus ir pasikalbėjus 
aš turėjau grįžti atgal namo. 
Mat, buvau apsistojęs pas sa
vo sesutę, prie Ingleside avė-, 
ir ten manęs laukė daugiau 
mano giminių ir draugų. Bet 
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prieš apleidžiant Jasaičius drg.' 
Bertulienė Sako, nepamiršk ry
toj pas mane turėsime vaka
rienę. Aš dar mėginau išsisu
kinėti, kad nebus laiko, bet*as 
buvo veltui. Taigi, trečiadienį' 
vėl susirinko gražus būrelis paš! 
Bcrtūlįus gražiame flate ir ten 
praleidom labai smagiai laiką.

. . * »

Tiek Berluliai, tiek Jasaičiai 
jau turi užauginę gražias šei
mynas. Sūnūs ir dutęyys labai 
mąndagųs, išauginti tikroj lie
tuviškoj dvasioj, visi kalba gra-' 
žiai lietuviškai. Iš tokių šeimy
nų daug ko galima laukti atei
tyje-

Ačiū Burnsidiečiams!
Ketvirtadienį p. Jasaitienė 

dar kartą mane pavežiojo po 
Chicago, supažindino su dau
giau draugų, kuriuos čia butų 
sunku ir suminėti. O penkta
dienį jau turėjau apleisti Chi
cago ir grįžti namo j Detroitą. 
Daugiausiai, savo atostogas pra
leidau su Rurnside draugais. 
Aš esu jiems labai dėkingas ir 
nežinau ar turėsiu progos kada 
nors už tai atsilyginti.

Taigi turėjau progos pasima
tyti su savo kita sesute Anna 
Andruliene iš Bend, III., ku
rios jau daug metų nebuvau 
mačiusi. Ji irgi svečiavosi Chi
cagoje, pas savo dukrelę ir ki
tas gimines. Mat, jos dukrelė 
neseniai užbaigė slaugės moks
lą ir dabar skraido lėktuvu 
tarp Chicagos ir Ncw Yorko. 
Kaip man rodos, tai tik dvi 
lietuvaitės yra tame amate, 
Anloinelte Andrulis ir dar kita 
chicagietė, Antoinettc Gudai
tis.

—Bessie Keblaitis-

AR ŽINOTE KA 
RAŠO 

“KELEIVIS?'*
Ar .žinai , kodėl vieni j j gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti 1

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paiąit. .

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikąu- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
turimu, pamokinimų, grasią 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” Ite- 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Senbernis Prarado 
Nuotaką ir 
Automobilį
Automobili atgavo, bet turėjo 

užsimokėti $50 pabaudos
DETROIT, MICH. — Vienas 

vietos senbernis susitaūpiė pini
gų, nusipirko automobilį ir nu
sitarė ieškoti sau žmonos. Su
sirado geltonplapkę, pradėjo su 
ja važinėti į alines ir Ilgainiui, 
sutarė tuoktis. Jau ir laisnį iš-t 
šiėmę ir dar davė jai kelis šim- 
tus dolerių rakandams nusi-1 
pirkti,

Po kelių dienų eina pas savo, 
sužadėtinę pažiūrėti ką ji.pa
darę su. jo pinigais. Bet nebe
randa nė sužadėtinės, nė pini-, 
gų, ne rakandų- Bet blogiausia,; 
kad jis nežino, ar ji mergina,, 
ar,, moteris., (

Praeina įkiek laiko, senber-, 
uis susiranda kitą moterį. — su 
dviem vaikais. Ji moka ir au- 
fomobilį vairuoti. Ji parsivežė 
jį pas save, gerai pavaišino ir 
prisikalbino perrašyti jai savo, 
automobilį. Tą jis ir padarė. 
Bet ir vėl jis neteko ir mergi
nos ir automobilio. Jis pasi
skubino pranešti policijai apie 
pavogimą jo automobilio. Poli
cija po trijų dienų automobilį 
surado. Bet moteris dokumen
tais įrodo, kad automobilis nė
ra vogtas, o yra jos savastis.

Policija pasiima senberni už 
jos apgaudinėjimą — pardavi
mą automobilio ir paskui skel
bimą jį pavogtu esant. Auto
mobilį grąžino jo savininkui, 
bet už policijos prįgavinėjimą 
jį nubaudė $50. Teko užsimo
kėti ir pabaudą ir kartu pra
rasti savo sužadėtinę. Dabar 
jis ketina apie merginas dau
giau ‘hebešVajoti. Bet ar atsi
laikys prieš viliojančius žvilgs
nius gražių geltonplaukių?

—J. W.

Puola Gtib. Miirphy 
Už Pasigailėjimą 
Lietuviui

Reikalauja mirties bausmę 
vykinti

t)ETROIT. — Paskilbęs tūlos 
sektos kunigas E. J. Rollings 
čia pereitą sekmadienį aštriai 
kritikavo gub. Murphy už “iš
težimą” ir “silpną valią.” Kri
tikos priežastis buvo gub. Mur
phy prašymas prezidentui Roo- 
sęveltuį pasigailėti lietuvio An
tano Čebatoriaus, kuris yra nu
teistas mirti-

Čebatorius nušovė žmogų lai
ke banko plėšimo, Midlande, 
Mieli. Federalis teismas pasky
rė jam mirties bausmę ir kaip 
šiandien jis turi būti pakartas 
federaliam kalėjime Milane, 
Mich.

Jeigu prez. Rooseveltas iš
klausys Murphy prašymą, tai 
bausmę pakeis amžinu kalėji
mu ir tokiu bildu Čebatorius iš
sisuks nuo kartuvių.

Murphy yra priešingas mir
ties bausmei ir jį už tai tik ga
lima pagirti. Bet keista, kad 
tikybininkas, kuris neva turi 
būti miėlaširdingumo, pasigai
lėjimo pavyzdžiu kitiems, pa
smerkia gubernatorių už pasi
gailėjimą čebatoriui ir reika
laują to lietuvio nusikaltėlio 
gyvybės. Kun. Rollings pareiš
kė, kad “nesvyruodamas pats 
užnertų kilpą Čebatoriui ant 
kaklo, jeigu jam leistų tai pa
daryti.” štai tau kunigiška mei
lė artimui!

—Kor.

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

Ne harbininkų 
Draligd

i5i?.troit, Kiich. — Nors 
kongresas seniai iŠsįskirstė ir 
Darbo Valandų ir Algų Įjilius 
praėjo, bet Michigano lietu
viams gal bus domu žinoti kas 
Uuvo jų priešai ‘kongrese.

“Prieš Algų ir Valandų bilių,; 
kūriš nustato .‘Tūbas” darbo va-( 
landoms . ir “grindis” algoms,; 
Išalsavo šie .Miihigano atstpvai: 
Mjchener, Shafer, Mapes, Wpl- 
čott, Craxvford ir NVoodruff. 
Visi republikonai-

—Kor.

Pra'naša'uja Didelį 
Judėjimą Statyboj

DETROIT. — Detroito Buil- 
ding Tradeš Council pranūšau- 
ja, kad apie rugsėjo mėnesį 
Detroite prasidės didelis judė
jimas statyboje. 'Prie to dau
giausiai prisidėšianti fėderalė' 
valdžia, kuri hevien pati statys 
pavyzdinius butus, bet ir sko
lins pinigij kitiems namus sta
tytis.

—Kor.

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ii; kur betikėtą nelaimę 

gali Sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
.......rytojų. ......
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kur*oje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir. įjašlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis t
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE)
307 W. 30th St. Newjrork, N. Y.

* * L.* , /■' *»< • <. 'h 1 r' r 41 f ■ ■ ... į', ' ' r
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MmLLiNa'ująja Gadyne”?
“NAŪJOJ1 GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NĄU JO JI .GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams. 

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĘ’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šėimų.
JNAUJ6JI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

, ji hkš. , 
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju. 

" “NAUJOJI GADYNE? 
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gėrb. Administracija:

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

Vardas ................................................ ................. ..............
Numeris ir gatvė ____ _______ _________ __ ______

' Miestas ir valstija ..... ....................................................

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas.
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, 'pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Grįžo Darbo Depatt. 
Sekretorius

DETROIT. — šiomis dieno
mis iš Europos grįžo Joseph 
Ašhmore, Micliigan valstijos 
Darbo ir Pramonės departa
mento sekretorius. Pasakojo, 
kad Europa apsiginklavusi “iki 
dantų.”

—Kor.

Ežere Užmušė
Žveją

FLINT, MICH. — šaudyda
ma po Flinton ežerą motoriniu 
laiveliu, moteriškė Ruth Piper 
įvažiavo į valtį ir užmušė 84 
metų žveją George Clark, ku
ris tuo laiku žvejojo. Miss Pi
per yra duktė turtingo Flinto 
realcstatininko.

JOS SUPRATIMAS
Mažasis Juozukas pagavo 

motinos pudrinę ir smarkiai iš- 
sipudravo.

—Tu 'taip nedaryk,—taria jo 
mažoji sesuo.—Tik moterys 
pudruojasi, o vyrai juk prau
siasi.
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Diena Iš Dienos
ŠVENČIA 2 METŲ BIZNIO JUBILIEJŲ

— Po susirin- 
Piliečių Darb. 
Povilų ir Vin- 
Kadangi L. P.

WILLIAM BAZAR, Vice-Pres.W1LL1AM KOSMOWSKI, Pres.

Sveikino Vincus 
ir Povilus

WEST SIDE. 
kimo Lietuvių 
D-jos prasidėjo 
cų sveikinimai.
D. D. Kliubo valdyboj yra Po
vilų ir Vincų, tai turėjom dar
bo juos iš eilės sveikinant.

Pirmiausia pagerbėin fin. 
raštininkų, pakeldami jį su 
kede, paskui P. Antanonį ir V. 
Ivanauskų. Neužmiršom ir sve
tainės savininko p. Neffo. Su
sėdę apie stalų užkandom ir iš
gėrėm, tikėdami vardininkams 
laimingai sulaukti kitų metų ir 
susilaukti didesnių šeimynų.

Bačkutė nelaisvėj
V. Ivanauskas, senas West 

Sidės darbuotojas ir biznierius 
sako, kad pas jį nežinia iš kur 
atsiradusi nelaisvėj bačkutė, __  _____ ___ _____ __ r _
kurių jis uždaręs rūsy. Ar at-!ro ir New City Furniture Mart. 
siras savininkas, ar kas užsta-iNuo vakar šioj krautuvėj pra- 
tys už jų kaucijų? Susitarėm;sidėjo nepaprastas įvairių na- 
eiti tų bačkutę liuosuoti. Už ke- mams reikmenų išpardavimas, 
lių minučių jau buvom pas ne- su dovanomis. Kiekvienas kos-

Ten jau tumeris gaus dovanas: Vyrams 
bus dalinami cigarai, moterims 
gėlės, vaikams saldainiai- O 
kas pirks tavorų už $50 ar dau-

T0WN OF LAKė. — šioj ko
lonijoj jau 2 metai sėkmingai 
gyvuoja NEW 
TURE MART, 
Street.

Suprantama,
nis, kuris sėkmingai gyvuoja 
per du metus, nori tų įvykį 
dar labiau atžymėti. Taip da-

CITY FURNI- 
1654-56 W. 47

kiekvienas biz-

giau, tai gaus tikrai brangių 
dovanų (žiūrėkit jų skelbimų).

Čia paminėsim keletu nepa
prastų bargenų jų 2 metiniame 
išpardavime: 9x12 Gold Seal 
arba Armstrong Congoleum, 
tik $3.49. Floor lampos su in- 
direct šviesa, tik po $3.95. Ą- 
žuoliniai dinette setai 
dėm, tik po $19.95 ir 
čia i kitokių bargenų.

Kam yra reikalingi 
rakandai nuvažiuokit
paprastų išpardavimų, sutaupy
site net iki 40 nuoš. Veria pa
sinaudoti šia nepaprasta pro
ga.

su 4 ke- 
tukstan-

namams 
į šį ne-

Pagerbė
Paul Gurską

Praeitų šeštadienį, liepos 2 
d., pas Paul ir Barborų Gurs- 
kus, 3300 S. Halsted St., įvyko 
Paul vardadienio puota. Susi
rinko daug draugų ir pažįsta
mų ir visi geriausioj nuotaikoj 
išsiskirstė linkėdami Paul Gur> 
skui daug panašių sukaktuvių. 
Svečiai buvo gardžiai pavaišin
ti ir smagiai pasišoko prie Pau
lausko “kapeli jos”. —Steponas.

kita tos rūšies prekyba. Dėl 
ekonomijos pirkite Midwest 
Stores krautuvėse. (Skelb.)

išsiuntinėjimo

prasti, kodėl Midwesit Stores 
pirkti geriau.

Beto, negalima tylomis pra
eiti ir pro pačius sandėlius. T e 
sandėliai nesenai įgyti, jie di
džiausi ir moderniausi, turi ge- 
riausį
įrengimų. Prisilaikoma griežtos 
tvarkos ir priežiūros, kad už
tikrinti maisto šviežumų ir 
stengiamasi visuomet turėti rei
kiamų išteklių.

Taigi, Midwest Stores turi to
kių naudų, kokios neturi jokia

Išvyko Wisconsinan
J. Raceviče man praneša, kad 

Petronella Kvietkienė, 3140 
Wallace St., išvažiavo į Wis- 
consino kurortus. Kadangi 
smulkmenų neturiu, tad reikia 
pasitenkinti/kad ir šiuo trum-, 
pu pranešimu. —Steponas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Anton Sirvidas, 42, su
Ruth, 44

Edward Anton, 19, su Pau
line Gurevich, 18.

Nellie

Davinių palyginimas

Rado Tėvą
Pasikorusi

Vakar anksti rytų parojusi 
namo Mrs. Louise Zjmmerman, 
29’2 N. Whipple Street, rado 
tėvą, Christian Hoelck, pasiok- 
rusį jo kambaryje. Jis buvo 78 
metų amžiaus, buvęs dailide.

Maisto Išpardavimas!
EKSTRA VERTYBĖS! EKSTRA TAUPYMAI!

PAS VISUS MIDWEST STORES
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD IR SĖST., LIEPOS 8 IR 9

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS TYRŲ BUROKŲ

CUKRUS“ 10 48
“MIDWEST” FINEST GOLDEN SANTOS

T ŠVIEŽIA KASDIEN
“MIDWEST” FANCY KAKYBĖS
KETČIPAS
“SNIDER’S” CHILI SAUCE

sv 14^MAIŠ. I

dideli n OCč 
BUTEL. <- už

Chrysler-Plymoutb į

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianas ir 
visokius rakandus bei Štorus. Ve
žam i formas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

laimingųjų bačkutę.
radom kitus “liuosuotojus”, bū
tent 18 gatvės biznierius J. A. 
Pikiel, 1818 S. Halsted St. Ant 
stalo srovėjo sidabrinis varpe
lis ir daug gėrimų. Tik dabar 
išsiaiškino, I 
švenčia ne tik savo varduves, 
bet ir 25 metų vedybų sukak
tuves. Tada tai supratom var
pelių reikšmę ir visi puolėm 
Ivanauskus sveikinti ir linkėti 
jiems tolimesnio laimingo ir 
linksmaus gyvenimo, kad jie 
sulauktų ir auksines) sukaktu
ves. Taip visiems besilinksmi
nant greitai išlaisvinom bačku
tę ir jos drauges bonkas.
irgi linkiu Vincams ir Povi-į tankiai lankosi 
lains
varduvių ir jas tiek pat links- tuose, baliuose,

—Pažįstamas.

Aldonai Cukur
kad v. Danauskas pa(jarg Operaciją

18 APYLINKĖ. — Liepos 6 
d. panelei Aldonai Cukur, 732 
W. Cermak Rd., Šv. Kryžiaus 
ligoninėj, 69th ant California 
avė., padarė aklos žarnos ope
racijų.

P-lė A. Cukur yra duktė An
tano ir Veros Cukur, tavern 
biznierių, plačiai žinomų Chi-

Aš cagos lietuvių visuomenei. Jie 
Vincams ir Povi-į tankiai lankosi visuose dides- 

linksmai sulaukti kitų iriuose parengimuose, koncer- 
piknikuose ir 

įleisti. t. t., nežiūrint politinių pakrai-
Kliubo Korespondentas, py.

Marųuette Park SLA 260-tos kuopos pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 10 d., 2-rų vai. po pietų, Mrs. Gricius svetai
nėje, 2449 W. 69th St. SLA seimo delegatai išduos rapor
tus apie įvykusį seimų ir jo nutarimus. Visi kuopos nariai 
prašomi atvykti ir atsivesti draugų prirašyti prie SLA.

K. Liutkus, sekr.

sekmadienį, liepos 10-tų, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. 12 vai. dienų. Visi nariai kviečiami at
silankyti, nes bus pusmetinis raportas apie draugijos sto
vį ir kiti svarbus reikalai. —A. Kaulakis, rašt.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, liepos 8 d. 7:30 vai. vak. Amalgamaled Centro na
me, 333 S. Ashland blvd. -r-Valdyba.

VIRTUVĖS ABRUSELIAMS IŠSIUVINĖJIMAS

KITCHEN TOVVELS PATTERN 1679
No. 1679. Išsiuvinėjimas labai paprastas, bet gražus.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted SU Chicago, IIL

No. 1679

Čia |dwfti 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardi —.

Adresas

Jaunoji panelė yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė.

Nuo savęs linkiu ligonei grei
tai pasveikti. —Senas Petras.

George Brousil ir 
Albinos Yanas 
Sužieduotuvės

WILL0W SPRINGS < Pau
linos Miknis Big Tree Inn rod- 
auzėje įvyko jaunuolio George 
Brousil ir p-lės George Brousil 
ir panelės Albinos Yanas, mar- 
ųuetleparkietės, 2817 W. 63 St., 
sužieduotinės.

Susirinko gražus įiųrelis gi
minių ir artimų draugų, kurie 
prie skanių paukštienos ir kitų 
valgių, gėrimų draugiškų kal
bų gražiai laikų praleido ir tu
rėjo “good time”. Puotoje da
lyvavo pp. Raudžiai, jaunosios 
tėvai, pp. Brousil, jaunojo tė
vai, ir svečiai: pp. Yanai, p-ia 
J. Balsis, A. Mosgers ir sūnūs, 
Senuliai, Slemon, Lipskiai, Ste- 
11a ir Donald Gedart, Kavai, A.- 
Dudonis, Martha Dudonis su 
sesere Irene, p-ia Mažeika, Ed- 
die ir Albina Mažeikai, Petkai, 
Vanagai, p-ia Murray, Bukaus
kas, Gust ir p-ia Žilius.

Jaunai panelei Albinai Yanas 
buvo įteiktas gražus deimanti
nis engagement žiedas, kas rei
škia, kad greitoj ateityj Mar- 
ųuette Park kolonijoj vestuvių 
varpai suskambės šiems jau
nuoliams.

P-lė A., Yanas yra sesutė Ya
nas Hardware krautuves savi
ninko, gero naujieniečio.

Kaip jaunųjų tėvai, taip ir 
jaunieji yra visiems šios puo
tos dalyviams už atsilankymų 
ir už dovanas širdingai dėkin
gi. —Senas Petras.

James Sholtemano 
žmona Sunkiai 
Serga

šiomis dienomis tapo išvež
ta į Great Lakęs Navai ligoni
nę Keistučio Kliubo pirminin
ko žmona. Priežastis — plau
čių uždegimas. Kaip dalykai to- 
liaus bus, sunku pasakyti, bet 
liga yra labai rimta ir drg. J. 
Sholteman turi daug širdgėlos 
ir susirūpinimo. —Steponas.

Atostogauja Pas 
Bruno Kaciucevičių

Mrs. Anna Millerienė man. 
praneša, kad ji atostogaują ne 
pas Petrų Kačerauskų, kaip bu
vau pranešęs, bet pas Bruno 
Kaciucevičių, Beverly Shores, 
Ind. —Steponas.

Yra atsitikimų kada žmogus, 
negali savo žygiuose nusistaty
mo prieiti, abejoja, tada yra 
už vis tinkamiausias dalykas 
paimti davinius ir juos paly
ginti. Taip darydamas suderin
siu dalykų ir gausi tikrų vaizdų 
ir lengvai bus galima prieiti 
norimos išvados.

Per metų melus Midwest 
Stores krautuvių savininkai 
skelbiasi, kad jų krautuvės ge
resnės ir pirkti daug ekonomiš
kiau pas juos. Reginiai taip ir 
yra, nes tūkstančiai kasdien 
perkasi sau prekes tošie krautu- | 
vėse. Tačiau, turi būti ir nu
sakyta priežastis, kodėl jų 
krautuvėse geriau apsimoka 
pirkti, kitaip sakant, koks nors 
davinių palyginimo persvaras.

f.)

štai kaip ..dalukai tikrumoje 
yra. Pirmiausiai,, kad parduoti 
pigesniomis kainomis, pats tu
ri pirkti pigiau. Į lai galima 
atsakyti tik teigiamai, nesi Mid- 
west Stores savininkai priklau
so prie didžiulės organizacijos J 
kuri turi savo urmo sandėlius; 
per tuos sandėlius tiesiogiai 
perka prekes iš gamintojų ir 
dirbtuvių didmenomis, kas su
taupo daug tarpininkavimo iš
laidų.

Paskui, jie sakosd, kad jų 
prekės yra geresnės ir šviežes
nės. Čia irgi tiesa, nes savų 
sandėlių turėjimas čia kaip tik 
daug reiškia. Per tai jie gali- 
tikriausiai prižiūrėti savo pre-l 
kės ir tuo palaikyti jų kokybę. 
Visa tai sudėjus, lengva su-

18c
“ELMDALE” KARPYTI ŽALI ŠABALBONAI No. 2 Ken. 3 už 25c

“ELMDALE” BIRŽELIO ŽIRNIAI No. 1 Kenai

12 unc. Butels

2 už 15c
“TASTEVVELL” PIAUSTYTOS ARBA PUSĖM
PYČES No t Aukšti Kenai 2 už 19^
“MIDWEST” FANCY AFRIKATAI No. 1 Aukšti Kenai 2 už 29c 
“CAMPBELL’S” TOMEIČIŲ SUNKA 14 unc. Kenai 3 už 19c 

2 už 19c“TASTEWELL” SPINAKAI No. 2 Kenai
‘^5STFWFIX” GOLDEN RANTAM
KORNAI 3 už 25cNo. 2 Kenai
RY’ZTAT “comet” 9 užniurni BALTOM GALVUTĖM Sv. Pak.G ■

QT VVOQ “SUNSWEET” 1HČ
YVO DIDELĖS CALIFORNIA Sv. Pak.

CORN FLAKES dSe5aSk 2 už 19<UIIJUjIjI r’Aiv. ■■ ■
“JUŠTICE” KOPŪSTAI DideiF2 Kenai .............. .......- 2~už 19c
“PAUL SCHULŽE” GRAMAM CRACKERS Sv. Pakelis 18c

VINE-RIPENED

CANTALOUPE 38 nVDŽ10 2 už 19^
1VP!W CROP GEORGIA ELBERTA

PYČES J2?

FANCY’MIČHIGAN CELERY....................2 krūvelės 7#
FANCY CALIFORNIA GRANDŽIAI .............. Tuz. 19£
“HAWTnORNE” Rūkytų Kepenų Dešrelės  S^250 
“DAISY’^ŠMETONA-AR~ TEPAMAS SURIS Sv. 33^

sv.

NES pigiAu

“AMERICAN FAMILY” 21<
“AMERICAN FAMILY” MUILAS Ą už
“CAMAY” MUILAS ............ 4 už 25«
“P & G” Baltas Naftos Muilas 4 už 15^
ir <5 ▼ O irrair a

“PUR0X” 2 į* 10c 2 S. 25^
$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO

MIDWESTGDSTORES

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
i

Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

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

ATSILANKYKITE PAŽIŪRĖTI-

CHICĄGOJE:

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

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

$8.00
$4.00

$1200

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

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

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

$5.00

$4.50

$9.50

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

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

AdresasAdresas

MiestasMiestas

NAUJIENAS PASIUSKIT:'
Vardas...........................................................

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 gerų progų įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
nuteikia tokių progų. Pasinau
doki! jų pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indy. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. IŠ- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletu centų įsigyti.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ ......
GYDYMAS SRA.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ____  $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama ___ “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus I ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VTGTORY

TpI. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

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

CHICAGO, ILL,I Miestas Ir valstija
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Septyni Sunkiai 
Sužeisti Nelaime“] 
Prie 59 — Ashland

Susikūlė trys automobiliai
Naktį, iš trečiadienio į kėt 

virtadienį, įvyko didele auto
mobilių nelairhg prie 59th ir 
Ashland. Besimainant trafiko 
šviesoms du iš priešingų pusių 
važiuoją automobiliai susidūrė 
ir užvirto ant trečio.

Septyhi tų automobilių kelei
viai buvo sunkiai sužeisti. Vie
nas jų turbut mirs.

Sužeistieji yra: Warner Cbn- 
ners,'6219 S Menard avė., ku- 
rianęi buvo perskelta galva. Pe-^ 
tįr Siirigaila, 921 S. Major avė. 
Bert Armstrongu 7445 Ėggtes- 
ton avenue. Raymond Lituns- 
ki, 3024 W. Harrison Street. Do-: 
rothy Dawson, 10732 Avė. C. 
ĖUa Huse, 6213 Blackston avė. 
Herbert Madaus, 6418 Stewart 
avenue.

Visi guli Southown ligoninėj, 
prie 57'th ir Wood.
* * ‘ jį

Uždraudė Pardavi
nėti Gėrimus Mažais 
Buteliukais

Illinois Valstijos Liųuor Con- 
trol Commission vakar uždrau
dė alinėms ir gėrimų krautu
vėms pardavinėti svaiginamus 
gėrimus mažiukais-“miniaturi- 
niais” buteliukais. Patvarky
mas apima visus mažus bute
lius neturinčius astuonių unci
jų įtalpos. Astuonių uncijų bu
teliukus degtinės pardavinėti 
nedraudžiama. « > ?

Patvarkymas įeina galion 
rugsėjo 1 d.

MADOS

No. 4821—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę-

l&rtnt gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdzia kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti ’ pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su ųžsaky« 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 4739 
So. Halsted St, Chicago, Ilk

Sekmadienį SLA 
36-tos Kuopos 
Piknikas

Kučinsko-Liepos Darže
M

Užporyt, liepos 10 d., įvyks 
metinis .SLA 36-tosz kuopos pik
nikas. Vieta — KučinskoįLie- 
pos,.daržas, prie Keąh avenue 
ir Š2nd street, Wiljow Springs, 
netoli 'tautiškų Kapinių.

Piknikui paruoštas gražus 
programas ir vaišės. Laįmingi 
svečiai gaus ir dovanų, kurios 
bus padalintos traukiant bilie
tų numerius. Bilietų kaina yra 
10 centų asmeniui.

Pirmininkas A. Zalatorius ir 
rengimo komisija nuoširdžiai 
kviečia visus narius, jų šeimas 
ir draugus atsilankyti. Daly
vaus ir kuopos delegatai seime, 
kurie papasakos ką jie veikė 
ir kaip 'viskas ėjo kalnuotam 
Scrahiorie. Narys.

Knygutė apie 
Pilietybę

Natūralizacijas įstatymai ir 
kaip palikti piliečiu

Bell Publishing Co-, Pitts- 
burgh, Pa. išleido svarbią at
eiviams knygutę “Naturaįiza 
tion Laws and Regulations 
How to Become Citizen of thc 
United Statęs.” 188 puslapių 
knygelė nuodugniai paaiškina 
kaip galima patapti piliečiu.

Kurstymas prieš ateivius di
dėja ir ateiviams darosi sun
kesnis gyvenimas Amerikoje. 
Tad tenka labiau susirūpinti 
apie patapimą Amerikos pilie
čiais. Ši knygutė ir išaiškina, 
kaip tą galima padaryti.

Knygutės kaina $1.00. Ją ga
lim gauiti iš Bell Pūblšhing Co. 
P. O. Box 358.

Raudono kryžiaus
Irklavini o
Pamokos
Pamokos bus liepos 7, 8 ir 9

Walter Vau Ęrant Claussen, 
naciorialis luotelių irklavimo 
žinovas ir buvęs Jungt. Valsti
jų olimpiados luotelių koman
dos lavintojas, duos trijų dienų 
irklavimo pamokas, būtent lie
pos 7, 8 ir 9 dd? nuo 9 iki 11 
vai. ryto, Diversey papludymy- 
je. Irklavimo pamokas ruošia 
Amerikos Raudonasis Kryžius, 
padedant Chicago Parkų Dist- 
riktui.

w 4 Z . • <.'<• ' • -

Tų pamokų tikslas yra suma
žinti nelaimių skaičių plaukuo
jant aldijomis (canoes) ir kaip 
gelbėti skęstančius žmones. Pa
mokos vyriausia bus taikomos 
gelbėtojams parkų maudynėse 
ir stovyklose.

Smulkesnių žinių galima 
gauti pas D. Mėlville Carr, gel
bėjimo direktorių Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, ,616 So. 
Miėhigan Avė., Chicago.

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25.CENTAI . =

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, 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- 
mokat mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

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

11 H H A Gėlės Mylintiems
M O Vestuvėms, Ban- 

ilJi* kietams, Laido- 
V 11 k* I 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE 5800

S fiVFIKRImUuLiluiiV Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

. ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street
..TeUBOUUEVARD z7314^aS

Linksmos Dienos 
Atėjo Garfield- , 
ParkiėčianisZ*

Visi bėga savaitei iš dženito- 
riavimo nelaisvės

GARFIĖLD PARK. — šįmet’ »1 • »• .... 41 ' ’ įpas mus linksmiausi metai. 
Beveik visi čia gyveną lietu
viai užima janitorių darbus), o 
šįmet jam toriai pirmą sykį 
gauna .savaitę apmokamų „ato
stogų. Tai tuoriii visi naudoja
si, ir visi džiaugiasi.

Štai liepos ketvirtą išvažiavo 
į Mič]iigan valstiją Medelins- 
kai, Zagarskai ir Adams. Za- 
garskai ir Adams turi nuosa
vus ukius apie Ludingtoną.

Kreimanąi ir Valullai ištrau
kė į vakarus. Žadėjo aplankyti 
Rocktordą ir kitas vietas. O 
liepos) 11 d. didokas būrys trau
kia į Upper Michigari, apie Me- 
hominee, kur Aleksijunai turi 
puikų ūkį. Važiuoja Kelidčiai, 
Samoloniai ir Garadauskai. 
Taipgi girdėjau, kad važiuos 
ciceriečiai Daugai ir indrose-, 
parkiečiai Slabiai.

Apie liepos 25 d. Kairiai ir 
Latveliai irgi ten traukia. Lin- •• • ' l . f • j I •• * *1 ’ ’
kiu visiems tikrai gerų laikų.

A ....
Iš Vyrų ir Moterų Kliubo
Garfield Parko Vyrų ir Mo

terų Pašalpinis Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą lįępos 10 
d., 1-mą valandą po pietų, pri
prastoj vietoj. Visi nariai daly
vaukite ir užšimbkęliitc duok
les, kad nelaimei ištikus nebū
tų nesimagumų. Komitetas iš
duos raportą iš praeito išvažia
vimo. —J.G.

Nauja Automobilių 
ReržiiirėjirrtO 
Tvarfca
Darys* inspekciją pagal miesto 

ldi^įįiį1^ųmęf'ius,
Kaip “Naujięriose,? jau bdvo 

rašyta, pradedant nuo liepos 
1 d. prasidėjo naujas automo
bilių peržiūrėjimas.

Kad pagreitinti tą peržiūrė
jimą ir kad automobilistams 
nereikėtų ilgai laukti eilėje, da
bar peržiūrėjimas sutvarkytas 
sulig miesto laisnių numerią.

Liepos mėnesį bus peržiūrė
ta automobiliai turinti, miesto 
laisnius “A” 1 iki 10Q,OpO. “B” 
I iki 5,00'p. “C” I iki 8,(100. “D” 
1 iki (>,000.

,. Rugpiučio riiėn. bus peržiū
rima automobiliai turinti mies
to laisnius (neatsižvelgiant. į 
valstijos laisnį) “A” 100,001 
iki 200,000 “B” 3.d01 iki (),000. 
‘‘C”. 8,001 iki 16.000. “D” 8,00- 
iki 12,000. . ,

Rugsėjo mėn. iuis peržiūrimi 
automobiliai sų miesto lais- 
iriais "Ą” 200,0001 iki 3X100,000. 
“B” OOl iki p,6d6. “Č” 8,opi 
iki, 16,000. “D" 16,001 iki 18,000.

Spalių mėnėsj bus peržiūri- 
mi automobiliai su šiais mieš
to laisnią numeriais: “A” 300,- 
000 iki 400,00'0. , “B” 0,0'01 iki 
12,000. “C” 21,001 iki 32,000. 
“D” 18,001 iki 24,000.

Kas turite pažymėtus laisnius 
įsitėmykite, kurį menesi priva
lėsite duoti savo automobilį 
peržiūrėti, ne’s peržiūrėjimas 
automobilių yra privalomas vi
siems.

liūs atidaryta daug peržiū
rėjimo punktų. Dauguma pun
ktų bus atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 7 vai. vąkarot, Kiti punktai 
bus atdari iki 9:30 v. vak.

Kidnaperiš iP’rašb 
Neatidėliojant Jį 
Nežudyti

----- ------- 7 '
Chicagos kalėjime uždarytas 

kidnaperis John Henry Sėad- 
lund kreipėsi į federalį teismą, 
maldaute maldaudamas neati
dėliojant galutinai paskirii jam 
mirties bausmę ir ją tuojau į- 
vykihti.

Seadlund buvo suilritas už 

pagrobimį ir nužudymą turtin
go chicagiečio Charles S. Ross.

Savo advokątų Seadlundas 
prašo jo neginti.

Nelaimių Naktį 
Dabgiaū ii- jbs 
Pavojmgfesnes
Naktį pavojinga važiuoti grei

čiau 35 mylių į valandą
Pasak Chicago Motor Club, 

žmogus žūna vienoj iš 18 ne
laimių su automobiliais nakti. 
Dienos laiku tik viena iš 49 ne
laimių būna fatališka.

Daugiau nelaimių būna nak
timis dėl tamsos, kada automo
bilistas nemato kito automobi- 
lio ir neturi progos pristabdyti 
savo automobilį ar pasukti jį 
Šalin.

Kadanįfi 60 nupš. visų nelai
mių įvyksta naktį, tai tuo lai
ku reikalingas didžiausias at
sargumas ir automobilistai na
ktį , neturėtų važinėti greičiau 
31-35 mylių į valandą, net ir 
laukuose, kur kelias yra visai 
tuščias, ir tai tik tuo atveju, 
jei šviesos yra geros.

K LIETUVOS
4 | «.»< «, t "

Vižančių kaimo 
Šventė 

I

MAžEĮKĮAL—Gegužės mėn. 
22 d. vižantiečiai minėjo 25 ir 
20 metų sukaktuves nuo pir
mo surengtų Vakarų Vižančių 
kaime. L

•Į

Vižančiai yra Ylakių vals^ 
čiaųs, Mažeįkjų apskrities kai
mas,. nuo Ylakių miestelio 8 
km į vasaros rytus. Į iškilmes 
suplaukė daug žmonių ir su
kviestų svečių, kurie norėjo pa- 
’l r i '' i 1 U * ’ ,r > ' {

matyti tą plačiai išgarsėjusį 
kaimą. Iš tolo pamačius Vižan
čius atrodo, kad tenai yra ne
paprastai derlinga žemė. Pir
miausiai pamatai radi j b ante
nas ant karčių; trobesiai be
veik visūr skiedromis ir . blėta 
dengti, mūriniai pastatai ir 
tvartai baltbii nudažyti, sodne
liai tvarkingai užsodinti ir gy
vatvorėmis apsodinti, obelaitės 
ir kiti vatiš'hi’edėliai nubaltinti. 
Visu? matyti mažų medelynę- 
lių ir irispektų dėžių, kuriuose 
auga įvairios daržovės (jomis 
vižantiškiai jau galėjo ir sve
čius pavaišinti). Turi atskirai 
pastatytą specialę salę susirin
kimams, prie kurios yra pašto 
Agentūra ir krautuvė. Kaimas 
svarus, nematyti senų ir kito
kių kryžių, keliai iš didžiųjų 
kėlių į sodybas tiesus ir mede
liais apsodinti. Iškilmes suor- 
ganizavo senoji karta, tie uki- u; i v." - . -v Ar • on:ninkai, kurie prieš 25 ir 20 
metų čia pradėjo tą kultūrą 
plėsti.

Iškilmės prasidėjo iškilmin
gu posėdžiu, per kurį buvo pa
sakyta daug kalbų. Juozas Mil
vydas nupasakojo visą tą pra
eiti, kaip vižantiečiai dirbo ru
sų laikais. Tais metais mažai 
tebuvo inteligentų, bet jie bū
davę nuoširdus ir Jiadčdavę 
(dabar, kad ir daug inteligen
tų, bet jie priį liaudies rielim- 
pa, užsidarę ir slepias nuo liau
dies akių ir tampa pajuokos 
objektais). Kitas vėl nupasa
kojo, kada tarnaudamas Ląt- 
vŲote bernu ateidavęs į Vižan
čius ir slaptai su savo kaimo 
jaunimu paupiuose ir miške
liuose vasaros metu mokinos 
skaityti ir rašyti... Ir dar įvai
rių atsiminimų ir kalbų pasa
kyta. Publikos buvo pilna Sta
sio šilčio didžiulė daržinė. Ka
zys Bružas, sveikindamas vir- 
žantiečius L. L. P. K. D-jos 
Rūkų skyriaus vardu apsidžiau
gė, kad tiek daug yra publi
kos ir juos čia susirinkti nie
kas nevertė, bet patys Suva
žiavo. Atsistojimu buvo pagel
tas miręs profesorius PetrSs
Leonas. Ant galo suvaidino tą 
patį veikalą, kuris buvo prieš 
20 metų pačioje vietoje

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP WANTED—MALĖ
________ Darbiiiinką Reikia_______

...REIKALlNGAGS darbininkas 
ant farmos. Turi būti patyręs. At
sišaukite jpo 5 vai. vak. 7157 S. Wol- 
cott av.

HELP WANTĖD—FEMALE 
Darbininkiijį Reikto, - -

REIKIA MotekŲ skudurams 
skirstyti atmatų jarde. Tik paty
rusios tesikreipkite.

RUSHAKOFF JUNK SHOP 
1214 N. Leavitt St.

REIKIA ruginės duonos kepėjo. 
1473—15th Avė. Gary, Ind. S. Kui- 
?in.

J, )• r : C ■ ■

CLASSlflED
SKELBIMUS

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet /r nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro^
Tel. CANAL 8500 II 
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Svarbi Žinia 
Lietuviams

Lithuanian Building Loan 
and Savings Ass’n (žinoma 
kaipo Naujienų Spulka), ku
rios ofisas Naujienų name, ža
da mokėti nuošimtį nuo 1 die
nos Liepos ir tiems, kurie pa
sidės pinigus prieš 10 d. Lie
pos š. m.

T. R.

suvaidintas — “Aušros sū
nus”.

Buvo suruošti bendri užkan- 
džiai, per kuriuos buvo pasa
kyta kalbų, padainuota seno
viškų dainelių.

Vižantiečiai yra. vaišingi ir 
teisingi, kaip jie patys sakė
si, esą buvę tokių jų vakarė
lių, kad prie bufeto nelaikė 
žmogaus, daiktus apkainuodavę 
ir lėkštę pinigams padūdavę, 
pirkėjas daiktą pasiimdavęs ir 
pinigus už jį padčdavęs į lėk
štę ; &rbA. apsimainydavęs pini
gus. Vakarėliui pasibaigus pa
tikrindavę ir pinigų rasdavę 
tiek, kiek Verti buvę iš bufe
to paimti daiktai.

Visos kalbos, pasakytos vi- 
žaritiečių, tokios artimos žmo
gui ir nuoširdžios — ten bū
damas jauteis tarytum savo 
namuose butum.

UTENA NEBETURI NEI OR
KESTRO, NEI VISUOMENI

NIO CHORO

Mirus gabiam chorvedžiui 
Grigaliūnui, reprezentacinis U- 
tenos šaulių choras pradėjo ir
ti ir nieko naujo neparodo. 
Nors nekoks buvo šaulių dūdų 
orkestras, bet ir tas, išvažia
vus jo vedėjui, nutilo..

Utenos “muziką” dabar re
prezentuoja ... armoška su kla
rnetu.

Apgailėtina, kad apskrities 
miestas neturi visuomeninio 
choro ir orkestro, kai jo pro
vincijos kai kurie miesteliai 
turi. Bažnytinis choras be baž
nyčios niekur kitur taip pat 

z <■ ’ J , • •

nesirodo.

PAGALIAU...

Čibyfc ainio antkrantėj esą 
čia okupacijos metu vokiečių 
sušaudytųjų kapai pagaliau- su
tvarkyti : aptverti, apsodinti. 
Tam reikalui apskr. s-be pa
skyrė 500 Lt. Iki šiam laikui 
tie kapai buvo visiškai apleis
ti, nors jau prieš keletą metų 
ir šiame laikraštyje buvo iš
keltas būtinas reikalas jiios su
tvarkyti.

Sušaudytųjų daugumas buvo 
Raseinių apskr. vąlstiečiai. Ne
laimingųjų skaičius gana dide
lis, nes vokiečiai žmones šau
dė už menkniekius. Pasakoja
ma, jog viename kape e$ą pa
laidota net 40 vienu kartu su
šaudytųjų. .

Garsinkites “N-nose”

MERGINA namų darbui; nėra 
skalbimo; virimas paprastas; būti; 
refrencas; $9; Sheldrake 0904.

MERGINA bendram namų darbui 
bę virimo; lengvas skalbimas; 1 vai
kas. Tel. Lawndale 4985................

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Pasiranduoja pavieniems miega
nti kambariai ir galima valgį pasi
gaminti. Visi naujai išdekoruoti. 
52-54 W. Marųuette Rd. Tel. Went- 
worth 7904. Savininkė S. Kunevi
čienė.

■ < . i .

KAMBARYS dėl vyro prie ma
žos šeimynos, gali gamintis valgį, 
gali būt našlys su vaiku. 5415 Cot- 
tage Grove Avė.
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FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai--jBendrai

ŠTORAS RENDON—su fiksčer- 
iąis tinkamas dėl moterų skrybėlių 
pardavimui—millinery—gera vieta. 
Išdirbta per 11 metų. 3341 So. Hal
sted St. Tel. Prospect 3938.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Parda^^

ATEIK į 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- 
rp 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. t M. 
ir visą diehą sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wesf 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

FŲRNITURE-FIXTURĘ FOR SALE 
Rakandai ir Įtoisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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.

PARDAVIMUI 3 gabalų moder
nas frontinis setas ir miegkambario 
įrengimas, abu $75.00. 6434 So. Al- 
bany, Prospect 5094.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI restaurantas arba 
priimsiu partnerį, biznis išdirbtas 
arba mainysiu ant taverno. priežas
tis sveikata. 1203 W. 63rd St.

PARSIDUODA tavernas partne
rystei iširus—turi paaukuoti. Gyve
nimui kambariai iš užpakalio.

2448 W. 47th St.

PARSIDUODA TAVERNAS pil
nai įrengtas, pigiai, kambariai vie
toje. 719 S. Western Avė.

PARDAVIMUI groserųė ir mėsos 
marketas 2542 W. 45th Pi. su 4 
kambariais užpakaly, pilnai prekių, 
nebrangiai.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dviejų gatvekarių linijos ir dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per daug me
tų, 6 kambariai gyvenimui ant vie
tos. ANTANAS B. CUKUR, 732 
West Cermak Road.

Parsiduo.da čęverykų taisymo pil
nai įrengtas biznis—išdirbtas. Par
davimo priežastį, patirsite vietoj, i 
2405 W. 47th Street.

BUSINESS—-TO RENT
__________

PAŠIRENDUOJA TAVERNAS. 
Cicero. Visi įrengimai. Renda pi
gi. Laisnis lengvai įgijamas. Šau
kit Cicero 2099.

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 Milwaukee.
TAVERNO NAMAS

Western ir Sunnyside kampas, 
kaina ųumažinta iki $11,000 greitam 
pardavimui. John C. Bowers Co., 
4628 Broadway, Longbeach 8833.

ŠIOS DIENOS GERIAUSIAS 
PIRKINYS

Octagono frontas, 6 kambarių 
plytinis bungalow. Tile maudynė, 
karšto vandens šildymas, ąžuoli
niai trimai, plieno konstrukcija— 
Side Drive, 2 karų plytinis gara
žas. Lotas 50 x 125, arti 59 ir Lawn- 
dale. Kaina $6,250. Mainys.

Manor Realty Co. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300
2 metų senumo 2 flatis plytinis, 

karšto vandens šildymas, 60 x 125 
pėdų lotas. Side Drive, 2 karų ga
ražas. Greitam pardavimui, $6,250 
Šaukit Medora, Stevvart 3601.

PARDAVIMUI 2 aukštų freimi- 
nis namas, 4-4 kambarių flatas, va- 
na, pečium šildomas, pajamos $90 
mėnesy, 2 karų garažas. Savininkas 
1433 Wolfram St.

PARDAVIMUI plytinis namas 4 
-3 kambarių antram aukšte 8 kam
bariai, vana ir shower. 929 W. 18th 
PI.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Ūkio didžiausias bargenas Indi
anoj, 70 mylių nuo Chicagos. 320 
akrų, visi budinkai, geros sąlygos, 
puikus derlius. $39 akras, terminai 
kaip tinka. Mr. Souhrada, Room 
616, 82 West Washington St.

36 akrai prie mažo miestėlio, 4 
mylios nuo Hart, puikioj vietoj, pro- 
duktyvis mažas ūkis. Budinkai pa
trauklus ir geri. Kaip tik dėl jūsų. 

Hanson-Osborn, Hart, Mich.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL

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 

Finansai-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

REIKALINGI $5500 ant pirmo ge
ro mortgičiaus. Prašau pranęšti lai
šku 1739 So. Halsted St. Box 853.

SKOLINAM; PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887 -■ —----------—--------------------U --- L—

JUS GALIT
PELNINGIAU 
PARDUOTI •

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų, kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 
lpus duodame gerų nuo
laidų.
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NAUJIENOS, Chicago, III

K. TAMOŠAITIS ILSISI KAPUOS, 0 JO Statys Nauja Tilta 
NAŠLE IR PIRŠLYS VARGSTA TEISMUOS

Jiems Pusėtinai Blogai Sekasi
Naujienų” skaitytojams jau 

buvo pranešta pirmiau apie Ka
zio Tamošaičio piršlio nepasi
sekimus, bet čionai dar noriu
pridėti daugiau apie jo ne
laimes.

Matote, Kazys Tamošaitis, 
kuris gyveno 1900 W. 63rd St.; 
ir buvo likęs našliu, netikėtai 
greitai apsivedė su labai dikta
moteriške vardu Cecilija Doug
las (Daugeliene). Tą labai 
“strainią” moterį Tamošaičiui 
pripiršo labai gabus, piršlys, tū
las John King. Jis sakosi nie
kada savo gyvenime nesąs sun
kaus darbo dirbęs, (tiktai, sa
ko, durniai dirba), o visados 
užsibūdavęs piršlybomis arba
larpininkyste.

Užtad ir čia John Kingui la
bai greitai pavyko pripiršti Ta
mošaičiui moterį, kuri, sakoma, 
sveria apie 280 svarų. Laimė 
jam tada dar tarnavo, kad dar 
buvo galima ant greitųjų, kad 
ir prisigėrusiam (jei ant kojų 
dar galėjo pastovėti) gauti lei 
dimą ir šliubą Crown Point, In-

prieš Martiną Varkalienę. Bir
želio 17 d., 1938 m., teisėjas 
O’Connell užtvirtino Tamošai
čio padarytą testamentą, ku- 
riuomi jis pavedė visus savo 
reikalus tvarkyti savo pirmo
sios žmonos seserei Martinai 
Varkalienei.

Už tai piršlys John King taip 
perpyko, kad atstatė savo pir
mutinį advokatą ir pasiėmė ki
tą. Tą patį advokatą, kuris ke
letą metų atgal gynė teisme po
nią Ceciliją Douglas-Tamošai 
tienę už pagelbėjimą savo drau
gams prievartos keliu išvežti iš 
kun. Stučkos saugią plieno šė
pą (safe) ir už per klaidą mai
nymą United States Money Or
derių. Taigi, už tuos visus klai
dingus darbus jinai t. y. p. Ce
cilija Douglas-Tamošaitienė, o 
tada vadinosi Mrs. Miliulis, bu
vo gavusi nuo teisėjo 3 metus 
“atostogų” pas Dėdę Šamą. Tas 
“atostogas” jinai atliko West 
Virginijoj, Federalčje įstaigoje, 
kur paprastai tokie žmonės, pa
darę klaidas, turi atpakutavoti.

Taigi, tokios garsingos praei
ties bei įdomios istorijos mote
rį piršlys John King buvo pri- 
piršęs velioniui Tamošaičiui. 
Tačiau, nelaimei, jam teteko siu 
ja gyventi tik vieną dieną. 
(Taip pati Mrs. Douglas prisi
pažino Coronerio investigacijos 
teisme).

biznio
tuščias

piršlio

Prie Western 
ir Kanalo
VVPA Ruošiasi Samdyti 

10,000 Darbininkų
Dar

Federalė Valdžia 
Smerkia Chicagos 
Sveikatos Tarybą

Tarnauja Chicagos Pieno 
Monopoliui”

Federalė valdžia vakar pada-Visi automobilių vairuotojai 
nudžiugs sužinoję, kad federa-'rė pirmą oficiali pareiškimą 
lė valdžia paskyrė miestui pi- apie Chicagos pieno monopolį, 
nigų praplatinimui Western kuriame nevien pasmerkė pie- 
avenue ir pastatymui naujo til- nines, bet ir rūsčiai atsiliepė 
to per kanalą, netoli 31-mos. apie Chicagos Sveikatos Tary-

Dabartinis privažiavimas prie T , . , 
tilto yra kreivas ir nepatogus, I Wasjlingtono Teisingumo De-

partamentas pareiškė, kad Chi
cagos Sveikatos taryba ir jos 
viršininkas Dr. Buridesen “tar- 

ir privažiavimo page-' nauja Chicagoj pieno monopo- 
federalė valdžia pasky- Hui”, nepamatuotai varžydami 

pieno produkciją ir tyčia leis
dami tik apribotam skaičiui 
ūkininkų parūpinti pieną mies
tui, tuo sudarydami neva pie-

tiltas siauras ir pavo-o pats 
jingas.

Tilto 
rinimui
re $777,272.

WPA tuo tarpu praneša kad; 
ruošiasi priimti dar 10,000 įvai
riems viešiems darbams Chica-
goję, daugiau prie gatvių tai- n0 trukumą.
symo. Dabartiniu laiku WPA 
samda Chicagoje siekia — 109,- 
260 darbininkų, 
gerina 
nauja 
tui.

Washingtonas toliau aiškino, 
kad slaptų agentų surinkti įro-

šiai išneš formalį kaltinimą ir 
(patrauks pienines ir sveikatos 
departamentą atsakomybėn už 
prasižengimą įstatymams, drau- 
dalantiems monopolius.

Jei valdžia kovą laimės, tai 
pienas Chicagoj žymiai atpigs.

Nuo Saulės Užgavi 
mo Mirė Lietuvis 
M. Matemaitis

Buvo W.P.A. Darbininkas
T0WN OF LAKE. — Parėjęs 

namo iš darbo užvakar nuo 
saulės užgavimo mirė 46 me
tų lietuvis Mykolas Matemai
tis, 4528 South Hermitage 
avenue.

Velionis buvo nevedęs, ir jo
kių giminių neturėjo 
vieną brolį Joną, pas 
veno Town

Tarnavo už WPA 
ką. Parėjo namo iš darbo už
vakar po pietų ir staigiai 
krito ant grindų. Brolis J. 
temaitis pašaukė tuojau 

I Brenzą, bet tas jau nieko 
galėjo pagelbėti.

Velionis bus laidojamas šeš-

of Lake.

išskyrus 
kurį gy-

darbinin-

CICERO TAVERNŲ DARBININKAI TURI 
PASIDUOTI MED. EGZAMINACIJAI

Visi laukia geresnių laikų. — Draugijos 
darbuojasi. — Kitos žinios

dar nepasibaigė. Dabar yra lau
kiamas teisėjo Klarkowski nuo
sprendis, ar piršlys teisingai bei 
teisėtai gavo velionio Tamošai
čio nuosavybes nž pripiršimą 
tokios* garsingos moters ir. ar 
atlyginimas už piršlybas nuosa
vybių perrašymu yra tvarkoj. 
Kaip bus toliau, pranešiu Nau
jienų skaitytojams vėliau.

Našliai, Saugokitės!
Baigiant, noriu perspėti naš

lius, kad jie butų atsargesni su 
labai greitomis vedybomis. Y- 
pač kur labai liuosai ir apsčiai 
našlius myli visokiais svaigina
mais gėrimais. Tiesa, dabar jau 
Crown Point, Ind. nebėra. Ta-

liai, sugeba surasti budus ir 
aplinkybes greitai ir “tvirtai” 
apvesdinti našlius. Ypač tokius 
našlius, kurie yra turtingi. Tad- 
gi, našliai, eikite į stoną mote
rystės palengva, atsargiai, gerai 
apsižiūrėkite, o svarbiausiai, 
neišlyrę netikėkite viskam ką 
sako gabus piršliai. Našlys

Taip greitai apženijęs Tamo
šaitį su Cecilija Douglas, pirš
lys ir nauja žmona Cecilija ste
bėtinai greitai susirūpino jo 
sveikata. Sužinoję, kad Tamo
šaičiui kas ten gerklėj skauda, 
jie toujau jį pasirūpino išvežti 
į pavieto ligoninę. Tačiau, pirm 
Tamošaitį išvežant į ligoninę, 
piršlys John King pasistengė 
labai maloniu gražiu bildu iš
gauti Tamošaičio perrašymą sa
vo visų properčių — nuosavy
bių piršlio vardu. Girdi, miela
sis, ligoninėje gali kiek ilgiau 
užtrukti, tad kas>gi tavo nuosa
vybes prižiūrės?

Pradeda “Gaspadoriauti”
Kada piršlys John King gavo 

Tamošaičio parašą, (ai jis su 
Cecilija pradėjo pilnai šeimi
ninkauti Tamošaičio nuosavy
bėmis. Tamošaitis už kiek lai
ko sužinojo, kad neviskas taip 
eina, kaip jis norėjo — ir par
grįžo iš ligoninės. Pargrįžęs, la
bai nustebo. Nes vietoj 
rado savo tavernoje tik 
lentynas ir barus.

Nustebęs tokiu savo
John King gaspadoriavimu, Ta
mošaitis tuojau užvedė bylą ci
viliniam teisme, norėdamas pa
naikinti visus perrašymo doku
mentus, ir panaikinti vedybas 
su Cecilija Tamošaitiene (Dou
glas.). Tačiau, nesulaukęs bylos 
išsprendimo laiko, Tamošaitis 
vėl apsirgo. Pasirgęs keletą sa
vaičių, numirė kovo 31 d., 1938.

Kaziui Tamošaičiui mirus, 
prieš piršlio norą visas nuosa
vybes pasilaikyti stojo velionio 
pirmosios, žmonos sesuo Marti
ną Varkalis. Jinai per savo ad
vokatą Joseph J. Grish pareiš
kė, kad visų nuosavybių perra
šymas piršliui yra perdaug di
delis atlyginimas, už pripiršimą 
naujos žmonos. Ir teisėjas Klar- 
kowski pilnai pripažino, -J<ad 
tai iš tikro yra perdidelis atly
ginimas piršliui. Todėl, išklau- 
siinėdamas tą keistą bylą gegu
žės 6 d., 1938, paskyrė receive- 
rį Tamošaičio nuosavybėms.

Tačiau, piršlys John King ne
sutiko mokėti jokios nuomos 
už krautuvę receiveriui. Tada 
buvo kitas pas teisėją Klarkow- 
ski tos bylos klausinėjimas bir
želio 15 d. čia teisėjas Klar- 
kowski vėl palaikė Martinos 
Varkalienės pusę. Jis įsakė pir
šliui John Kingui mokėti recei
veriui $60 nuomos. Čia tai jau 
labai nepatiko piršliui toks tei
sėjo nuosprendis, ir piršlys pu
sėtinai supyko.
Kazio Tamošaičio Testamentas

Didelį smūgį gavo piršlys ir 
jo pripirštoji mama Cecilija _________ , .
Douglas-Tamošaitienė, kai Pro- Į Randolph Street, kur įvyko 
bate Teisme pralaimėjo bylą bankietas ir susirinkimas.

Norėtų Suvaržyti 
Jaunuolius

“Visi turi būti namie prieš 
dvyliktą”

Aldermonas Edwin F. Meyer 
įteikė miesto tarybai pasiūlymą 
uždrausti jaunuoliams, mažiau 
18 metų amžiaus, pasiirodyti 
gatvėje po 12 valandos naktį.

Aldermonas siūlo padaryti iš
imtį šeštadieniais ir tą naktį 
leisti jaunuoliams “trankytis” 
iki pirmos.

Pasiūlymo autorius aiškina, 
kad toks jaunimo suvaržymas 
žymiai sumažintų kriminąliz- 
mą.

Amerikos Jaunimas 
Gelbės Kinijai
Rinks aukas nukentejusieins 

nuo karo
Vakar Amerikos jaunimo or

ganizacija, American Youth 
Congress pradėjo talką rinki
mui aukų Kinijos gyventojams, 
nukentėjusiems nuo karo su 
Japonija.

Talka buvo pradėta Hoe Sai 
Gai kiniečių restaurante, 75 W-

CICERO. — Nuo pirmos lie
pos buvo tikėtasi daug permai
nų tavernose. Tiesa, permainų 
yra, bet nedaug. Valdžios pa
tvarkymas: visi tavernų darbi
ninkai privalo pasiduoti medi
ko egzaminacijai. Tai naujas 
patvarkymas ir gana išmintin
gas. Žinoma, ne iš finansinio 
atžvilgio, ir kai kurie labai rūs
tauja.

Čia tavernų yra labai daug. 
Plačiai buvo kalbama jog nuo 
pirmos liepos daug užsidarys: 
laisnis mokėti neapsimoka- 
Nėra darbų, nėra biznio. Bet 
užsidaryti niekas nenori. Šitaip 
taip skursta, laukia geresnių 
laikų. O tie gerieji laikai, ro
dosi, priklauso nuo kieno ma
lonės.

Pirmiausia krinta kaltė ant 
demokratų. Tai republikonų 
propaganda ir didžiojo kapi
talo obalsis — “Balsavot už 
demokratus, tai ir turit, ir kol 
p. Roosevelto administracija 
viešpataus, gerų laikų nema
tysite.” Gal taip, o gal ir ne. 
Bet kad blogi laikai viešpatau
ja, tai visi žino. Ir piliečiai 
balsuotų bile už ką, kad tik 
laikai pagerėtų...

Biznio Permainos
Taverno savininkas, ramaus 

budo žmogus, p. Kavaliauskas, 
persikelia naujon vieton, 14th 
Street ir 48th avenue. Jo seno- 
jon vieton atėjo naujas, gimi
naitis p. Miliauckų.

P-ia Jablonskienė pavargo, 
išėjo iš biznio. P-no S. Kielos 
name liko tuščia krautuvė, pil
nai įrengta taverna-

Iš R. R. Kliuibo ’
Raudonos Rožės Kliubas tu

rėjo savo pusmetinį susirinki
mą. Nieko naujo daug nebuvo. 
Protokolo sekret. K. P. Devei- 
kio nebuvo grįžusio iš SLA 
seimo, tai jo vietą užėmė sū
nūs “Kaziuks” Jr. ir pilniausia 
atliko. Taip ir reikia: jaunieji 
senių vietas turi užimti.

Tarpe tarimų ir raportų žy
mus sekanti: Kliubo užeiga 
verčiasi neblogai. Visi paten
kinti, jog turi kur sueiti liuo- 
sąjį laiką praleisti. Bolės loši
mas eina vidutiniai. Ligonių 
nebuvo nei vieno. Įstojo vienas 
naujas narys, F. Lapinskas. 
Geras sporto mėgėjas. Vienbal
siai nutarta dalyvauti Baltos 
žvaigždės piknike, šį sekmad., 
Dambrausko farmoj- Rožiečiai 
smarkiai ruošiasi skaitlingai ir 
tvirtai ten būti.

“Pas “Jaunimą”
Rožiečiai dalyvavo “Jauni

mo” piknike ir laimėjo virvės 
traukimą. Pačių piknikas įvyks 
liepos 24 dieną, Sunsiet Parke, 
prie 135th ir Archer gatvių. 
Kad tik lietus nesugadins die
nos, tai bus vienas ir didžiau
sių išvažiavimų, parengimų. 
Ten visi bus ir visko matys ir 
gaus. Visi tą dieną užsiženk- 
linkit ir tėmykit spaudą apie 
transportaciją ir kitas infor
macijas.

su-
Ma-
Dr. 
ne-

Apie 70,00()'dymai rodo’ Jog Chicagos pie- 
Ininės, veikdamos sutartinai,
moka ūkininkams, kiek joms
patinka (žinoma, mažai—3^c 
už kvortą), o iš Chicagos' šei- 
mininkių ima kuodaugiausiai, tadi“į”ryt^ 'į J.'TT’Eudeikio

miestą, o likusieji tar 
Chicagos Parkų distrik-

valdžiaKai 
vairius naujus 

platinimo ir tiltų darbus, ku
riuos jau užtvirtino, tai WPA 
samda gali pakilti iki 150,000.

Darbininkus WPA ims iš šei-

pradės 
gatvių

vykinti 
tiesimo, (dabartiniu laiku — 12c už 

kvortą, pristatant- į namus.)
Pasiremdama Teisingumo De

partamento kaltinimais ir su
rinktais įrodymais, Chicagpš

koplyčios, kur jo kūnas yra 
pašarvotas. R.

mynų gaunančių pašalpą, bet (federalė grand džiury šiandien 
neatsisakys priimti ir tokius, Prad®s kamantinėti pieninių ir 
kurie neturi darbų, bet ir pa-Į sveikatos departamento valdi- 
šalpos neima. Ikišiol įstatymai’ninkus. Tardymą tęs ilgą lai- 
leido samdyti tik darbininkus,! ^a> 
pasidavusius pašalpai.

Nepiliečiai gaus darbus tik 
tada, kai išsiims pirmus pilie
tybės popierius. Kor.

Chicagoj koncertuos 
Kubos benas

Cubos marinų benas, suside
dantis iš apie 100 muzikantų, 
dabar lankosi Jungt. Valstijo-

nes turės išklausyti apie se ir duos tris koncertus Navy 
1300 liudininkų, o tada veikiau- Pier, būtent liepos 13, 14 ir 15.

Ragina Motoristus 
Saugotis “Didelių 
Gazolino Bargenų”

Kainų Karas Nebesitęsia

Gazolino kainų karas Chica
goje tebevyksta visu smarku
mu ir vietomis gazolinas atpi-1 
go 5-6 centais. Automobilistų' 
savininkai tuo, žinoma, džiau-! 
giasi, bet pasirodo, kad jiems 
yra pamato ir saugotis.

Miesto saikų biuras padarė 
dabar parduodamų “karo” ga
zolinų analizus ir patyrė, kad 
dideli bargenai ne'visuomet yra 
bargenai.

Karas pastatė daugybę gazo
lino pardavėjų labai keblioje 
padėtyje. Jie arba turi likvi
duoti biznius arba bandyti kos- 
tumerius apgaudinėti. Jie ban
do apgaudinėti. Į gazoliną mai
šo kerosiną ir alkoholį. Arba 
pardavinėja pigiausios rųšies 
gazoliną už “ethyl” gazoliną 
kitas brangias markes.

Sugauti stočių savininkai 
aiškina, kad jei to nedarytų, 
tai neatlaikydami konkurenci
jos tuoj subankrotuotų.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
“POLITIKIERIUS — Buvęs ristikas Man Mountain 

Dean, kuris nutarė mesti ristynių biznį ir paragauti po
litikos. Jis kandidatuoja į Georgia valstijos legislaturą. 
Dean dar naujokas politikoje, bet žino, kad “beibių” bu
čiavimas patinka motinoms ir kad tai geras būdas bal
sams gauti.

NAUJIENŲ-ACME Photo
ŽUVO ŠEŠI — Likučiai automobilio, kurį sudaužė elektra varomas traukinys prie 

Quakerstown, Pa. Visi šeši automobilio keleiviai buvo užmušti.
i ■'r • ,

Pirmyn Lietuvoje
(Nuo “Naujienų” Specialaus 

Korespondento Kaune)
(Šį pranešimą rašant Choro 

dar nebuvo Lietuvoje).
Pirmyn choras visų laukia

mas Lietuvoje. Kalbama, kad 
Lietuvoje jam bus sudaryta 
proga bent kokia dešimtyje vie
tų Lietuvos provincijoje kon
certuoti.

Jis jau rodos už kelių dienų 
atvyks į Lietuvą. Reikia lauk
ti, kad jis bus gražiai ir iškil
mingai sutiktas ir priimtas.

Kiek tenka patirti rodos Jau
noji Lietuva, tautiškojo jauni
mo organizacija. Pirmyn cho
rą laikys savp svečiu ir juo 
visą laiką rupysis.

Kaip seksis Pirmyn chorui 
Lietuvoje pasistengsiu visą lai
ką pranešti žinių. Dabar tik 
tiek patyriau, kad yra kas juo 
čia Lietuvoje rupysis.

Betkas.

Nupigino Pieną 
Krautuvėse

Nekreipdamos domės į drei- 
verių unijos protestus, 91 pie
ninė Chicagoje nupigino kvor- 
tinį pieną parduodamą per 
krautuves iki 10 centų ir cen
tą depozito už butelį. Pienas 
pristatomas j namus šeiminin
kėms kainuos, kaip iki šiol, 12 
centų.

Svarbus Klovainiečių 
Išvažiavimas

Klovainiečių Kliubo metinis 
išvažiavimas jau nustatytas. Tai 
bus. 17 dieną šio mėnesio, toj 
pačioj vieto, kur per pereitus 
du metus buvo laikytas. Va
žiuoti reikia 66 keliu, prie Des- 
plaines upės, pietų pusė. Ko
misija, S. Rinkunas, K. Dovi- 
dauskas ir A. Evanauskas de
da savo pastangas, kad sutrau
kys skaitlingai netik Klovainie- 
čius, pet ir visus kitus.

Renka Aukas Paminklui
Parengimo tikslas taipgi ne 

tuščias. Pelnas bus paskirtas 
statymui paminklo pačiuose 
Klovainiuose. Kliubas jau pa
siuntė $25.00 ir komisija, p-ia 
Ralinskienė, p-ia Dovidauskie- 
nė ir p. Deveikienė renka au
kas tąsi fondui, ir kaip gir
dėti, sekasi neblogai.

Pats išvažiavimas irgi gali 
būti sėkmingas, nes suvažiuos 
daug svečių ir pačių Klovainie
čių iš Rockfordo, Kenosha, 
Waukegan, St. Charles, Gary, 
Stickney, Berwyn- O apie pla
čiąją Chicagą ir agrsiiąją Cice
rą tai nėra nei ko sakyti. Ten 
tai pati širdis.

Na, kaip ten nebūtų, 17tą 
dieną šio mėnesio tegul bus 
Klovainiečių dieną. O prie jų 
gali, ir privalo prisidėti kai
mynai pakroj iečiai, Rozali- 
mieČiai, šeduviečiai ir visi kiti 
Panevėžiškiai. —D.

TAUPYKIT KUPONUS 

(Jž MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAžYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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




