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PREZIDENTAS PRADĖJO KELIONĘ KAD 
BUTŲ IŠRINKTI | KONGRESĄ PAŽANGUS 

ATSTOVAI
Aš esu tikras, kad jus skubėsit su manim 
— sako jis, atsišaukdamas j balsuotojus

(GELEŽINKELIO LOKOMOTYVAS EKS- 
PLODAVO; 5 UŽMUŠTI

MARIETTA, Ohio, liepos 8. 
— Prezidentas Rooseveltas iš
vyko kelionėn. Jo kelionės tik
slas yra agituoti, kad balsuo
tojai ateinantį rudenį išrinktų 
pažangius atstovus į kongresą.

Kelionėje, penktadienį, prėz?- 
dentas pasakė pirmą kalbą Ma- 
rietta miestely, Ohio valsti
joj.

šioj kalboj prez. Rooseveltas 
indorsavo kandidatūrą senato
riaus Robert Bulkley, kuris 
stato savo kandidatūrą nau
jiems rinkimams rudenį. Sena
torius Bulkley yra Naujosios 
Dalybos šalininkas.

Kalbėdamas toliau preziden
tas Rooseveltas akcentavo: '

“Aš tikiu, kad Amerikos 
žmonės, nebijodami rinkti pir
myn žiūrinčius atstovus, ku
riems teks vairuoti valdžią, no
ri tokio pat kooperatyvaus sau
gumo ir turi tokio .pat -drąsu
mo jį laimėti 1338 duetais, kaip 
kad 'ji#' Itifejd 17&8x*fhtftaiS. .

“Aš esu tikras, kad jie žino, 
jogei mes visuomet turėsime 
neįveiktą rubežių (frontier) —

Japonai pareiškė 
protestą Ame

rikai
SHANGHAI, Kinija, liepos 

8. — Japonijos vyriausybė įtei
kė Jungt. Valstijų atstovams 
Shanghajuje, Kinijoj, protestą 
dėl to, kad Amerikos jūreiviai 
išvijo iš tarptautinio setlemen- 
to dalies, kurią amerikiečiai pa
truliuoja, japonus žandarus ir 
slaptosios policijos agentus.

•Japonų protestas pareikštas 
pasėkoj 20 valandų teroro at
kreipto prieš japonus ryšium 
su metinėmis kinu-japonų ka
ro sukaktuvėmis. Bent 8 japo
nai ir nenustatytas skaičius 
kinu užmušta per tas 20 va
landų.

Grand jury vėl tar
dys aliejaus kompa

nijų viršininkus
MADISON, Wis., liepos 8.— 

Federalus grand jury įsakė 
nenkioms aliejaus kompanijoms 
ir dešimčiai tu kompanijų vir
šininkų atvykti į Madison, Wis.. 
liepos 12 dieną. Grand jury 
klausinės juos ryšium su teis
mu aliejaus kompanijoms, po
sėdžiavusiu čia pereitą žiemą.

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

Bendrai giedra šeštadienį; 
mažai pakaitos temperatūroj; 
saulė teka 5:22, leidžiasi 8:27 
valandą. Sekmadienį veikiausia 
giedra.

socialių problemų — ir kad 
mums reikia vis keliauti pir
myn tvarkai ir įstatymui Ja
me įvesti, šituo pasitikėjimu 
aš skubiuos pirmyn. Aš esu 
tikras, jus skubėsit kartu su 
manim.”

Iš Marietta prezidentas išvy
ko į Covington, Kentucky val
stijoj, kur senatorius Baridey, 
Jungt. Valstijų senato vadas, 
stato kandidatūrą perrinkimui. 
Ir čia, jau iš anksto numatyta, 
prezidentas Rooseveltas duos 
aiškiai suprasti, kad jis remia 
Barkley, Naujosios Dalybos ša
lininko, kandidatūrą, o ne gu
bernatoriaus Chandlerio, kuris 
mėgina paveržti vietą iš Bark- 
leyo.

Šioj kelionėj prezidentas nė 
nemėgina paslėpti, jogei jis va
žiuoja priešrinkiminės kampa
nijos maršrutu. Antras dalykas 
akcentuojamas tas, jogei jam 
svarbu, kad butų išrinkti j kon
gresą pažangų&.-at^ovai, o ne 
vien “demokratai”, kurie pa
tenka į kongresą įsikibę pre
zidento skverno, gi vėliau nu
keliauja pas konservatorius.
—“K

Jungt. Valstijų filmų 
biznis užsieniuose 

sumažėjo
CLEVELAND, O., liepos 8. 

— Nathan D. Golden, Jungt. 
Valstijų komercijos departa
mento filmų skyriaus viršinin
kas, penktadienį pareiškė, kad 
šiemet tik 40 Jungt. Valstijo
se pagamintų filmų bus paro
dyta Vokietijoj. Praeity gi 
Amerikos filmų buvo rodoma 
Vokietijoj po 250 per metus. 
Golden mano, kad karas ry
tuose ir diktatorių cenzūra įvai
riose Europos šalyse suvaržo 
Jungt. Valstijų filmų biznį už
sieniuose.

Britanijos daktarai 
grūmoja streiku

LONDONAS, Anglija, liepos 
8. — Dr. A. Welply, Britanijos 
daktarų unijos sekretorius, 
penktadienį pareiškė, kad jo 
organizacija prašys parlamentą 
neduoti leidimų pabėgusiems 
nuo nacių smurto Austrijos 
daktarams praktikuoti Angli
joj. Jei prašymas nebus išpil
dytas, tai, pareiškė Welply, 
daktarai imsis griežtesnių prie
monių. Jie gal būt paskelbs va
dinamą “stay-in” streiką.

užpatentavoFordas 
naują motorą

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 8. — Henry Ford užpaten
tavo penktadienį naują auto
mobiliams motorą, kuttŠT yra 
numatytas dėti automobilių už
pakaly, o ne priešaky, kur iki 
Šiol automobilių motorai buvo 
dedami.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]
PASTOJO JAPONAMS KELIĄ — Japonijos kareiviai svarsto ką daryti, susiti

kę su kliūtim Lunghai gelžkelyje, netoli Kaifeng, Kinijos. Patvinusi Geltonoji 
upė išardė bėgės ir užliejo didžiulius plotus žemės, neleisdama japonams žygiuoti 
toliau Kinijos gilumon.

Illinois legionierių 
suvažiavimas

Rockforde
ROCKFORD, III., liepos 8.

— Amerikos Legiono Illinois 
valstijos skyrių suvažiavimas 
šiemet prasidės Rockforde rug- 
piučio 20 ;'Ma^pma,‘ kad 
konvencijos proga į Rockfordą 
suvažiuos 75,000 žmonių iš ki
tų apielinkių.

Valdžia gal supirks 
kopūstų pervirši

WASHINGTON, D. C., lie
pos 8. — Senatorius Duffy, iš 
NVJsconsino, patarė Surplus 
Commodities korporacijai, su- 
pirkinėjančiai reikmenas gau
nantiems pašalpą, padėti suma
žinti kopūstų perviršį Wiscon- 
sin valstijoj. Senatorius Duffy 
sako, kad šiemet numatomas 
didelis kopūstų derlius sakytoj 
valstijoj. Jungt. Valstijų val
džia gal ir sutiks pirkti kopūs
tus pašalpgaviams.

88,000 plieno darbi
ninkų už Rooseveltą

PITTSBURGH, Pa., liepos 8.
— Plieno darbininkų orgaifi; 
zacija, priskaitanti Pittsburgho 
apielinkėje 88,000 narių, per 
savo tarybą ketvirtadienio va
kare nutarė remti prez. Roo- 
sevelto Naująją Dalybą ir veik
ti prieš politikierius, kurie yra 
nepalankus Naują j ai Dalybai.

Paskutiniai lojalistų 
rezervai mesti i muši

HENDAYE, Francuzija, lie
pos 8. — čia gauti pranešimai 
sako, kad penktadienį Ispani
jos lojalistai pasiuntė j mūšių 
frontą paskutinius savo rezer
vus, stengdamiesi sulaikyti su
kilėlių veržimąsi Valencijos 
linkui.

125,265 gavo senat
vės pensijas

------------ . jh
SPRINGFIELD, III., liepos 7. 

— Illinois valstijoj birželio mė
nesį buvo 125,265 asmenys, ku
rie gavo senatvės pensijas.

NAUJI TERORO ŽYGIAI PALESTINOJ
JERUZALĖ, Palestina, liepos nuoles prieš miestą. Britų ka- 

8. — Bomba, sprogusi penkta- riuomenė patruliavo Haifą, Pa
dienį Jeruzalės Jaffa Vartų gat- lestinos svarbiausią uostą, 
vėj, sudraskė busą prisikimšu Dar 1,600 britų kareivių sku-

Lietuvos Naujienos
Iškilmingai Palaidotas Klaipė

doje žuvęs Kontautas.
KLAIPĖDA, liepos 2 dien. 

įvyko iškiljmingos, nuo nacio- 
nal-socialistų sukeltų muštynių 
žuvusio, - • lietuvio Kontauto lai
dotuvės, kuriose dalyvavo per 
10,000 žmonių. Ant kapo įvai
rios organizacijps ir paskiri as
menys sudėjo 120 vainikų, tuo 
pareikšdanti' savo nusistatymą 
prieš smurtą, nuo kurio žuvo 
visiškai nekaltas jaunas lietu
vis. >

f

Muštynes Sukėlusieji Laivai Į 
Klaipėdą Nebeatplauks.

KLAIPĖDA, liepos 5 dien.— 
Sukėlusieji susidurimus “See- 
dienst Ostpteussen” bendrovės 
laivai į Klaipėdą nebeatplauks.

Muštynių Bylą Spręs Kariuo
menės Teismas.

KLAIPĖDA, liepos 5 dien.— 
Birželio 28 dienos įvykių bylą 
spręs kariuomenės teismas, tuo 
reikalu vedamas tardymas.

Pulkininkas Valusis Paskirtas 
Karo Atašė Varšuvoje.

KAUNAS, liepos 5 dien. — 
Generalinio štabo pulkininkas 
Aloizas Valusis paskirtas Lie
tuvos karo atašė Varšuvoje. Jis 
aukštuosius karo mokslus yra 
baigęs Paryžiuje, buvo gusarų 
pulko vadu ir kavalerijos šta
bo viršininku.

Pasikeista Ratifikacijos Doku
mentais Su Lenkais.

VARŠUVA, liepos 1 dien. čia 
pasikeista lietuvių-lenkų plau
kiojimo ir miško plukdymo kon
vencijos ratifikacijos dokumen
tais. fJepos 12' dien. Varšuvo
je prisidės lietuvių-lenkų pre
kyboj derybos.

\ •" I'
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Lietuvoje Paminėta Jungt. Ame
rikos Valstybių Nepriklauso

mybės šventė.
KAUNAS, liepos 4 dien. — 

Lietuvių Amerikiečių Draugija 
Kaune suruošė platų Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklau
somybės šventės minėjimą. Iš
kilmingame posėdyje Karo Mu
ziejuje dalyvavo vyriausybes 
nariai, dalis* kariuomenės dva

sininkų ir daug visuomenės at
stovų. Kalbas pasakė draugijos 
pirmininkas Kaupas, Šviet. Vice 
Ministras Masiliūnas ir kun. 
Balkunas. “Pirmyn” choras su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir lietuvių amerikiečių 
dainas prie nežinomojo karei
vio kapo. Jungt. Amerikos Val
stybių Ministras Lietuvai p.
Norem padėjo Vainiką. Genero
las Nagius-Nagevičius pabrėžė
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
didelę paramą Lietuvos nepri
klausomybės kovose ir taip pat 
įteikė poniai Noremienei rožių.

PHILADELPHIJA. — Iki šiol 
prie Philadelphijos Universite
to buvo lietuvių kalbos kursai 
filologams, Graduate School 
skyriuje. Kursą vedė prof. 
Kent. Nuo rudens semestro pa
kviestas dar iš Madison, Wis- 
consin, Universiteto prof. Dr. 
Alfred Senn. Prof. A. Senn yra 
geras lietuvių kalbos žinovas, 
jau 1929 m. Heidelberge, Vo
kietijoje, išleidęs lietuvių kal
bos gramatiką. Dabar jis rašo 
lietuvių kalbos žodyną, kuriam 
jau surinko medžiagą iki rai
dės P. Be to, rengia Lietuvių 
Antologiją Amerikos mokyk
loms. Madison Universitetas 
duodavo jam 200 dol. metamš padaryti 
liet, knygoms pirkti. Be to, pri-l
skyrė jam du lietuviu studentu 
asistentais pagelbai prie ruo
šiamo lietuvių kalbos žodyno. 
Tie studentai iš federalinės val
džios (NYA) gaudavo po 14 
dol. mėn. kiekvienas. Butų gei
stina, kad ir Pennsylvanijos 
Universitete visi lietuviai stu
dentai ir studentės susiorgani
zuotų ir užsiregistruotų. Tuo 
reikalu susineštų su adv. Char
les S. Cheleden, 1313 North 
American Building, Philadel- 
phia, Pa. Vietos lietuvių kolo
nija, profesionalams Vadovau
jant, turi gražią užduotį pasi
rūpinti liet, kalbos kursais ir 
liet, skyriaus prie Pennsylva
nijos Universiteto steigimu ir 
palaikymu Madisono Universi
teto lietuviai studentai turėtų 
tęsti prof. A. Senn darbą ir ne
užleisti lietuvių bibliotekos.

G. K.
New York City
1938-VII-6 d.

MISSOULA, Mont., liepos 8. 
— Northern Pacific prekių 
traukinio lokomotyvas eksplo- 
davo ketvirtadienio vakare ar
ti miestelio Willis, 29 mylių 
atstumoj nuo Missoula. Trys 
traukinio tarnautojai užmušti. 
Dar užmušti du perėjūnai, ku
rie pasigavo nemokamą važia
vimą traukiniu.

Nelaimė ištiko traukinį prie 
Clarks Fork upės. Dalis lokdk 
motyvo nukrito į upę, kita pa
siliko ant kranto. Devyni trau

sį arabų ir užmušė keturis, o biai atgabenta į pagalbą jau 
sužeidė 36 arabus. Britanijos j esantiems Palestinoj 10,000 ka- 
kariuomenė išvaikė subėgusią reivių.
minią ir pradėjo ieškoti bom- Nauja teroro banga Palesti-
bos metėjo. į ,■

Generalus streikas paskelb
tas Ammane. Darbininkai sim
patizuoja arabams. Haifa uo-
ste sustojo didžiulis britų krei-.menys užmušti ir per 150 su- 
seris Repulse ir atkreipė ka-, žeista.

MARŠALAS BLUECER ATSISAKĖ 
VYKTI Į MASKVA

KILO NERAMUMAI SOVIETŲ ARMIJOJ SIBIRE

RIGA, Latvija, liepos 8. — 
Rigoj gauta pranešimų, jogei. 
Sovietų Rusijos armijoj rytų 
Sibire, įvairiuose garnizonuose, 
kilo neramumų, kai ten atvyko 
GPU (slaptosios rusų policijos) 
būriai iš Maskvos karininkams 
areštuoti.

Karo komisaras Vorošilov pa
kvietė į Maskvą maršalą Blue- 
čerį paaiškinti, dėlko kilo kon
fliktas tarp GPU ir generolo

Teismas įsakė ištirti 
skundus prieš guber

natorių
HARRISBURG, Pa., liepos 8. 

— Teisėjas Paul H. Shaeffer 
penktadienį įsakė grand jury 

tyrinėjimą skundų,
kurie kaltina Pennsylvania gu
bernatorių Earle ir 13 kitų as
menų politiniu graftu ryšium 
su buvusiu nominacijų vajum.

Atėmė Vokietijos ra
šytojui pilietybę

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 8. — Penktadienį čia iš
leistas įsakymas, kuris atima 
pilietybės teises Erich Paul Re
markui, autoriui garsiosios apy
sakos iš karo laikų “Vakari} 
Fronte Nieko Naujo”.

*

Čebatorius pakartas
MILAN, Mich., liepos 8. — 

Penktadienio rytą pakartas čia 
buvo Antanas čebatorius.

Teismas paskyrė buvo jam 
mirties bausmę dėl to, kad jis 
nušovė žmogų, bėgdamas nuo 
Midland banko, kurį jis mėgi
no apiplėšti.

kinio vagonai nušoko nuo bė
gių-

Penktame vagone važiavo 
apie 50 perėjūnų. Keletas jįj 
sužeisti ir nuvežti ligoninėn. 
Dviejų ar trijų padėtis kritiš
ka.

Mačiusio įvykį, tūlo Van 
Pelt pasakojimu, lokomotyvas 
eksplodavo kaip koks milžiniš
kas fajerverkas. Tai buvo naur 
jos konstrukcijos lokomotyvas 
pabudavotas kelionėms kalnuo
se.

noj prasidėjo prieš 9 dienas, 
kai tapo pakartas 19 metų žy
das dėl užpuolimo arabų buso. 
Per paskutines 9 dienas 37 as-

Samoirovičio, kurs pabėgo Man- 
žurijon ir jau randasi Japoni
jos sostinėje Tokio. Maršalas 
Bluečer atsisakė vykti j Mask
vą aiškindamas, kad dabar ei
na “armijos” valymas Sibire ir 
todėl jis turi būti vietoj.

Bluėcerio atsisakymas vykti 
į Maskvą sukėlė sovietų sosti
nėje kalbų, ar tik nesirengia 
jis užgriebti valdžios vairą Si
bire ir pasiskelbti nepriklauso
mu nuo Maskvos.

Holandiįos kariai Is
panijoj neteko pi

lietybės
HAGUE. Holandija, liepos 8. 

— Holandijos vyriausybė penk
tadienį nutarė atimti piliety
bės teises savanoriams kariau
jantiems Ispanijoj. Savano
riams betgi bus leista sugrįžti 
namo į Holandiją.

$80,000,000 pardavi
mo taksų

SPRINGFIELD, UI., liepos 
8. — Pereitus fiskalius metus, 
kurie pasibaigė birželio 30 d., 
viso pardavimo taksų Illinois 
valstijoj sukolektuota $80,917,- 
599.

LIEPOS IR 
RUGPIUCIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 8 Ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Nauji Yėiškiiliai sename 
žemaičių kfaštė

>ww iorn v/ tfiivii j

Ilgas, medinis, šu stilingomis 
g'onkomis namaš. Siehos apkal
tos lentomis, iš kurių kyšo dar 
kalvio kaltų vinių galvutes. Na
mas apie 120 metų senumo. Pla
čiais tinkamesnių lauko akme
nų laiptais, viduryje kojų nu
tryptais, gabiose apsamanoju
siais, į gonkas vaikščiojo žemai
čiai bajorai, vėliau slapti knyg
nešiai ir žandarai, tų knygnešių 
medžiotojai. Senis šeimininkas 
raudonsiulius sutikdavo gonko- 
se, toliau nekviesdama’s. žanda
rai čia nedrjsdavo nesiklausę 
kaišioti nosies, kur nereikia.

— Knygos? Kokios knygos? 
Lietuviškos, draudžiamos? 0 iš 
kur pas mane gali būti drau
džiamos lietuviškos knygos ? 
Nieko nemačiau, nieko nežinau. 
— Senas bajoras traukė pe
čiais ir žandarai kilsterėję prie 
kepurės ranką dūlino sau. Senas 
žemaitis laikėsi drąsiai nepri
klausomai, tai, kad nekviestiems 
svečiams dingdavo ryžtumas at
likti savo pareigas. O knygos 
buvo gerai paslėptos ir ateida

$5 — J M O K Ė T I — $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.... $11$
31 DODGE Sedan ,............. $95
31 CHEVROLET Sedan ......  $95
30 CHEVROLET Sedan ......  $60
30 FORD Sedan.,.........   S60
50 KITOKIŲ PASIRIN- $£c 

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

Coupes.
1622 N. PULASKl ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

vo bei iššeidavo jos tikrais ke- 
Miš.

Viduje, salionėlyje ant sienų 
A. Mickevičiaus, P. Skargos, 
Kraševskio, kėli iš Lietuvos 
Lenkijos istorijos, “oleodrukai 
ir Lietuvos Vytis. Atbuino Grod- 
gėrio ciklo “Pblohf'k - Lithua- 
nia” paveikslu fotografijos, nu- 
blukušios, daugelio ramtų laiky
tos, daugelio akių žiūrinėtos. 
Lentynoje tarp kitų knygų, kve
piančių senysta, su pereito šimt
mečio pirhi'osioš pusės d&t'omis, 
svečias nusttertibd. radęs plony
tes, bet epochinės reikšmės kny
geles:: “Glos Litviną” ir “Kird 
j estės? Polakiem ežy Litvmėm”.

Lietuviškoji atgimimo dvasi A 
tų senų žemaičių bajorų namų, 
jau seniai yra praVėruši ir vi
soje sodyboje įsitvirtinusi.

O už sodo, nuo aukšto bran
to tyvuliuoja, ežeras, tš ryto 
ruko, slepiančio ežeVo krahtuš 
ir nendrynus, girdisi laukinių 
ančių kreksėjimas. Vaidenasi 
viltis, o joje du žilaplaukiai se
neliai. Viltis išlėto slysta ežero 
paviršiumi, — vieno traški kal
ba ir greiti judesiai, antrojo 
svajingi, ilgai trunku žvilgsniai 
į poetingus užęženua, į seną 
didžiuliuose medžiuose pasken
dusią žemaičių bajorų sodybą. 
Vienas iš jų Maironis, kitas — 
Vaižgantas.

Rodos, 1921, metais jiedu ap
lankė Padyvyčio dvarą. Mairo
nis savo įspūdžius padainavo 
eilėraštyje, kur minimas Dyvy
čio ežeras ir jo legentinės apy
linkės bei praeitis.

Nereikia romantiko vietos 
grožiui pajusti. Ir nežemaičio 
širdis išgirsta prasmingą kraš
to -praeities šneką, nei laiko, nei 
svetimybių neužslopintą.

Ant kažkodėl
vadiiiArtio £aridrų) kalno augo 
didžiulė eglė; Eglių K&raliebė. 
ffy'Čiiame kalho vidutyje, j'a’imo 
eglyno iš visų pusių apsupta, 
ji žv&į^ėši į tbliihas A^lihkėfe 
ir Šnabždėjo savo jaunimui apie 
gilią žemaičių ^ršbi'tį it dabar
tį, kurią nuo kalno ji toli matė.

Taip pait, kaip senutė sodybos 
savininkė, žilaplaukė, su ne- 
nykstamu šypsniu veide, — 
daug mačiusi, daug matanti, 
daug kO įdofriaiis papasakoti ži- 
narni, daug ko ir pUsiklAusyti 
mėgsUnti. — Nebėra Eglės Ka- 
thirebes!.. ■— ŠIT liūdesiu paša-1, 
ko šeimos nariai svečiui, kuris 
tą valdovę yra matęs ir ja ge
roj ęsiš. — Audra išlaužė.

Kamį d'ėngia jaunas eglynas, 
panudęš išaugti Egles Karalie
nės aukštį, kad galėtų visu bu
riu šu audra v ei kovon stoti, 
vieningai su ja. kautis ir laimė
ti.

DyVyčio ežeras škąiauna ir 
to paties ’tado kalną, čia buVu- 
si žefriaiČių Švėhtykia. Čia ap
krikštyti apylinkės Žemaičiai, o 
po krikšto štabai Sumesti į gi
lius Dyvyčio vandenis. Taip sa
ko vietos padavimas.

Parvažiavus aplankyti s*aVo 
tėviškę žymus m'usų kariuome
nės pareigūnas su giminaičiais 
ir svečiais įfeir miškelį Žėngia į 
legendini kaliną ir rodydamas 
ranka į tankmę sako: <rO čia 
susirinkę kalbėdavome apie Lie
tuvos ateitį, tardavomės viso
kiems Lietuvos , žadinimo žy
giams ?

Vienas buvo gimnazistas, ki
ti studentai, šiandien mes juos 
matome atginiuSioj e Lietuvoje 
žybiias pareigas einančius. Tai 
buvo taip pat jauni medeliai, 
išdygę ,augti ir pavaduoti kaž 
kada audrų išverstą galingą 
ihėdį.

NAUJIENOS, Chicago, III

o mų nepba'skiedė, nehušiirio sun
kiausiais žemaičiams laikais. 
Žemaičiai palink^, bet riepalužę. 
Jų dVasinė esmė; sunkifems lai
kams atėjus giliai paslėpta ir 
išraikyta, dabar kaip bijūno die
gas pavasariui atšilus skelia že- » / •mę.

Netruksime pamatyti, kokiais 
gražiais žiedais žemaičių žemė 
sužydės, kokią galią ir kurybi-. 
nę dvasią ji pareikš visų Lietu
vos žemių talkoje!

(Bus daugiau./

BRANGUS RAKTAS
Keli linksmi bičiuliai sėdi ba

re. l^rieš dešimtą vienas pakyla' 
ir taria:

—Aš turiu eiti namo!
KoĮdel? ’
—Dešimtą valandą užrakina 

namd duris.
—Ar tu namo durų rakto ne

turi?
—Mano raktas parduotas.
—Parduotas,
—;Taip,—atsidusta bičiulis,— 

Už žmonos dalį aš atidaviau 
raktą.

[ACME-NAUJIĖNŲ Koto]

PRARADO $15,000 ŽIBU
ČIAIS — Chicagos turtuolė 
Mrs. Marshall Field III, iš 
kurios rezidencijos Long Is
lande, N. Y., Nežinomi plė
šikai pavogė $15,0.00 brange
nybėmis ir $650t pinigais.

--------- ------------- r——-----------  
Žemaičių Žeirię paVėrstų vūsat-5 
viete ir hėgAletų iššpręšti, ku
ri būtent vieta gražesnė už ki
tas vieta.

žemaitis tą savo krašto grožį 
jaučia labai giliąi, bet tyliai, 
santūriai. Jis gyvena į tą grožį 
įaugęs. Jis susilieja ne tik su 
tuo, ką dabar jo , akys mato, bet 
ir apimta’s tos dvasios, kuri že
maičių žemėje siekia tolimiau
sios praeities rukus. Jis yra tik
ras būtent tos žemes 'vaikas ir 
jo būtybė sklidina paVeldėjimų 
iš tų prabočių, kurių kaulai 
kaimo kapinaitėse jau sudūlėjo 
į dulkes. Niekas tų paveldėji-

________t i j1

JUOKAI
.... GERAS PATARIMAS

—šešiasdešimt litų už šitą 
kambarį, tai per daug, ponia 
Šeimininkė. Užteks juk 30!
/ —Ne, ne, niekad pone, taip 

aš negaliu. Juk ir taip daug 
pinigų netenku išnuomodama 
kambarius. Nevienas nusineša 
po mėnesinę nuomą!

—Bet mieloji ponia, jei aš 
galėčiau savo nuomonę pareik
šti, tai pasakyčiau, kad juk pa
togiau netekti Š0 litų, nekaip 
60!

IŠMINTIS
Jonukas: “Pasakyk, įbamyte, 

ar musų mažoji Katryte iš dan
gaus yra atėjusi ?’\

Motina: “Taip, Jonuk.”
Jonukas: “Ir kodėl ji taip 

kvailai padarė.”
Motina: “Kodėl kvailai?”
Jonukas: “Juk ji turėjo atsi

minti, kaip sunku vėl i dangų 
patekti.”

r " O x >

U T I L I T Y L I Q U O R 
. DISTRĮBUTORS, Ine. .. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLĘSALE ONLY 

Phonęs: Ęrospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

. v. Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Daktarų

toone GANAL 6122

DR. Š. BIEŽIS 
GYDYTOJAS TR CmiMjRGAS 

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 Tel Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

LAIDOTUVIŲ DIREŽTOfelUS

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m. 

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 So. Halsted Street.

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:
CfeNTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
, Ofiso valandos: ,

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

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ADVOKATAI

A. Montvid, M. D.
Wes| Town State Bank Bldg. 

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

... Tel. Seeley 7330 , 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. ShimkUs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

tlNfcAI PRADĖTI TAtlPtli IKI 12 D. LIEPOS, NUOŠIMTIS 
mokamas rtuo i-mos dienos liepos.

PROGA GAUTI DIDESNIŲ DIVIDENDŲ 
SENIAUSIOJE LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE 

AMERIKOJE
KIEKVIENO INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 

DUODAME PASKOLAS PIRKIMUI, STATYMUI I 
IR TAISYMUI NAMŲ.

KEISTUTO LOAN
AND BUILDING ASSOOATKM M. 1

TlioMAS S. JAKULIS—Pres. JfohK F. PYvALd—Šėc’y r

3236 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CALUMET 4118

y 1 m n w nnit jiriĮrrT

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI .VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NĖV1RŠKINA —
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, —Z

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKIME

NIDA
Alkalinė Digestaftt Powfter Miltelius”

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. kARTANAS. Sav.

2555 West 69th Street, Chich^d
Telefonas Hetnlock 0318

i

Žemaičiuose daug rasi tokių, 
kaip Ladyvytis Sodybų kur aiš
kiai plaka že'maitisk^širdiš, kur 
žėmaitiškks žodis’ neišmoktas, 
bet gimtas, iš kraUjb j kraują 
a.tęjįš. Eini Žemaičių keliais 
viėškėiiaiš, akiratį Itarpo riauja
kulių sodybos, Senų kaimų pa
statai ir bajorų s!eni židiniai, 

ffiė$iį, klevų alėjomis apvaini
kuoti. Jų šiė'riaš įucŠia Mickė- 
vlčiatiš, Škargos bei Ktaevškio 
atvaizdai, bet ar jau visur gre
ta jų kabo ant sienos lietuviš
kas Baltasis Raitelis, Lietuvos 
simbolis? Ar visur buvo pasi
statytas klausimas: kas aš esu?

Daugiur tas klausimas dar 
neišspręstas. Kur jis dar neiš
spręstas, išspręs pats gyveni
mas. Senų žemaičių bajorų tra
dicijų formos įgaus naują turi
nį, kuris ir tas formas atitin
kamai pakeis. Užterštą kraują 
ir sielą išvalys naujo gyveni

mo kvėpavimas. Tai, kas vienur 
pasidarė anksčiau, kitur pasi
darys vėliau. Kad ir pavėluotas 
atgimimas prašvis visuose Že
maičių žemės kampeliuose ir 
ties žemaičių bajorų sodybomis 
suplevėsuos Lietuvos trispalvė 
iš širdies, o ne tik dėl reikalo 
iškelta.

(5 rakštys sveikame kūne ne
įaugs: pats organizmas jas pa
šalins.

Kas butų, jei entuziastas pi
nigų turėtų? žinoma, atsitiktų 
taip, kad entuziastas, savo šir
dies balso klausydamas, tų pi
nigų netektų. O paskui bala ži
no kas butų...

—Dieve mano! — Sako en- 
tuziastas stovėdamas ant aukš
to ežero kranto ir žvalgydama
sis į nepaprastai vaizdingas 
apylinkes — Dieve mano, jei 
turėčiau pinigų, tuoj čia didelį 
vasarnamį pastatyčiau. (

~15ievulelra*u, Dievulėliau! — 
Sako entuziastas žvelgdamas 
nuo piliakalnio j slėnį. — Jei 
butų pinigų, kokią nuostabią 
poilsio vietą Čia įtaisyčiau! F

Entuziastui per Žemaitiją ke
liauti tam tikru atžvilgiu net 
pavojinga. Besistebėdamas ir 
bėšigfdžėdamas jis gali išsekti 
negyvai, kaip sužeistas iki pa
skutinio lašelio kraujo netenka.

Entuziastas kapitalistas visą•

Jolin F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠDAIGA

AMBULANioB
; . „DIENĄ IR NAfetį

Visi tėlėionai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hėnhįta£e Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

: Tel. LAFAYETTĖ (1727

I • koplyčios visose
X—J- Chfcagos dalyse

»• *• * I ’ ’ ’ * v ~ ‘ * **' •* *•* 9 ' ' ’ J. t '

Klausykite musų Lietuvių radio programą šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. Ii. F. Ų. stoties (1420 K.)—Franešejas 

P. ŠALTlMllEfcAS. v
- - ' .......................... ;

■■.lt’’ ........ J •

Laidotuvių Direktoriai
NAkiAi ■ 
Chicagos,

Cicero aR 
, Lietiiviij K 
Laidotuvių V 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulah'cė 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

T TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKŪS ik EUDEIKIS
'4704 So. iVešterii AVe. , _ Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
Ž307 \Lituahic4 Avehūe Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill U142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsied Street Boulevard 4089 I

I. j. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanjęą Avenue , <>

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICŽ IR sunVs
'&i'4 West 23rd Placę Phone Canal 2515
SĖYrTuS: 'teist l'OSth Sfr<<et fel. Pullman 1270

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

r, Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone;, Yards 1001 
4631 šO. Ashland avenue 

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

KL. JURGELIONIS
A D V O K„ A TAS 

3407 Lotve Avė, Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbbrn St.
Roorn 1230

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

KAL & ZARĖTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj 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.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bę ąkinių. KainOš pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St 
kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10 iki 4, ntio 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
,. , DENTIgTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro-
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margefis
3325 So. Halstėd St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DR. BRUNO J.
( ŽUBRICKAS 

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. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Ganai 3110
, Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ašhįand Avė. 
2-ro'š lubos 

, CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

valandai dieną. __
Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVY.

Ofišd valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nua 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

kurios Skelbiasi Naujienose. /
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IšSLA S eimol
Ekskursija į Ežerą Ariel Ir Ką Mes 

Tenai Veikėme
(Tęsinys)

SCRANTON, PA., Birželio 21 
<1. — Tai turbūt pirmas atsiti
kimas laike 22 metų laikotar
pio SLA seimų istorijoj (nes 
jūsų Korespondentas jau 10-am 
Seime dalyvauja), kad yra per
traukiama sesija ir delegatams 
leidžiama pasilsėti, pasilinks
minti ir su miestu susipažinti.

Priešpietinę sesijų uždarant 
buvo pranešta, kad už puses 
valandos bus busas prie viešbu
čio ir norintieji važiuoti lai sė

da į buaų. O kurie turi savo 
mašinas, lai irgi prisiruošia va
žiavimui, nes policija vadovau
sianti ir tvarkysianti visų eks
kursijų. Vieni delegatai pirm 
važiavimo skubinosi pavalgyti 
pietus, o antri nėjo nė pietų 
valgyli, nes įsivaizdavo, kad nu
važiavus į paežerį tenai galės 
pasivalgyti taip kaip ir mieste. 
Dauguma iš musų delegatų ne
turėjo mažiausio supratimo nė 
apie ekskursijų, nė apie tų eže
rų, į kurį ruošiamės važiuoti.

Vieni antrų klausinėjom ar 
toli tas ežeras randasi nuo

i A(,'M A I I.T1EN U r ■<> I

TARNAUJA ORO LINIJAI 
■—Mrs- Karen Erickson, Els- 
morc, N. Dakotos ūkininko 
duktė ir didelė aviacijos en
tuziastė, kuri buvo paskir
ta Nortwest lėktuvų linijos 
viršininkė Ncw Yorke.

Musų Skaitytojai GALITE BANKININKAUTI
DROVERS BANKUOSE PAŠTU

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

Scrantono miesto. Kaip kas aiš
kino, kad tai esu apie 20 mylių 
atstumo.

Policija surikiuoja visų mu
sų paradų, autobusas pirmas, 
ir važiuojam vadovaujant poli
cijai. Apie keletas deuėtkų ma
šinų seka busų. Važiuojant jau
čiamės, kad mes turime ir tra- 
fiko speciales priviligejas. Rau- 
donos-žalios trafiko šviesos, 
mes vistiek važiuojam. Išvažia
vus iš miesto važiuojam per 
laukus ir miškus ir per didelius 
kalnini

Pittsburgho delegacijai ir ki
tų Pennsylvanijos kalnų, mies
tų delegatams tokia kelionė per 
kalnus nesudaro jokio nepa
prasto įspūdžio. Bet Chicagos

Senai Pageidauta Per
maina Pagaliau įvyko

“Tėvynės” redaktoriaus per- 
mainymas yra vienas svarbiau
sių dalykų, kų šįmet SLA Sei
mas yra padaręs. Ta permaina 
jau senai buVo reikalinga. Tų 
sakydamas aš nei iš tolo neno 
riu pažeminti buvusiojo Tevy 
nč i redaktoriaus p. Vilaičlo. Ji 
sai yra savamokslis ir jau dėl 
lo yra brangintinas. Tokie žmo 
nes yra retenybe* Ponas Vitai- 
lis savo pareigas ėjo pagal sa 
vo geriausias išgales ir geriau
sių išmanymų. Bet reikia žino
ti, kad dabar jau reikia dau
giau išgalėti ir daugiau išma
nyti, negu p. Vitaitis.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Š vedi jos. ^vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Švediją.Lietuvą per

Yorko:
Nereik Švedų vizos keleiviams į

Laivų išplaukimai iš New
DROTTNINGHOLM: L’epos 14, Rugpiučio 8
GRTPSHOLM: ....... Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laitakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

Vasarinis Rakandu
Išpardavimas

Matracai, Sprinksai, Lovos, Karpetai, Komodės, Miega
mo Kambario Setai, Elektrinės Ledaunės, Skalbiamos 
Mašinos. Sutaupysit daug dabar pirkdami.

Nauja Radio $100.00 verta už $50.00 ir jūsų sena ra
dio mainais. Elektrinės Ledaunės: General Electric, 
Norge, — sutaupysit iki $60.00.

Skalbiamos Mašinos, vertos $70.00, po $39.50

Jos J. BudrikM
3409-17 So. Halsted Street

Nauji Telefono numeriai: 
Yards 3088-9 ir 2151

delegacijai ir iš kitų lygumų at
vykusioms svečiams ir vieš
nioms, tai buvo lyg ir nepapra
sta po kalnus važinėti ir teko 
girdeli kaip viena Chicagos de
legatė gėrėjosi kalnų žalumu.

Tarpukalnėm važiuojant pra
dėjo matytis ir ežerai tose tar
pukalnėse, bet tie taip vadina
mi ežerai visai neturi jokio pa
našumo į Chicagos apylinkės e 
žerus. Šie ežerai yra dirbtiniai. 
Tarpukalnėse yra žmonių ran
komis ir mašinomis padaryti 
pylimai, užtvenktas vanduo ir 
kalnų šaltiniukai bėgdami į pa
kalnes sudaro tuos taip vadina
mus kalnų srities ežerus.

Dažnai yra skelbiama, kad 
lokiuose ežeruose vanduo yra 
daug geresnis negu naturališ- 
kuose ežeruose. O ar iš tikrųjų 
taip yra kaip skelbiama, tai jū
sų Korespondentas negali pasa
kyti.

Tik liek reikia pasakyti, kad 
lokio kalnų dirbtiniai ežerai 
jau nekartų yra iškirtę ir špo
sų kalnų gyventojams.

Duokim sau, pirm 40 metų 
loks. dirbtinis ežeras buvo pa- 
darytas už Johnslown, Pa., kur 
turtuoliai suvažiavo ne tik 
maudytis šaltinių vandenyje, 
bet žuvaudavo ir laiveliais va
žinėdavosi! pačiose kalnų aukš
tumose. Bet vienų gražių dienų, 
po smarkaus lietaus, ežero 
tvenkinys lūžo ir vanduo bėg
damas nuo kalno paskandino 
visų Johnstowno miestų, žuvo 
keli tūkstančiai žmonių.

Na, tai tur būt aš jau perto- 
li ir nuo temos nuėjau, grįžkim 
atgal prie musų ekskursijos, 
kuri jau ir prie ežero Ariel. 
VVell, čionai nieko tokio nepa
prasto, ežeras — maudynės ir 
taip vadinamas “Amuseinent” 
parkas. Arba, lietuviškai sa
kant, galima čionai pasivažinė
ti, pasisupti ir kitokių visokių 
zabovų rasti. Maudytis niekas 
iš musų delegatų nesiskubino, 
nes oras tur būt buvo peršal
tas.

Visi einame į miškų vaikš
čioti ir pakvėpuoti tyro oro. 
Mat, beseiinavojant viešbučio 
svetainėje, tikrai jau buvom pa
siilgę tyro oro. Seimo rengimo 
Komisija tur būt jau numanė, 
kad delegatai bus šiek tiek ir 
ištroškę. Buvo atvežę keletą 
bačkų alaus į miškų. Ir ilgai 
netrukus svečiai ir viešnios pra
dėjo vieni antrus vaišinti šaltu 
alučiu. Prie vaišių pradėjo or
ganizuotis taip vadinami “cho
rai”. Vienas Pittsburgho, ant
ras' Chicagos, trečias New Yor- 
ko ir prasidėjo dainos. Net miš
kas skambėjo.

Prisidainavus, prisilinksimi- 
nus, tyro oro pakvėpavus, va
karui besiartinant vėl grįžome 
atgal į Scrantonų. Bet grįžtant 
jau grįžom ne taip sutartinai 
kaip kad atvažiavom. Grįžom 
kas sau. O jei katras kur ir 
paklydom grįžtant, tai pasiklau- 
sėm kelio.

Sugrįžus iš ekskursijos* visi 
ruošėmės prie rytojausi dienos, 
prie kuopų įnešimų, ir buvome 
tos nuomonės, kad bus galima 
Seimų baigti penktadienį be jo
kio sunkumo. —S. Bakanas

(Bus daugiau)

SLA yra didelė ir viena iš 
svarbiausių organizacijų Ame
rikos lietuvių tarpe. Jos* prieša
kyje privalo atsistoti ' žmonės 
išėję aukštuosius mokslus ir tu
rį tam tikras kvalifikacijas 
toms pareigoms eiti. Pildomoje 
Taryboje jau seniai pradėjome 
įtraukti tokius asmenis. Senai 
tų pat reikėjo padaryti ir su 
“Tėvynės” redakcija. Juk “Tė
vynė” tur būt turi skaitytojų 
daugiau, negu bet kuris* kitas 
Amerikos lietuvių laikraštis. Jį 
skaito rimtesnė Amerikos lietu
vių visuomenės dalis. Todėl 
“Tėvynei” pritiko turėti atsa
kantį redaktorių, kad ji impo
nuotų savo turiniu ir Amerikos 
ir Lietuvos lietuvių visuomenei. 
Prie senojo redaktoriaus “Tė
vynė” negalėjo imponuoti.

Permainai įvykus, dabar bus 
kas kita. Naujasis! “Tėvynės” 
redaktorius p. K. Jurgelionis y- 
ra advokatas, poetas, literatas, 
laikraštininkas, sįugaivinančio
mis idėjomis. Dabar organas 
prisidės prie sukėlimo entuziaz
mo ir senumo ip«fjaunuose Su
sivienijimo nariuose.

Nėra abejonėse kad buvusis *. * * v
Tėvynės redaktorius turėjo ne
mažai šalininkų Jr..įrangų. Nė
ra abejonės, kad dabar tie jo 
šalininkai ir jo draugai jam už
jaučia. Tegu jie dabar jam pa
rodė savo užuojautų realiai. 
Tai yra, tegu jie dabar pagelbs
ti jam susirasti naujų užsiėmi
mų arba sudaryti naujų pragy
venimo šaltinį.

Senas Narys

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Trys šalys atsisakė 
priimti pabėgėlius
EVIAN-LES-BAINS, Francu- 

zija, liepos 7. — Ketvirtadienį 
Belgijos, Kanados ir Australi
jos atstovai pareiškė, kad jų 
šalys atsisako priimti pabėgė
lius iš Vokietijos ir Austrijos.

Areštavo 71 strei- 
kieri

NEW ORLEANS, La.; lie
pos 7. — Vietos policija ketvir
tadienį užpuolė CIO patalpas 
ir areštavo 71 streikuojantį 
taksikebų ir trokų šoferį.

Drover’s Bank-By-Mail Patarnavimas

yra saugus ir parankus. Per praeitus metus daug kas bandė 
šį bankinininkavimo būdą, Jie yra maloniai nustebinti sku
biu ir našiu patarnavimu.

Jei turite atsidarę sąskaitą Drovers Bankuose... arba, jei 
norėtumėte atsidaryti, mes noriai pasiųstumeme jums reika
lingus Bank-By-Mail dalykus dykai. Jus galite pasidėti pini
gus bet kokiu laiku ir išsiimti kada norite, pasiunčiant pasi
rašytą reikalavimą į artimiausį pašto baksą. Tai yra tikrai 
žavus jūsų bankinininkavimo bizniui būdas—JŪSŲ PARAN- 
KUMUI.

Kviečiame pasiindomauti 
musų Bank-By-Mail patarnavimu 

prie 22 langelio

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND ĄV E N U E • C H ICAG O
u . ■ . v . ..’ i . • 1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— _TT TT —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Beer Distributor

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

10 Colių
i
1 INDAMS KUPONAS

CAKE DISH IKI LIEPOS 16 D.
1

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

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU 

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

Sviestui Padėti
Indas 1

Viena 1 NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

Torielkaitė 1 Chicago, Illinois
JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO

Kompotui ar 
Vaisiams

1 1
IŠLAIDOMS PADENGTI

(
• Vardas..................................   ............................. ..........................1

Adresas........................................... r__ ____ _____ _______ ______....
Paduoti

1

Gydykitės Gamtos Buda su 
ŽOLIŲ ARBATA

Sudaryta iš įvairių žydinčių 
Žolių, žievių, šaknių, žiedų ir 
apų, yra geriausia ir pasekmin- 

,;iausia nuo daugelio vidurinių 
ligų kaip tai nuo skilvio nemali- 
mo, išpūtimo, diegulių gazų, gal- 

os svaigimo, riemenio. stokos 
apetito, geriausia vidurių valyto- 
,a.

Kada perki žolių arbatą, visada 
žiūrėk kad būt tas vardas: FLO- 
RAL HERB, tai visada gausi ge- 
•ą gyduolę. Vienas pakelis 25c. 5 
jakebai už $1.00. Rašykite

FLORAL HERB COMPANY 
Eox 74

Covington Ind. Dept. N.
'"rausite instrukcijos lapelį dykai

Reumatizmo Priešas
Skausmas rankose, ko
jose, kryžiuje, o po 
odos, tartum skruzdės 
landė. “MIZER” bu
telis kainuoja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 

—N. Taylor Avė., Oak 
Park, Iii. Telefonas Village 5591

(Tothe RUPTURED)
CONSULT THIS SPECIALIST

Leiskit šiam 20 metų 
patyrusiam laisniuo- 
tam daktarui-speciali- 
stui sutaisyti jus tik
rai, arba pagydyti be 
operacijos. Pasekmin
gas būdas, kuris da
bar tūkstančius gydo. 
Stato naujus audi
nius, kaip oisteris kad 
išaugina perlus. Pa
tarimas ar ekzamina- 
cha be mokesnio ir 
prievolių.
Paraiščiai ir Gydymas 

kurie pagydė.
Įsigyk patikimą, sau
gų Dr. Schyman pri
taikintą paraištį, ar
ba patirkite gydymą
be peilio. Darykit tai dabar. Vasa
ros mėnesiai geriausi. Pamatykite 
įtikinančius įrodymus, jei pagei
daujate. Atdara iki 8 v. v. sek
madieniais iki 2. Musų paraiščiai 
geriausios kokybės ir patogiausi.
RUPTURE CORRECT-TO SERVICE

Dr. P. Schyman, direktorius 
1869 NORTH DAMEN AVĖ.

Armitage 8200.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
ŠTMANO DAUKANTO DRAUGT- 
JOS‘VXLT)YBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattagp Grove Avė.: .T. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.: A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.: A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka: A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas-: K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠET>- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244. So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4G35 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 8838 So. Kedzie 
Avė.. Kasierka: Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas: Dr. 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820. Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410. Pata
rėjas: Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St.. Knygius; Jonas Kon- 
droška. 2841 W. 40tb St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė. 
8137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis. 8116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. _ Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
RENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.: Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockvvell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis. Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikes, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas. Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

Tarp amerikiečių nu su Antanu. Tai šaunus vy
ras tasai Antanas.

Subscription Ra tęs:
$8.00 per. year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakymo kaina!
Chicagoje — paštu:

Metams ...__ ............. ......
Pusei metą ..........„..........
Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ...... _...

Chicagof per išnešiotojus:
Viena kopija ...................  3c
Savaitei ....................... *............ 18c
Mėnesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: '

Metams ....... .....T..................... $5.00
Pusei metą __ ____    2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui ____    75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
r (Atpiginta)

Metams ........ ..... $8.00
Pusei metų ............   4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SPAUDOS ATSILIEPIMAI viškų kunigų ir jų tarnų laukti 
simpatijos tai Amerikos lietu
vių “didžiulei organizacijai”, 

Naujoji Gadynė” apie Scran- tai jie turėtų bent jos nešmeiž-

• APIE SLA. SEIMĄ

Mokslo Draugija Vilniuje
Žinių skyriuje “Naujienose” jau buvo rašyta, kad 

lenkai galutinai uždarė Lietuvių Mokslą Draugiją Vil
niuje. Per keletą metų tai stambiai lietuvių kultūros įs
taigai lenkų administracija neleido veikti, bet dabar ji 
tapo visiškai uždaryta.

Tai barbariškas žygis, prieš kurį visi kultūringi 
žmonės turėtų griežčiausiu budu protestuoti.

Ką lenkai darys su Mokslo Draugijos turtu?
Ją buvo įsteigęs Dr. J. Basanavičius prieš 25 su vir

šum metus laiko. Ji turėjo surinkusi daug mokslinių 
Knygų, žurnalų ir dokumentų; jos globoje buvo didelės 
vertas, dar nespausdinti rankraščiai. Šitą brangų moks
lo turtą lenkai, paėmę į savo rankas, gali, jei ne sunai
kinti, tai išdalinti savo universitetams ir muziejams, ir 
Lietuvai jisai tuomet bus dingęs.

Iš Lietuvos ateina žiniąs, kad tpą bjauriu įepkų žy
giu yra labai susirūpinę visi apšviesti žmonės. Ameri
kos lietuviai turėtų padėti Lietuvai atgauti Mokslo 
Draugijos turtą iš lenkų nagų. Šituo reikalu reikėtų su

interesuoti Amerikos viešąją opiniją, ypač mokslo žmo
nes, kurie galėtų pavartoti savo įtaką per J. V. vyriau
sybę, kad lenkai tą skriaudą Lietuvai atitaisytų.

Bando sumaskolinti Amerikos istoriją
i M SI

Neseniai pasirodė ’ Amerikos komunistų partijos 
gen. sekretoriaus Browderio brošiurpaląįke apie “išda
vikus” Jungtinių Valstijų istorijoje. Tos knygelės tiks
las aiškus: kojnunistai nori įtikinti Ąiųerikos publiką, 
kad revoliuciją be išcĮąviką negali apsieiti — todėl “iš
davikų” sųšąudymai Sovietų Sąjungoje esą “pa|urąlup” 
dalykas.

Teko pastebėti, kad žmonės, kurie yrą gęrai įsipa
žinę su ankstybąją Amerikos Jungtinių Valstijų istori
ja, apie tą Browdęr’io brošiūrėlę atsijiępią, kaip apie 
šlamštą, kuriame istorijos faktai tenfięnęipgai iškrei
piami arba tiesiog falsifikuojami.

Bet štai jau ir lietuviai komunistai susilaukė pana
šios “apšvietos”. Ją parūpino Leonas PrusriKa, perpa
sakodamas savo žodžiais (“sulietuvindamas”) Brow- 
der’o rašinį apie “išdavikus”. Komunistų spauda šitą 
jovalą perša lietuviams darbipip^RĮS, ka^ įie iš jo 
“šviestųsi”.

Tai ve kokiu budu konjupįstąi ėp|ė “gerbti” Ameri
kos laisvės ir demokratybęs tradicijas įr Thomaso 
Jeffersono idealus.

Kadangi, diktatoriuj Sfalipąs tyĮąsKvąję šaudo savo 
oponentus, buvusius Leninp bęndrądąrbiBS, apšaukda
mas juos “šnipais” ir “užsienių fąsizjpp ągęntąis”, tai 
komunistai męgina tą Stalino terorą pateisinti, įrodinė
dami, kad ir Amerikoje pirmaisiais nepriklausomybės, 
metais buvo pilna panašių į tpc^isjįps ir iįup|įQrinįėpivij 
“judošių”.

Tokiu bęgėdišku istorijos falsifikavimu iki šiol dar 
niekas nedrįso užsiimti.

Bet komunistai spiaudo ugnim, kai jų kritikai nu
rodo, kad jię viską tempia ant “maskoliško kurpalio”, 
paaukodami Rusijos valdžjos interesams ne tik darbo 
žmonių reikalus, bet ir savo sąžipę.

<<

tone įvykusį Susivienijimo 
mą rašo:

m— * ‘

praėjo; praėjo gražiau, 
galėjo tikėtis didžiausi opti
mistai. Jame nebuvo tų užsi- 
varinėjimų, to frakcinio šu- 
mo, kurio taip laukė kai ku
rie ‘veikėjai’. Pažangieji de
legatai, kurie šiame seime 
turėjo daugumą, vėl įrodė, 
kad jiems rupi visos organi
zacijos labas, o ne savo frak
ciniai interesiai. Nepaneigta 
mažumos teisės ir valia. Di
džiuma butų galėjusi praves
ti eilę tarimų, kurie būt ne
patikę mažumai. Bet to ji ne
darė. Kas tarta, tai abipusio 
susitarimo keliu. Pavyzdžiui, 
dr. P. Grigaitis atsiėmė savo 
pasiūlymą redaktoriaus klau
simu, sutikdamas balsuoti už 
Vaidylosi pasiūlymą.”
Kitaip rašo klerikalų “Drau

gas”. Jisai bando paversmi Su
sivienijimą “socialistišku” ir sa
ko, kad SLA. “perėjo į išimti
nai socialistų bedievių rankas.”

Šituo melu klerikalų organas 
bando netiesioginiai “pabusty- 
ti” rymiškąjį susdvienijimą, ku
riame vadovaują broliukų Ma
rijonų tanias Šimutis.

Į tą pačią dūdą pučia ir bro- 
pklynį^kė “Ameriką”, tik ji 
kanda Susivienijimą iš kilos 
pusės. Ji pasakoja, kad ŠLA. 
seime Dr. A. L. Graičunas agi
tavęs “neduoti nei cento gink
lų fondui”, ir klebonišku tonu 
drožia tokį pąąiokslą:

“Daugiau nei šiurpu skai
tyti tokius žodžius, pasąky- 

r tus seno ŽmoŽauiS tuo mo

sei

SLA. 40-tas seimas .jau 
, hėi

tus Seno 
mentu, kai Lietuvai pilną pa
vojų iš jos Kąįmynų. Ir tie 
žodžiai pasakyti didžiulės or
ganizacijos seime, kuriame 
dalyvauja asmenys, visomis

tį.
Anot “Keleivio”, Scrantono 

seime tautininkai buvo sumuš
ti, nes juos “pražudė Smetonos 
medaliai”. Jisai sako:

. “Pasibaigė jis (SLA. sei
mas) pilniausiu pažangiųjų 
fronto laimėjimu. Vadina
mieji ‘Smetonos kavalieriai’ 
buvo sumušti visais klausi
mais. Vienas jų pasakė: ‘Da
bar inuirts nelieka niekas 
daugiau, tik užsikabinti ant 
durų juodą flagę ir apvaikš
čiot šermenis’.”
“Vienybė”, kažin kodėl, vadi

na SLA. seimo pabaigą “gana 
triukšminga”, — nors vieninte
lis triukšmelis*, kurį bandė su
kelti tautininkai, kai pralaimė- 

z ; • '
jo jų kandidatas į redaktorius, 
p. Vitaitis, tęsėsi mažiau, kaip 
minutę laiko: subaubė ir nulei
do nosis.

Tačiau ir Brooklyno tauti
ninkų laikraštis pripažįsta, kad 
šis seimas bendrai imant, pra
ėjo pavyzdingoje tvarkoje. Tys- 
liava rašo: 
: •. > i

“Jeigu palygintume šį sei
mą su jubiliejiniu seimu Cle- 
velande, tai turėtume pripa
žinti, kad šį sykį ‘pažangieji’ 
pasirodė lankstesni, moką 
laviruoti. Kai dėl Bagočiaus, 
tai reikia pasakyti, kad jis,, 
kaip šeinio vedėjas, nepakar
tojo nė vienos tų klaidų, ku
riomis iis Ijuvo taip garsus 
(?_«N?<- įįed.) Clevelande.”

Ne Bagočiaus klaidos, bet 
tautininkų provokacijos ir skan
dalai gadino seimo eigą Cleve
lande. Tamie seime tautininkai 
turėjo kelių balsų daugumą ir 
jie buvo labai smarkus, lodė 
prezidentui i buvo sunku vesti 
tvardą. Bets Scrąntone tautinin
kai buvo mažumoje ir jie buvo

ĮDOMUS LIETUVIS Iš DETROITO. — NEPAGRĮSTI 
GĄSDINIMAI. — SKUNDŽIASI, KAD BENZINAS 
BRANGUS. — KAUNO GATVĖJE. — NORĖTŲ 
“NAUJIENŲ” KORESPONDENTUS PAVAIŠIN
TI. — AMERIKOJ GIMUSIAM LIETUVIUI NUO- 
BODU LIETUVOJE. . r

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

GĄSDINIMAI
brangus. -

Vasarėja. Vietoje nenustigsi. 
Tai vienur, tai kitur bastaisi po 
Lietuvą. Amerikietis lietuvis 
dabar Lietuvoje nėra retas 
žmogus. Jų visur užtiksi. Štai 
Pilviškiuose susitikau Antaną 
K-caitį iš Mikuičių dvidešimts 
penkis metus išgyvenusį š. A- 
merikoje, bene Detroito mieste, 
ir dabar į Lietuvą parkeliavusį. 
Tai jau gerai pagyvenęs vyras, 
bet guvus, linksmas, lėtai kal
bąs. Bene pirmą amerikietį lie
tuvį sutikau, taip gražiai, skam
biai be jokių svetimžodžių kal-

—O taip, aš Amerikoje iš vi
sų juokiausi ir primygtinai 
jiems prikaišiojau, kas tik lie
tuvių kalboje svetimybes savi
nos!. Sakau, kas išeitų, jei mes 
iš kitų kalbų vis svetimus žo
džius savintumės. Štai aš moku 
keturias kalbas, kas gi mane 
suprasiu, jei aš iš kiekvienos 
kalbos vis žodžius pasisavin
čiau, juk nesusikalbėtume! Y-

rašysiu, kaip čia Lietuvoje y- 
ra...

Tik štai ko jis Lietuvoje ne
sitiki.

—Nežinau, ar aš Naujienas 
čia galėsiu išsirašyti; tai dien
raštis, kurį aš visą laiką skai
čiau, pripratau, nežinau kaip 
aš be jų gyvensiu. Jos anuomet 
buvo net ir apie mane rašę, kad 
jau ruošiuosi į Lietuvą išva
žiuoti...

Tai taręs Antanas žiuri į ma
ne ir lyg atsakymo laukia.

—Gal kai kuriuos numerius 
ir gausi, — atsakau jam.

—Tai reikės pamėginti išsi
rašyti, juk tai geras dienraštis, 
nesuprantu, dėlko jo neįsileisti?

—Tur būt, daug teisybės a-

—O j e, jos labai daug apie 
Lietuvą rašo, — atsako jam 
Antanas.

Skubu į traukinį, alsisveiki-

Neloliese Kauno viename 
miestelyje susitikau savu auto- 
ipobiliu važiuojant, rodos, pa- 
yąrdė Arlauskas. Kartu su juo 
važiavo vienas gydytojas, taip 
pat amerjkietis. Jo pavardes ne
patyriau; taip ir nesužinojau 
kokiame mieste juodu Ameri
koje gyveno.

—Apsistojome Plungės apy
linkėje, pas gimines. Pasakojo 
jisai man. Žinai, kaime gerai 
vieną kitą dieną pagyventi. Pa- 
nudome Lietuvą pažinti, tai va
žiuojame į Kauną. Kad ir pa
klydome bevažiuodami, bet vi
sur savo karu išvažiavome. Ke
liai Lietuvoje daug geresni, ne
gu mums Amerikoje apie tai 
buvo pasakojama. Visai nesi
gailiu karą su savim pasiėmęs. 
Grįšiu atgal per Vokietiją ir 
Prancūziją, tai karas visai pra
vartu turėti. Na, o dabar po 
Lietuvą kelis menesius pasibas>* 
lysių. Šiuo kart žmoną ir duk
ras Plungėje palikau, o kitą 
kart jau ir jas pasiimsiu. Pir
mą kart važiuojant buvo bauk- 
štu jas paimti, maniau neišva
žiuosiu. Tik benzinas pas jus 
kokius keturis kartus branges
nis*... — Skundžiasi man tasai

I • *
amerikietis.

(Bus daugiau)

Trečio karo pavojus
Jau daugiau, kaip pietai laiko, siaučia du kasai — 

vienas Ispanijoje, antras tolimuose Rytuose. Jiem dar 
nepasibaigus, gali išsiveržti naujas karo gaisras —- Pą- 
lestinoje.

Įvyko kruvini susirėmipiai Palestinoje tarpe arabų 
ir žydų, kuriuose žuvo kelętas dešimčių gyvasčių ir 
šimtąi žmonių buvo sužeista. Britanija skubiai siunčia 
į tas nerimo vietas kareivius ir karo laivus.

Britanija yra Palestinoj globėja ir atsako už tvar
kos apsaugojimą tame krašte. Jeigu ji nesugebės nu
malšinti prąsidėjusiąs riaušes, f ‘ *

veltų visa Mažoji Azija. > 1

jėgomis linkę savintis tautiš- priversti elgfis, kaip civilizuoti 
biininmnnmuili ” ! zinnnps Tnmn d nu irinn.din nnsi-

reįške skirtumas tarpe tų dvie
jų seįjnų. '

Bet ir p. Tysliava negali nu
neigti, kad 40-aine seime pa
žangieji delegatai ne tik sumu
šė tautininkus balsavimuose, 
bet ir laimėjo ant jų moralią 
pergalę, mpkėdaini ramiu bū
dų pravesti' savo sumanymus.

kūmo monopolį.
Bet Scrantono seime jokių 

diskusijų apie aukojimą ginklų 
fondui nebuvo. Todėl “Ameri
kos” pamokslininko susikrim
timas dėl tariamų Dr. Graižinio 
žodžių, “pasakytų dįdžiuįės or
ganizacijos seime”, yra tuščia 
komediją.

Jeigu jau negalima iš lietu-

| žmones. Tame daugiausia pasi-

I MARGUMYNAI
Žmonės nori būti 

apgaudinėjami

Šiomis dienomis išėjusioji 
Carl Grow’o knygoje apie Ki
niją pasakoj amą įdomių pavyz
džių, kaip žiųpne^ nori būtinai 
būti apgaudinėjami. Pavyzdžiui, 
tik Belgijoje teiškasamą 'vadi
namą iithoponą, yisi^kąį baltą 
žemės sluoksnį, iš kurio gami
nami baltieji dažai, kinai tik iš 
vokiečių. Vokiečiai, įnąt, pir
mieji pradėjo įvežti belgų litląp- 
poną į Kiniją. Patys pirkdavo
si iš belgų, įpakuodavo į tam 
tikras cĮezęs su vokiškais už
rašais iį* siųsdavo iš Hambur
go ųostp. Vėliau susizgribo bel
gai galį ir patys kinams tie
siog parduoti savo prekę, be 
jokių tąrpininkų, Pabandė. Ir— 
flieįo is to neišėjo. Kinai, maty
dami kitokį įpakavimą, su ki
tokiais užrašais ir ne iš Ham
burgo atvežtą, palaikė tai ne
betikrą preke ir—to paties bel
gų lithopono nebepirko. Nebe- 

jėme ir tiek. Turėjo belgai ir to
liau pardavinėti savo prekę vo

> tai Šventojoje Žemėje Riečiams, o tie senąja tvarka 
gali kilti žiaurus pjlięjįųis karas, j kurį veikiausia įsi- tebeįveža ją iki šiol į Kiniją. 

Kinai zmielai sumoka vokie-

[ čiams ųž tarpininkąvįųią, bet 
nenorį žymiai pigiau tą pačią 
prekę gauti tiesiog iš belgų ...

Antra vertus, anglams ir 
amerikiečiams, kažkodėl, ypa
tingai patiko Kinijos kiaušiniai. 
Bet tik įš Kinijos kiaušnis, 
tai ir permenybė jam. Vienas 
anglų fermeris, turėdamas di
delį vištų ūkį ir nebepakęsda- 
ųias Ipnijos kiaušinių Jtonkų- 
reącįjos, kartą parašė provin
cijos laikraštyje, kad pas ji 
višta įš kiniško kiaušinio išpe
rėjusi—gyvatę... Tą žinią įsi
dėjo ir daugybė kitų Anglijos 
laikraščių. Tos gyvatės niekas 
nenįątc, nes tas ūkininkas ša
kosi tik išsiritusią iš kiaušinio 
ją lųojąu pat užmušęs ... Veį- 
įui kompetentingi mokslinin
kai įrodinėjo, kad tai nesąmo
ne. Anglai vistiek liovėsi pirkę 
Kinijos kiaušinius. Nebepirko 
(jaugiau anglai vartotojai, bet 
ųęsflįovė ir tolįau įsjvežę iš Ki~ 
ijijos anglai pirkliai. Paklausi
te, kur galėjo padėti? Nagi, pa
tys įsi veždami iš Kinijos pas
kui įveždavo į Ameriką, o ame- 
rikiečiai njięlai sumokėdavo an
glų pirkliams ir tarpininkavimo 
išlaidas, bet.tįk gaudavo kinis- 
lęų įįaųšjriųjp.

moksta, o jau skuba lietuviškai 
pamiršti, tai savo pušies neby
liai, — ramiai besišaipydamas 
jisai atsako į mano kalbą.

Antanas K-caitis profesiona
las* amatininkas, didis smuikų 
dirbėjas. Mėgsta apie savo ama
tą kalbėti.

—Amerikoje aš esu daug ge
rų smuikų padaręs. Nesigiriu, 
bet mano darytomis smuikomis 
ne vienas geras muzikas lenais 
dabar smuikuoja. Smuikui da
ryli yra pirmiausia geras me
dis, ir juo jisai senesnis, juo 
geresnis, bet senumas ne pagal 
jo gyventą laiką, bet pagal nu
kirtimą. Jei pa(iks, aš ir Lietu
voje tuo savo amatų versiuosi.

—Kai aš pasiryžau vykti į 
Lietuvą, tai tokių nieku man 
tie kamunistai prikalbėjo. Sa
ko, nevažiuok į Lietuvą, nega
lėsi lenais savo amalu verstis, 
neduos leidimo, tokiais mokes*- 
čiais apkraus, kad neišsimokė
si. O štai kai parvykau, visai 
ką kitą išvydau. Jokių čia lei
dimų nereikia ir už amatą nie
kas jokių mokesčių nereikalau
ja. O vistik jie tiek mane tenai 
paveikė, kad du metus ruo
šiausi į Lietuvą. Tvirtino jie, 
kad mane muilinės valdininkai 
tiesiog apiplėš, o čia Klaipėdoje 
net mano daiktų nepažiūrėjo, 
tiesiog nustebau.

—Amerikoje komunistai, tai 
daugiausia mažai palavinti vy
rai, pramoko skaityti perskaitė 
vieną kitą knygelę ir drožia 
niekus kalbėję. Juokai iš tų vy
rų. O Amerikoje toksai kraštas, 
kad tenais gali žmogus kokiai 
nori partijai priklausyti...

Bet Antanas dvidešimts pen
kis metus išgyvenęs Amerikoje 
jau pusėtinai nuo Lietuvos nu
tolęs, o gal tikriau tuną. iis 
vis dar tokią Lietuvą vaizduo
jasi, kokia ji buvo dvidešimts 
penkis metus atgal. Jam daug 
kas nuostabu ir net netikėtina. 
Čia jisai galvojo, kaip jis Lie
tuvoje dirbsiąs be elektros, o 
čia parvykęs patyrė, kad veik 
kiekvienas Lietuvos miestelis 
turi jau elektrą.

automobilių tiek daug ir žmo
nes kaime, sakysiu, net geriau 
dėvi, negu Amerikos kaime, o 
švarosi Lietuvos kaime tikrai 
daugiau, sodybos daug gražiau 
ir tvarkingiau sutvarkytos.

Susirinkusiems kaimiečiams 
jis pradeda kaip ką iŠ Ameri
kos žemės ūkio pažangos pasa
koti, bet kaimiečiai jam atker
tą, kad jau tas ir Lietuvoje da
roma. —-šitaip, nesitikėjau, na 
aš dabąr savo pažįstamiems pą-

LAISVAMANIŲ SUSIRIN- i
RIMAS

minių pirmą dieną Rudikių 
vienkiemy, Papilės vaisė, pas p. 
Antaną Bonkų, kuris pasižadė
jo per tą patį susirinkimą duoPAPILĖ. — Gegužės m. 22 jo per tą patį susirinkimą duo- 

d. 13 vai. Antano Gedgaudo na- ti 'veltui skyriui savo, turimą 
me, Biliuniškių kaime, Papilės 
valse. įvyko Laisvamanių Eti- nėj grieš Kruopių šaulių geras 
nės Kultūros dr. Papilės sky- dūdų orkestras. Dėl to tikima- 
riaus narių visuotinis susirin
kimas, kuriame, be kitko, bu
vo perrinkta valdyba ir revizi
jos komisija. ^ Į valdybą buvo 
išrinkti: Febus Plekavįčius, 
ūkininkas, Petras Lesys, ukin., 
Juozas Liekis, buvęs St. seimo 
narys, ir Jonas Montvydas, taip 
pat ūkininkas. Valdybos kandi
datais liko: Antanas Gedgau
das ir Stasys Poškus. Į revizi
jos komisiją išrinkti: Antanas 
Bonkus, Stasys Girdvainis ir 
Vincas Kaulinis. Per susirinki
mą prisirašė keliolika naujų 
narių. Jei butų buvęs mieste 
susirinkimas, įai tikimasi, kad 
butų daug daugiau prisirašę 
narių. Todėl' kitą susirinkimą 
manoma daryti Papilės miest. 
arba bent arčiau prie miesto, 
kad galėtų dalyvauti ir mies
telėnai.

Juozui Lįękįųi įskęto klaų 
simus dėl ęįvįįįnės mętrįkąci- 
jos, dėl ląįs’vąmanių kapinių 
steigimo ir dėl pramogų ren
gimo, susirinkimas vienbalsiai 
nutarė pasjųsjįį seimui rezoliu
ciją, kad kaip galinį greičiau 
išleistų ciyiųnės metrikacijos 
įstatymą, gaji tuo galėtų susi
tvarkyti šėimoą. ^ąlbani apie 
kapines, Jonas tyįontyįdąs iš ši
liškių km. Papįįės vajsč. pasi
žadėjo paaukoti žemes sklypą 
laisvamanių kąpinęms įsteigti. 
Susirinkimas vienbalsiai nuta
rė kreiptis į brolius ąmepkįę- 
čius su prąšymtĮ, Kad jįe pa
dėtų savo ąųkorpis Papilės ląU- 
vamaniams aptaisyti tas kapi
nes. Ant galo buvo nųtąįįą, 
kad kiek galint daugįąp birtų 
surengta gegužinių bei vakarų, 
kad tuo padidinti skyriaus lė
šas.

Susirinkimas praėjo geroje 
nuotaikoje. Ro susirinkimo po
nai Gedgaudai vien tik savo 
lęšomis skyriaus narius gerai

gražų sodų bei parką. Geguži-

si sulaukti daug ir gražios pu
blikos, nes blogam orui ištikus, 
gegužinė įvyks didelėse patal
pose.

DIDELIS LAI3VAMANĮŲ SU
VAŽIAVIMAS—GEGULĖS

Birželio 5 d- Pa-PAPILĖ
pilės Laisvamanių et. kult, ri
jos skyrius Rudikių k., pil. Ant. 
Bonkaus gražiame parke su
rengė labai didelį suvažiavimą 
—gegužynes. Daugumas daly
vių susirinko Papilės miestely, 
o iš ten apie 14 Vai., orkestrui 
griežiant, visi pradėjo kelionę 
į Rudikiųs. Būriai žmonių ėjo 
pėsčių ir važiavo pilni vežimai. 
Viso į gegužynes susirinko 
daugiau negu 500 žmonių. Bu
vo svečių ir iš kitų skyrių. Gra
žiai pasilinksminę ir pasitarę 
visi dalyviai apie 24 vai. iŠsi- 
sKirsįe j sayo namus. Gegužy- 
nių pelnąs buvo paskirtas su
šelpei Palangos padegėlius. Gau
ta gražaus pelno, kuris bus pa
siųstas į Palangą dr. Šliųpiri, 
sąĮe|p|i padegėlius.

Mišelį plukdymas 
Nepiunu

Pr^sicjėjųs piiško medžiagos 
pjgkjympi, Mįškų Dcpartmen- 
fąs visą pagavniitą imšico ’ir.e- 
džiazą (penius, eglinius, per- 
žiįjįus ir juodalksnius rąstus), 
tinjtaųčįą apdirbti įmonėse, 
pats sąrpjįytais darbininkais 
ūkio budu suphikdo iki Sma|i- 
nįnkų ir yįeŠvilės. Miško me
džiaga, skirt apdirbti Klaipė
doje, bus atiduota pagal pasiū
lytus nuplukdyti iš Smalinin
kų, iki Klaipėdos.

APYOpĖ ĄLAVS BARĄ

Gegužės 18-19 nakfį Aušfps 
ai. 64 nr. nežinomi piktadariąi

pavaišino gardžiomis užkando-jiind0 . stancelien6j «. a aus 
mis j?ei geru alučiu. Po to Įvy- bara h. pavogė 30 buteJ aI„us. 
ko skyriaus surengtas viešas • • >•
vakaras p. Gedgaudų didelėje 
daržinėje, į kurį, nežiūrint <ta- 
ao buvusio šalto oro, susirinko 
(jaugokai žmonių ir skyriui li
ko pelno.

Kita didelė ir graži gegužinė 
paties skyriaus bus Sek-

KRIMINALINfiS POLICIJAS 
VIRŠININKAS

p. P. Pamataitis šiandie iš
vyko į Kriminologų kongre
są, kuris bus Rumunijoje. Bu
karešte, birželio 7-12 dd.
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Dabar eįna {įidžiąiĮsįą^ aaujų ir atimtų 
‘š^jiaviinas pas

Sifilis yra žinomas kaipo “ne
morali” liga, sarmatą nešanti 
pę tįu 
ir liūgams

“Trilby” tai buvo vieno veikalo 
veikiančiojo asmens vardas, kuris 
džiugindavo senelius, ypač kai sce
noje pasirodydavo baudžiauninkas 
Svengelis su juoduoju magiku. Bet, 
dabar jau turime tuo vardu ir py
ragaitį, kuris yra ne kas kitas kaip 
irgi magikas.

Trilbysaiš vadiname rudąjį cukrų, 
pasukas ir klynes, vienam mišiny, 
puikiai sumaišytus, šitas mišinys 
suvoliojama ir deitais pridedame 
tarpslogsnį. Nelaukite, bet bandykit 
patys savo pečiuje išsikepti šių ma
giškų pyragaičių.

TRILBYS
% puod. riebalų
1 puod. rudo cukraus
2 puod. Kslloffff’a All-Bran 

’A puod. rukšto pieno ar
pasukų

2 ’A puod. miltų
% šaukštelio druskos
14 Šaukštelio sodos 
1 šaukštelis baking 

powderio
Ištrink riebalus ir cukrų, pridėk 

Kellogg’s All-Bran ir pieną, maišyk 
miltus, pirma išsijojus kartu su dru
ska, soda ir baking powderiu. Išvo
liok 1/8 colio storio tešlą, išpiaustyk 
su pyragaičių piautuvėliu ir pakepk 
lengvai išteptoj blekoj vidutiniame 
(375°F.) pečiuje apie 15 minučių. 
Kada pyragaičiai atvės, sudėk po du 
išdedant tarpą deitų iškamšalu.

Išeis: 3 tuzinai.
DEITŲ IŠKAMŠALAS

% puod. kapotų deitų % buod. cukraus 
% puoduko vandens

Virk deitus su cukrumi vandeny 
ant lengvos ugnies, nuolat maišant, 
kol sutirštės. Atvėdink ir vartok iš- 
kamšalui Kelloggs All-Bran pyra
gaičiams.

PUSRYČIAI VIENU RIEKIU?
Lašiniai, kiaušiniai, pienas ir kly- 

nės — viskas į vieną; nagi, ar tai 
neskamba kaip vienas valgis? Bet 
viskas sumaišyta į vieną, padaro tą 
riekutę ar daugiau tos puikiosios 
duonos, kurią skiriame prie taip va
dinamų “kornų duonos” šeimos. Ga
lima kepti patelnėje, apibarsčius 
smulkiai piaustytais lašiniukSus, ir 
ant viršaus klynių ir kornų miltų 
mišiniu, štai ateinančio sekmadienio 
pusryčiams:

Lašinių Klynių Kornų Duona
1 klauAiifiR
1 /4 puod. cukraus
% puod. Kelloinr’s All-Bran
1 puod. kornų miltų
1/4 sv. smulkiai 

piaustytų lašinių
1 puod. pieno
1 puod. miltų
1/4 šaukštelio druskos
1 šaukštelis baking 

powderijO

Išplak kiaušinius ir cukrų kartu, 
pridėk Kellogg’s All-Bran, kornų- 
miltus ir pieną. Išsijuok miltus su 
druska ir baking powderiu, sudėk į 
pirmąjį mišinį ir gerai sumaišyk. 
Išversk tešlą į išteptą blėką ir api
barstyk su lašiniukais viršų. Kepk 
vidutiniam pečiuje (40Q°F.) apie ^0 
minučių. Jei pluta ir lašiniai neru
duotų ganėtinai, pakiškit duoną po 
brorlerio kelioms minutėms.

Išeis 8 sykiams pavalgyti.
NAUJAS SRIUBOS VIRIMO 

BUDAS '■ ’r'
Ar norite naujo budo kaip paska

ninti sriubą? Štai jis čia: tik užbar- 
stykit tiesiai iš pakelio paėmę sriu
bą su Kellogg’s All-Bran prieš pa
duodant valgyti. Daug lengviau ne
gu daryti kitokius puošimo budus. 
Tai tikrai puikus ir praktiškas sriu
bos skonio pataisymo būdas.

BANDYKITE ŠIAS GRANDŽIŲ 
ęandutes

Grandžių sunkos tinka kaip skys
timas ir prieskonis: dėl tirštumo 
klynės — dešimt minučių maišyti. 
Išeina 8 didelės bandutės.

Orandžių Bandutės
1 /3 puo. riebalų 

puod. cukraus
1 kiaušinis
% puod. Kellogg’s All-Bran 

1 šaukšt. brandžių žievių 
% puod. orandžių sunkos
1 /4 puod. pieno 
1% puod. miltų
2 šaukšt. baking powdcrio

šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio sodos

Ištrink gerai riebalus ir cukrų, 
pridėk kiaušinių ir gerai išplak.- Su
dėk Kellogg’s All-Bran, orandžių 
žieves, sunką ir pieną. Išsijuok mil
tus su baking powderiu, druska ir 
soda, pridėk pirmąjį mišinį ir mai
šyk tik tieĮc, kad miltai'išsimaišy- 
tų. Pripildykif išteptas bandučių 
blėkas du trečdaliu ir‘ kepkit • vidu
tiniam pečiuj (400°F.) apie 30 mi
nučių.

Išeis 8 didelės bandutės ar 12 ma
žų. 1 ■ ■

KĄ, NENORI RIEŠUTŲ?
Kepti pyragus ar pyragaičius, 

dirbti saldainius namuose be riešu
tų, butų kas tai nepilna. Užmirškit 
seną paprotį, paimkit1 Kellogg’s 'All- 
Bran, atsisaikuokit kiek norima ir 
pabandykite pavartoti kaipo prie
skonį. Jais padaroma valgį rupes
niu, o to rupumo vertę, netenka a- 
bejoti, jau jųš Čerai žinote.1'

. ’ . • n.- • n'

Įigpjiiųį, bet jo gįmiųčmsĮ 
liūsti- 

tjUcijosė pupą pazyųięta, kad 
soęialėĮnis įdomią sergąntięms 
lįgpniąms neišmokama pašal
pos ligoje, pei posmerfinės, 
nors įųomi daromą skriaudą 
nebaltai užšikrėfuųiems na-

‘ W°
"it w węs 

lobaus tuo gėriaus, nes paslap
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gerą ūpą, gydytojai, turėdami 
liž pareigą gerbti ir savo ligo
nio gerą vardą, tankiai sužiniaį 
ant mirusio paliudijimo paduo
da mirties priežastim kitokią li
gą, o ne sifilį. Taigi, jei kas ieš
kotų sifiliu mirusių, gal rastų 
vos keletą tik valstybinėse įstai
gose.

Apsisaugojimas. — Kadangi 
apie 70% ligonių sifiliu užsi
krečia per lytinius susinėsimus, 
tai reikia saugoti slaptų ir vie
šų pemora|ių užeigų. Uzsikrė 
tęs vyrąs ar moteris gali užkrė
sti savo kūdikius. Dr. Palme- 
r 10 nuomone yra ta, kad ne- 
moralės įstaigos turėtų būti 
valdžios prižiūrimos ir kad ne 
tik įstaigų narės, bet ir jų lan
kytojai — vyrai su mikroskopo 
pagalba bųĮų aįsąkąnęiai išeg- 
zaiįinuojami. Tik tokiu būdų 
apsaugojimas gaį bu Jų pasek
mingas, ir užtikrinantis. 1

Reikia saugotis alkoholinių, 
svaiginančių gėrimų, kurie tan
kiai būna netiesioginė priežas- ■ . '’Vi ,-č ii'.i; .timi užsikrėtimo sifiliu. Ątsira- 
dus vočiai, sankeriui reikia

tis užtikrintą. Tie ‘‘daktąpj” 
visą tai sųprąnįa ir pas nusi- 

lųjqU; nors jis> peserga, 
vistiek suranda “baisią Ij^gą ’ ir 
nugąsdina “sifilio” baubu? Nuo 
to Taiko prasideda gydymas, o 
baigiasi tada kada ligonio pini
gai pasibaigia, o ligonis iš bai
mės suserga nervų suįrimu. To
kie profesoriai suranda visokių 
visokiauųių ligų pas neserganti

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

Nėra Stipresnes Įstaigos Oėl 
TAUPYMO i

TURTAŠ VIRŠ' $2;500,QOp.OO

Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196,575.00 = -------- - • < > 3
KIEKVIENO ASMENS PINIGAJ
Apdrausti iki $5,000.00 j

Taupy tojams Į
IŠMOKĖJOM A Crf
PĘVIDENTO TTZC/ Į

, , X
Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL I
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION I

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. =

2324 SOUTH LJSAVITT STREET
’ Telefonas CANAL 1679 š

rinti, ir jei pasirodytų, kai) si-
filis, tai rūpestingai gydytis iki
-. . »*. iua.’ :• ?!____
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vyras arba mergina nepnyalo 
apsivesti nuo vienų iki trijų 
n.iųjų ąrjją pagal šeimynęs gy
dytojo nuožiūrą ir nurodymus.

Kad išvengus nuolatinio dau
gėjimo siisirgiiiiij sifiliu, Suvie
nytu Valstijų valdžia susirūpi
no ir įsteigė viešas laboratori
jas. Dėl to, susirgus abejotina 
ligą reikia duoti išegzaminuoti 
kraują arba nugarkaulio skys
timą, pagal gydytojo patarimą. 
Kad sulaikius plėtojimąsi sifilio 
ir kitų lyties ligų, kai kurios 
valstijos pravedė įstatymą, rei- 
kalaųjąptį visų jaunavedžių 
pirm ąpsivedimo duoti išegza
minuoti kraują ir bendrai pa
tikrinti sveikatą. Jaunimas, ži
nodamas kad reikės išlaikyti eg
zaminus, gal kiek susilaikysi 
nuo ištvirkimo, bet suradimui 
vieno arba dviejų nuošimčių 
užsikrėtusių, sveikųjų bereika
lingas egzaminavimas sudaro 
jiems didelį keblumą.

Skalbėjos privalo atsargiai 
čiupineįi nežinomas drapanas. 
Nešvarios durų rankenos/ geri-

Gydymas — Nuo senų laikų 
sifilis buvo gydomas gyy-sidab- 
riu, iš kurio’yra sutaisyti vais
iai gėrimui, tepimui ir {čirški
mui po oda. Gyv-sidąbrių gydy
mas užimdavo apie tris metus 
laiko, ir buvo nepasekmingas 
iSlors visokie žinomi vaistai bu
vo išmėginti, bet siifilio parazi
tų “treponema pallida” neįsten
gė užnuodyti. Del to atsirado 
reikalas ieškoti tvirtesnių vais
ių. Kai kurie gydytojai griebė
si daryli eksperimentus su vie
nu iš nuodingiausių, vaisių ar
šeniku, kuris lengvai naikina 
parazitus, bet ligonio gyvybei 
būna pavojingas. Pradžioje dvi
dešimto šipitiiiečio Dr. Paul 
Khrlick, būdamas Berline Rd- ’ ' V T M ' ‘r I ! O’ II ‘ ’y ai InstiĮuto direktorių, per ke
letą melų su savo štabu be per
traukos! darė eksperimentus su 
nuodingu aršeniku, iš viso 605. 
Visi buvo nenaudingi, tik 606- 
tas eksperimentas pasirodė li
goniui nekenksmingas ir atsa
kančiai veikė sifilio parazitus, 
(čirškus atsaikuotą kiekį į li
gonio kraujagysles, sifilio po
žymiai per trumpą laiką pra
nykdavo, ir buvo manoma, kacj 
su vienu {čirškimu busi galima 
sifilį išgydyti.

(Bus daugiau) 
f < <4

JUOKAI
r . ’ < ’

SĖKMINGA PAMOKĄ
Plikis už girtavimą atsidūrė 

teisme. Jo žmonos advokatas 
. . f ‘ % f ' *

ėmė jį kaltinti ir taip apkalti
no’ kad niekas nė vienu žodžiu 

f t

nebegalėjo Plikio užtarti. Ad
vokatas tarė, kad girtavimas—- 
tai sveikatos griovimas, girta
vimas—šeimos ardymas, girta- 
virnąs—kelias į pragarą. Be to, 
girtuoklis tai blogiausias pa
vyzdys kitiems.

Kolegos ėmė sveikinti advo
katą už tokią nusisekusią kal
bą.

—Sakyk, iš kur tu prisirįn- 
kąi tokių gražių palyginimų,— 
klausia jie.

PIRKIT ANGLIS DABAR

Adam. Ęernadišįus, Sav.

Patariu visiems savo kostume- 
riams pirkti anglis dabar, kuo
met kainos žemos, anglys sausos 
ir pristatymas lengvas. Mes par
duodame visokių rųšių anglis: 

Petroleum Carbon ir t. t 
pirkdami anglis dabar, sųtau- 

' Vysite daug pinigų

Coal Yard
16th ST. ir 49th CT. 

CICERO, ILL.
Phone Cicero 311

Grant Works

mas iš bepdro indo, bučiavimas 
ir t.t. gali bu|i įrankiai užsikrė
timo.

Reikia sąųgoįis neteisingų 
daktarų, kurie pasivadinę pro
fesoriais ir kitokiąįs tjtujais, ne
etiškai garsinasi, prižadėdami 
su Roentgeno spinduliais išeg
zaminuoti už mažą užmokestį 
arba visai nemokamai, ir ste
buklingai išgydyti. Kaip visose 
mokslo šakose, taip ir medici
noje atsiranda mažas nuošim
tis nesąžiningų, turinčių ir ne
turinčių leidimu? gydyti dakta
rų ir įstaigų, kurie panaudoja 
sifilį kaipo gerą įrankį pasipi
nigauti. CHicagds laikraščiai 
daug tokių l‘dal<tarų” surado, 
aprašė jų gydymo budus ir pa
traukė atsakomybėn. Bet nelen
gva, rodyti neteisingumą tokių, 
kurie turi valstijos gydytojų 
palįuc|įjimųs.

Moraliai prasikaltę vyrai, 
jąuš<|ąnn

—Vakar, kai vėlai grįžau na
mo, visa fąi man mano žmona 
susakė, ir aš ta pamoka dąbap 
pasinaudojau.

PALYGINIMAI
■ . .*» ■ ' 1

—Aš skaičiau romaną, kurio 
žymiausias veikėjas padovano
jo savo žmonai tūkstančio lįįų 
vertės smeigtuką. Kaip tai tąų 
atrodo?—kalba žjnoną.

—Aš ir skaičiau, ir ten buvo 
parašyta, kad pąfs svarbiausias 
vekėjas kasdien mušdavo sayo 
žmoną. Kaip tau tas atrodo,— 
atsako vyras.

GERAS BIZNIS
—Kiek kainuoja šis kostiu

mas?. —klausia pirkėjas.
—110 litų,—atsako ąardayė- 

jas.
—O kiek išsimoketiiĮąi.
—220 litų, ir, be to, puse tu- 

Ki Djjl taojftU ilDO^ėtą.'

o CfflTY FINANCE C0.
Prię Į340 63rd St.

Atpikite į įidžiausią automobilių
Chicagos bet kada matytą parodą

gąmybos ar modelio kąro norętunjė- 
tę, męs ’ kaiąa, kokios KITUR nerasite.

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Cbicagoję, pąrdųocĮąnfi tiesiog publikai. Tųpųie didžiaųsį 

skąįčiy ir didžiausį pąsirinkįrųą Jungt. Valstijose.
• ijęs pardųodąine (Jaugiau karų negu bile dešimtis įylerių 
karty sudėti-

Mųsų 15,000 pątęnkmtų kosturųierių rekordas yra ge
riausia jfjsy pątęnkiniųio garantiją. Męs absoliučiai užtik- 
rinamę jums gępaųšį pirkinį nįiešte arba jušy pinigai bus 
su džįaugsiąų sugrąžinti.

Virs 300 puikiausią karų Amerikoje pasirinkimas. 
J£ąi kurie naujutėliai.

Virš |Q0 karų naujausių 1938 modelio.
Virš 150 kary — 1937 modelio.
Ir likusi |Q36—19.ČJ5 ię 1934 modeliai.
Jys galįtę nusipirkti tįkrą 1938 metu nuodelio karą už 

taip pigiai fyaip $395, ir 193,7 l^ąra ųz $2^5. ]$e daugiau. 
Tąipgį sęąęsnio ųiodęlio kary ąž fąip pigiai kąip $35. Ne
reikią jums ne grynų pinigų. J,ąsų kreditas ųas niys geras.

Visi karai turi musy 90 dienų garantiją ir 10 dieųy va
žiavimo bandymą. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga proga ir sutaupykite 
šimtus doleriy. • * •

, dusų seną karą priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metąms likusią dalį išsimokęti.
Atdara kasdieną iki 9:3Q P. M. įr visą dieną sekmadienį

1340 W. 63rd St., kampas Loomis
4 ’

nepaprastas

Moderniškas 2 šmotų sekly
čios setas, musų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantių)“ 
tas tik

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI. 

Lppgvais išmokėjimais.

ROOSEVELT 
FURNiTURE COMPANY 
2310 WįSROOSEVELT ROAD

' Telefonas SEELEY 8760
' 1 _____ _______  ... .. . . ..
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PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių "Kalbog 
Pilietybės 
Knyffyedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

MOKSLO LAIKĄS: 
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare. *

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsiėd Št, Chicago, DL 

.iiiiimAiiaiiiiimiiiibiHnniiiĮiaiiiiMniinmiiiiiiiliiimHiiHKiMiii,

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind.

Telefonas — 2863 2

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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Atostogauja
Indianoje

Stasys Pieža, “Chicago Ame
rican” redakcijos narys ir p. 0- 
na Piežienė — dainininkė su 
dukrele Joanna atostogauja In
dianos valstijoje, netoli mieste
lio San Pierre. Rašo, kad atos
togos gerai sekasi, dienos sau
lėtos, gamta graži. Atostogaus 
apie dvi savaites laiko.

kuriuo taip ir važinėj omės. 
Maudomės, tik musų Tėvas nei
na į vandenį. Aiškina, kad yra 
daug žuvų ir bijo, kad neįkąs
tų. Jonas didžiuojasi, kad ką 
tik zuikį nesugavo. Zuikis* grei
tesnis, tai ir paspruko. Matytis 
čia daug voveraičių ir visokiau
sių paukščių, kurie čiulba įvai
riausias melodijas.

Labai smagu ir nesinori na
mo grįžti. Faizų šeimyna

Atostogos 
Wisconsine

Atostogaujame Wisconsine, 
apie 65 mylias nuo Chicagos, 
pp. Raugų vasarnamyje. Trio- 
besys pastatytas tarp dviejų 
ežerų. Vienoj pusėj Paddock 
Lake, kitoj Hooker Lake. Nei 
saloje patogesnės vietos neras
tum.

Namas puikiai ištaisytas, šva
rus, minkštos lovos. Pp. Rau
gai geri gaspadoriai. Visikas 
tvarkinga ir gražu, (Chicagoje 
pp. Raugai gyvena švelnių na
me, 1943 N. Kostner avė.). Va
sarnamis apsodintas medukais 
ir gražiom gėlėm. Apie visą na
mą graži žiliukė. Ot, rodos, kad 
parkas.

Šeimininkai turi savo laivelį,

Tonsulų Užkrėtimas
įvyksta nepastebimai dėlto, kad 

nejaudina gerklės. Bet iššaukia 
reumatizmą, silpnumą širdies, skil
vio, goiterio ir daug kitų bėdų. 
Tik specialisto ekzaminacija gali 
jums pasakyti ar tonsulai užkrėsti. 
Tūkstančiai senų ir jaunų, bijan
čių operacijos yra gydomi be ope
racijos. Nėra skausmo, kraujo ne
tekimo ar laiko sugaišties. Atnešk 
šį skelbimą DYKAI patarimui ar 
ekzaminacijai gauti. Gydymas $1.00 
iki $2.00.

Dr. P. Schyman,
S neri a liesino

1869 N. DAMEN AVĖ.’ Arm. 8200.

Iškilmingos Alex ir 
Kazimieros Miller 
Sidabrinės Vestuvės

Liepos 2-rą d. įvyko milžiniš
kos iškilmės Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Mat viršminėtą d. 25-ki metai 
atgal Alex ir Kazimiera Miller 
susituokė ir pasižadėjo viens 
kitą mylėti amžinai. Alex ir 
Kazimiera Milleriai tuos priža
dus pildė, nes išgyveno 25-kis 
metus santaikingame gyveni
me. Tokių laimingų žmonių 
šiandien Amerikoje yra labai 
mažas nuošimtis.

Pagerbimui savo žmonos ir 
savo šeimynos Alex Miller su
rengė taip sakant “Silver Wed- 
ding”. J “vestuves” atsilankė 
keli šimtai Alex Miller draugų 
ir pažįstamų ir tinkamai pa
gerbė jį ir jo žmoną. Apart 
draugų dalyvavo ir jo giminės.

Aleksui ir jo žmonai šitas iš
kilmės nemažai kainavo, net jo 
principalis tikslas buvo užganė
dinti visus. Ir jis užganėdino. 
Šokiams buvo pasamdyta griau
sminga “Rhythm Copers” or
kestrą. Baras buvo perpildytas 
su įvairiais gėrimais. Apatinės 
Jono Yuškos svetainės stalai 
“lūžo” nuo visokių “pečiankų”. 
Reiškia visi gėrė, valgė ir šoko 
iki išauštant. Negana to, svetin
gieji Alex ir Kazimieros drau
gai rytojaus dieną sugrįžo į jo 
erdvųjį Taverną, 4258 S. West- 
ern Avė., ir ten baliavojo per

[ACME-NATTJIENŲ Phot'U
MIRĖ TURTUOLĖ — Kairėj Mrs. Mabellc Horlick Sid- 
ley, 61, Racine, Wis., gyventoja ir Horlick pieno milio- 
nų įpėdinė, kuri netikėtai mirė Toronto, Ontario, adv. 
W. Perkins Bull (dešinėj) namuose.

| E FILMS DEV2L0PED

SUSIRINKIMAI

dieną. Beje rytojaus dieną A- 
leksast nepamiršo ir savo drau
gų Keistutiečių. Užsibaigus Kei
stučio klubo susirinkimui sve
tingas Aleksas tinkamai pavai
šino visus klubo narius.

Reikia žymėti ir tai, kad A- 
lex ir jo žmona išaugino du 
rimtus ir gražius sūnūs Aleksą 
ir Juozą. Taip jau auklėja gra
žią kaip leliją, dukrelę Kristiną, 
kuri turi specialį gabumą ir 
palinkimą pidną skambinti ir 
dainuoti. Nors jaunoji Kristina 
dar turi 12 metų, bet jau dai
nuoja per radio ir priklauso 
prie Brighton Parko jaunuolių 
Draugijėlės, kuria Anelė Zabu- 
kienė vadovauja.

Beje, reikia žymėti, kad pas 
Aleką Millerį, viršminėtu ant
rašu, galima, gauti “Naujienas” 
kasdien. Kurie gyvenau te toj 
apylinkėj pasinaudokite proga.

Aleksas ir Kazimiera Mille
riai reiškia širdingiausią padė
ką, visiems? “Sidabrinių Vestu
vių” pokylio dalyviams. Ačiuo- 
ja vakaro toastmasteriui Jonui 
Yuškai. Ačiuoja visiems už ge
rus linkėjimus ir įspūdingas 
kalbas. —Steponas Narkis.

ko liepos 4 d. šv Kazimiero Ka
pinėse.

Pranas Brenčius

Draugystės Susivienijimas Brolių ir Seserų Lietuvių pusmeti
nis susirinkimas įvyks liepos 10 d., 1 v. p. p. Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje. Malonėkite visi nariai ats*i 
lankyti; daug yra svarbių reikalų ir reikia prisirengti prie 
metinio išvažiavimo liepos 17 d. Justice Park, prie 82 ir 
Kean avė. —A. Grisius.

Marųuette Park SLA 260-tos kuopos pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 10 d., 2-rą vai. po pietų, Mrs. Gricius svetai
nėje, 2449 W. 69th St. SLA seimo delegatai išduos rapor
tus apie įvykusį seimą ir jo nutarimus. Visi kuopos nariai 
prašomi atvykti ir atsivesti draugų prirašyti prie SLA.

K. Liutkus, sekr.
Teisybės Mylėtojų Draugystės pusmetinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 10-tą, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami at
silankyti, nes bus pusmetinis raportas apie draugijos sto
vį ir kiti svarbus reikalai. —A. Kaulakis, rašt.

PETELIŠKIŲ DEZENIO KAPA

I FILET SOUARES PATTERN 1307
No. 1307—štai graži peteliškių dezenio kapa. Ją lengva nu- 

simegsti. Jei lygiai numegsit, turėsit gražią kapą.
| a

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1307
j 1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. --------------- |

| Vardas ir pavardė_______________________________________ —------------ |

| Adresas-------------------------------------------------------------------------------------------|

Brencienės Paminklo 
Atidengimas

ROSELAND, — Liepos 4 d. 
Šv. Kazimiero Kapinėse įvyko 
Kunigundos Brencienės pamin
klo atidengimas. Kun. Paškaus- 
kau pasakė graudingą pamoks
lą prie velionės Kunigundos 
Brencienės kapo, o kai kuriems 
žmonėms ašaros per skruostus 
riedėjo.

Paminklas gražus. Dabar 
kurie tik matys iš giminių ar 
iš pažįstamų, tai žinos, kad vy
ras nepamiršo ir mirusios savo 
žmonos.

Po tų ceremonijų buvo ima
mi paveikiai. Vyras apdovano
jo moterį paminklu, o svečiams 
ištaisė namuose gardžius pietus. 
Kurie tik buvo atsilankę, visi 
buvo užganėdinti. Rep. T.

Padėka Giminėms ir 
Draugams

ROSELAND. — Vieša padė
ka giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už dalyvavimą, pa
maldose, pereitą pirmadienį Vi
sų Šventųjų parapijos bažny
čioje, kurios buvo už mano 
moters Kunigundos Brenčienės 
oielą. Taipgi ačiū, visiems, ku
rie dalyvavote šv. Kazimiero 
kapinėse, mano moters pamin
klo atidengime. Dar ačių, ku
rie buvote ir į namus, už lin
kėjimus man liūdnoje valando
je.

Ačiū kun. PaškUuskui, už ge
rą pamokslą. Ačiū gaspadinėms 
už ištaisymą gardžių pietų. No
riu paačiuoti “Naujienoms” a- 
pie minėtas iškilmes Per jų pa
sidarbavimą aš turėjau daug 
publikos, bažnyčioje, kapinėse 
ir namuose. Dar matau, kad 
mane ir mano mirusią moterį 
atjaučia. Nors dar vienė& gyve
nu, bet yra dar žmonių, kurie 
liūdnoje valandoje patiešija. A- 
čiu, vienu žodžiu, visiems, ku
rie kokiu tik budu prisidėjote, 
prie mano mirusios moters pa
minklo atidengimo, kuris įvy

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

James Heien, 21, su Mildred 
Dominic, 21

Reikalauja
Perskirų

Anthony Dubsky nuo Goldie 
Dubsky

Dabar Geras Laikas 
Pirkti Anglis

Praktiški namų savininkai, 
kuriems reikia pirkti anglių, 
visuomet perka dabartiniame 
sezone. Aišku, kad dabar ang
lys sausos, pristatymas geras; 
anglių pardavinėtojams ir na
mų savininkams patogiausias 
laikas prisipirkti anglių.

Grant Works Coal Yard, 16 
Street ir 49th Cpurt, Cicero, III. 
parduoda visokios rūšies ang
lis. Ir pataria savo kostume- 
riams ir visiems^ kam tik rei
kia anglių,’ pirkti dabar. Da
bar ir kainos anglių pigesnės. 
Vėliau kainos; gali 'pakilti- Da
bar pirkdami galite sutaupyti 
nemažai pinigų. —Patarėjas.

Prigėrė Parko 
Tvenkinyje

4 metų berniukas? Raymond 
Dunne, 5420 S. Loomis avenue, 
prigėrė besimaudydamas Sher- 
man Parko tvenkinyje, netoli 
53 ir Racine. Vanduo buvo ke
turių pėdų gilumo.

Tą dieną kai berniukas mi
rė, jo motina Mrs. R. E. Dun
ne, žmona žymaus advokato, 
pagirdė kitą sūnų Lying In li
goninėje.

“Progress” 
Nedėldienio 
Programas

Rytoj, nedėldienį, 11 valan
dą prieš piet radio klausyto
jai turės tikrai smagią valan
dėlę klausydami gražaus ir įdo
maus lietuviško radio progra- 
mo.

Pranešama, kad programo iš 
pildymui yra užkviesti žymus 
dainininkai ir dainininkės, ku
rie padainuos rinktinių kom
pozicijų ir gražių liaudies dai
nelių. Prie to bus gražios mu
zikos, naudingų patarimų ir 
svarbių pranešimų. Ypač radio 
klausytojai, kurie reikalauja į- 
vairių namams reikmenų, gir
dės pelningų pranešimų iš 
Progress Krautuvės apie čia 
einantį didžiulį July Clearan- 
ce išpardavimą. Patartina vi
siems nepamiršti pasiklausyti.

SERVICE
BoBx 45, So. Chicago, III.

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.

66 E. Van Buren
25c iki 1 P. M. išskiriant šeštad.
Ir sekm. Visuomet vėsu ir patogu

I Miestas ir valstija------------------------------------ ---------------------------------Į
MBi MM MM MMB MMB MB MB MM> MM «MI MM MBM

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

RAUDONGYSLIŲ 
LIGONIAI!

Vasara geriausias laikas gydymui 
be operacijos. Nelaukite, jei yra 
operacijos reikalas, gaukite DYKAI 
ekzaminaciją ir patarimą nuo 20 
metų specialisto—daktaro. Jis paro
dys įrodymus kaip gydoma be pei
lio. Namų ar ofiso gydymo būdas 
$1.00 ir $2.00—6 už $10.00 įtikins. 
Lengvus išmokėjimai prašant. Šau
kti šiandien ar rašyti.

Dr. P. Schyman, 
Specialistas per 20 metų 

1869 NORTH DAMEN AVENUE 
Armitage 8200.

EKSKURSIJA I LIETUVA to to
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE

Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvą, malonėkite 
pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

STATENDAM
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

'Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje nariu, arba su jums žinomu laivakorčių agentų

ALBIN TREČIOKAS
314 Walnut St.. Nevrark, N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS. Prop.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VARASIUS
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vemon St., Worcester, Mass.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St., Brooklyn, N.Y.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

C. J. WOSHNER
1905 Carson St., S. Pittsburgh, Pa.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

P. MOLIS
1982 — 25th St., DotroiL Mich

HOLLAND-AMERICA LINE

SLA 36 KUOPOS METINIS IŠVAŽIAVIMAS

PIKNIKAS
PROGRAMAS — DOVANŲ LAIMĖJIMAI

• Rengia S. L. A. 36 KUOPA
NEDELIOJ, LIEPOS 10 DIENĄ, 1938 

Buvusiam Kučinsko dabar LEPOS DARŽE 
PRIE KEAN AVĖ. IR 82 ŲATVES, WILE0W SPRINGS, ILL.

Prieš Lietuvių Tautiškas Kapines
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO — TIKIETAS 10 CENTŲ

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 ............

$8.00
$4.00

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

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

$5.00

$4.50
Viso $12.00 Viso $9.50

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
"V ardas •••••m.

Adresas

Miestas

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

Adresas

Miestas

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, piams ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j faunas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. VAROS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
doki| 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
ję r s 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
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywooci 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI SI 9.50

už ......................................T ■
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE __________
RAŲDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $159°
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ___ t
VISAS LIGAS GYDOMA <4 00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■9

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VIGTORY 9670.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.



šeštadienis, liepos 9, 1938
/ ■• <.•

NAUJIENOS, Chicago, iii.

Aukos Vincui “Dė 
dei” Mišeikai Pri
duotos “N-noms”

Rytoj ŠLA 36 kuopos lia5ei££L?1‘uv° Rall’h Hansr
Metinis Piknikas

nui, 3127 N. Troy. Tas praei
vių akyvaizdoje nusirėdė iki 
Adomo kostiumo ir šoko į van- 

Kd- denį. Žinoma, susirinko minia 
dar- smalsuolių, atsirado ir polici- •1 « a • • • • a a

Margumynai

Ligonis Pamažu Sveiksta

Iki birželio 16 d., chicagie- 
čiari it kitų kolonijų lietuviai 
prisiuntė V. “Dėdei” Mišeikai 
per “Naujienas” — $76.00 (Au
kotojų pavardės jau buvo 
skelbtos). Po birž. 16 d., atėjo 
sekamos aukos:

Juožak Grybas ...........
Mrs. Adomaitis ...........
F. K.............. ..................
R. Švėlnys ....................
Zavist ...........................
Darachunas ..................
LSS 116 kuopa, Detroit 

Mich..... ...........
Antanas Stankus, Au

rora, III..........

$2.00
1.00
2.00
1.00

.1.00
2.00

5.00

6.00

$20.00
....Pirmiau Gauta

VISO ?...........
76.00
96.00

Dėdė” Mišeika jau grįžo iš 
ligoninės ir dabar pamažu 
sveiksta namie. Gyvena ties 
1748 West 86th Street. Ligoni
nėje neteko kairiosios kojos. 
Per kurį laiką buvo labai nusi
minęs, bet dabar pradeda apsi
pranti su padėtim ir yra pasiry
žęs kuo greičiausiai pilnai pa
sveikti.

Kai kada turi lankytojų, aky-

ir nekantrauja vėl į jo sukurį

pažangiųjų narių laimėjimas

MADOS

Sekmadienį, liepos 10, 
činsko (buvusiam Liepos) 
že, 82nd ir Kean avenue, įvyks j:a, kuri Buczkiewiczių ir jo vi- 
SLA 36-tos kuopos metinis pik-' sus draugus nutempė į Irving 
nikas. Rengėjai žada paruošti {Park nuovadą ir uždarė už gto- 
programą, gražias vaišes ir iš
dalinti daug dovanų. Bilietai 
tiktai 10 centų. Už bilietų lai
mingus numerius bus dalinami 
pHzai.

Muzikalumas išdavė 
nusikaltėlį REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
PERSONAL 

Asmenų Ieško

—Narys.

tų.
—Matęs

Išteisino itolicisią 
Nušovusį žmoną ir 
Meiluži

Steigia Amatų 
Mokyklą

Mokyklų taryba suaugusių 
švietimui, kooperuojant WPA, 
atidarė naujų amatų mokyklų 
Bethlehem Cėnter, 183 Šou iii 
Loomis St. Pamokos bus duo
damos kas antradienį ir ket
virtadienį nuo 4 iki 5:30 ir nuo 
6:30 iki 9 vai. vak. Pamokas 
gali lankyti visi, kas dabar ne
lanko viešųjų mokyklų. Vizito- 
riai irgi visuomet kviečiami. 
Mokykla yra nemokama. Pla
tesnių žinių galima gauti Har- 
rison-Farragut District Office 
Crane High mokykloj, 2245 W. 
Jackson Blvd.

Poliėijos depart. priims jį 
atgal tarnybon

Chicagos policijos departa
mentas va'kar pažadėjo priimti 
atgal tarnybon policistą Johti 
F. Lewe, kuris buvo suspen
duotas, kai birželio 8 d. nū- 
š'ovė savo žmoną ir jos meilu
žį, užklupęs abu automobilyje 
brie Randolph ir Wabash.

Lewe buvo patrauktas atsa
komybėn, bet užvakar korone
rio džiurė, kuri svarstė mirties 
aplinkybes, nutarė Lewe palei
sti. Koroneris pripažino, kad 
Lewe nekaltas, nes šovė norė
damas apsaugoti savo gyvybę 
nuo meilužio revolverio.

Well, Juk Buvo
Pusėtinai Šilta
Kodėl Negalima Pasimaudyti?

Adomas Buczkiewicz, 2930 
Nelson avenue su keliais drau
gais ištraukė po kelis stiklus 
alaus ir nusprendė, kad labai 
šiltai ir nebūtų pro šalį pasi
maudyti. Nutarta-padaryta.

Nuėję prie Devon avenue til-

Bandys Sutaikinti 
Plieno Streiką 
North Chicagoj

Pirmadienį Derybos

pę, su rūbais ir viskuo. Išlipęs 
į krantų Buczkiewicz apsižiū
rėjo, kad prarado vienų čeve- 
rykų. Tada draugai traukė liuo-i 
sus; kas eis ieškoti to čeveryko,-

Vienų Metų Mirites 
Sukaktuvės

4823

MIKOLO RIMKAUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14 d., 1937, 12 vai. d. 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kretingos apskrity, Darbėnų 
vai., Kumpikų k me. Ameriko
je išgyveno 30 m Paliko huliu- 
dime moterį Magdaleną, po tė
vais Kantrimaitę, dukterį E- 
leonorą, ir šešis brolio vaikus. 
Lietuvoje vieną seserį, du bro
lius ir gimines.

Liūdnai atminčiai mano my
limo vyro ir Tėvelio bus lai
komos šv. Mišios šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje West Pull- 
man 7:30 vai. ryte. Velionio 
moteris, kviečia visus gimines 
ir draugus atsilankyti į pa
maldas, o po pamaldų į na
mus, 14434 Chicago St., Dol- . 
ton, III.

Mes tave, Mylimas vyre ir 
Tėveli, niekuomet neužmirši
me; tu pas mus daugiau nesu
grįš!, bet mes pas tave anks
čiau ar vėliau ateisime. Lauk 
mus ateinant.

Nuliūdę liekame, ;
Moteris, duktė ir gimines

No. 4823—Svečiuosna eiti suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept

(Vardas ir pavard*)

(Adretas)

ir valstija)
- ............

BAND x K—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 
mokat mums už pataisymą 
pirksit naujus išrengimus.

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

už- 
kai

I Ifl fl A Gėlės Mylintiems 
11IJ fl Vestuvėms, Ban- 

[■£4 kietams, Laido- w ■ a w t tuvėms, Papuoši
mams.

. GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

. Phone LĄFAYET.TE 5800

I HVFIKIR Telegramų'^68 
L U U Lž at IV Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
^,.Tfk.BOUjyEVARD 7314

Pirmadienį North Chicago 
majoras John R. Dromey pra
dės derybas su C.l.O. atsto
vais ir Chicago Hardwaro 
Foundry Čompany viršininkais 
streiko likvidavimo klausimu.,

C.l.O. streiką paskelbė birž. 
6 d., protestuodama prieš 10% 
algų nukapojimą.

Streiklaužiai keliais atvejais 
bandė įslVfefž^/virfirĖtuVčn!R bet 
pikietmihkhi kiekvieną kartą 
juos sulaikė. Dabar dirbj
pikietuoja 200 štrėikierių ir 
simpatizatorių.

IŠ LIETUVOS
NAUJOS GIMNAZIJOS 

PROJEKTAS

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse sukėlė tikrą sensaciją ši
toks atsitikimas, čia prieš ku
rį laiką į kalėjimą buvo pate
kęs gana didelis nusikaltėlis 
Thomas Woffordas. Tas nepa
prastas nusikaltėlis ir šian
dien dbr butų laisvas ir tebe
darys įvairius - nusikaltimus, 
jei jis nebūtų labai mėgęs mu
zikos. Jis buvo» labai geras 
griežikas ir» šlagerių autorius. 
Vika nelaimė ta, kad tas šla
gerių komponuoto jas jaik sep
tyniolikos metų amžiaus buda- 
mas pradėjo gastroliuoti po 
svetimus garažus, tik, žinoma, 
nė šū Šlagerių programos at
likimais. toėl to, kad ir labai 
•gabus muzikas, jie greit pate
ko į šaltąją. Kaip pavojingas 
nusikaltėlis Thomas Woffordas 
buVo laikomas atskiroje kalėji
mo kameroje surakintas. Bet 
ir Čia jis nenuleido rankų. Ne
trukus išmoko jis grandinių nu
sikratymo amatą, o savo kalė
jimo gyventojus taip išmoko 
į save patraukti, kad jie janl 
padėjo iš kalėjimo pabėgti. 
Mat, savo muzikiniais gabu
mais jis buvo įsigijęs kitų ka
linių pagarbąV Kai atėjo jo pa
bėgimo momentas, likusieji ka
liniai pakėlė kalėjime tokį di
delį triukšmą, kad 'visų kalėji- 
[mo ąargų dėmesys buvo atkreipi 
tas į triukšmadarius. Tuo pa
sinaudodamas Thomas Woffor- 
das ir paspruko iš kalėjimo. Ir 
greit, kad nč kalėjimo šunės jo 
nebegalėjo pavyti, nes, matyti, 
jis nurūko taip skubiai, kaip 
tegali važiuoti tik vogtas auto
mobilis.

• • ■ J'inu.1
Taigi, šlagerių kompozitorius 

kalinys Thorpąs Woffordas din
go, 
ko.
gos

Pusamžiaus moteris, gerai stovin
ti, intellįgentįška, paieško draugo— 
pusės amžiaus--—taipgi pasiturinčio 
ir gero budo. Prašau rašykite laiš
ku į Naujienos, Box 854, 1739 So. 
Halsted Street.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE

Suardom biznį—pinigų operuojami 
fonografai—geram stovyj—įkainuo
ti pardavimui. Tinka namas ar 
taverne. State 1100—Triangle 7171.

MISCELLANEOUS 
įvairus

KAS KLAUSIA, TAS NEKLYSTA 
Kurie rašot man laiškus tamstų 
reikalais Lietuvoje, prašau iki šių 
metų Septemberl, dienos.

Vėliau minėto laiko gr|žtu į Lie
tuvą, ir kur apsigyvensiu Lietuvo
je pranešiu vėliau.

Bronislav G. Jakenta, 2123 Tus- 
tin Street, Pittsburgh, Pa.

FURNITURE-FIXTURE FOR SAEE 
Rakhnda^ ir Įteisai 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.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

PARDAVIMUI 8 gabalų moder
nas frontinis setas ir miegkambario 
įrengimas, abu $75.00. 6434 So. Al- 
bany, Prospect 5094.

REIKIA DARBININKO
Kuris valdo $3500.00 kišenyj. įdė

jęs apyvarton į 3 metus gaus $12, 
000.00 atgal, bet jis pats turės ap
saugot savo pinigus.

Duodama budinkas su 11 flatų ir 
4 štorais—75 ir Cottage Grove apie- 
linkėj.
MŪRINIS NAMAS
2 fl. po 4 kamb. lotas 50 pėdų plo
čio, rendos neša $40.00—53 ir Arte- 
sian. Parsiduoda pigiai—$3,000.00. 
Prie parko.
BRIČPORTE:

Mur. namas 3 fl. po 6 kamb. ge
roj vietoj, tik už $5800.00. Del in
formacijų kreipkities

GORDON REALTY CO. 
809 W. 35th St. 

Phone Boul. 4329

REIKIA patyrusių skudurų skir
stytojų.

SERLIN JUNK CO.
2501 N. Bosworth Avė. Tel. Diver- 
sey 4432.

FOR RENT—IN GENERAL

ŠTORAS RENDON—su fiksčer- 
iais tinkamas dėl moterų skrybėlių 
pardavimui—millinery—gera vieta. 
Išdirbta per 11 metų. 3341 So. Hal
sted St. Tel. Prospect 3938.

RENDON 3 kambariai, ženotiems 
be vaikų arba pavieniu. 8109 Vin- 
cennes avė., antros lubos.

FUfcNISHED ROOMS—TO RENT
Gyvenimui Kambariai______

Pasiranduoja paviehiems miega
mi kambariai ir galima valgį pasi
gaminti. Visi naujai išdekoruoti. 
52-54 W. Marųuette Rd. Tel. Went- 
worth 7904. Savininkė S. Kunevi
čienė.

KAMBARYS dėl vaikino, gali
ma vartoti virtuvę—arti gatviaka- 
rių. 819 W. 34 PI.

-RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos vaikinui ar merginai, 
vienas blokas nuo Archer avė. 4014 
Brighton 1. antros lubos.

Visi taverno fikščeriai parsiduo
da labai pigiai—baras, šaldytuvas, 
stalai etc. 2301 So. Western Avė. 
Seeley 9754.

PARDAVIMUI mecjnis 2 augštų 
po 4 kambarius cimentinis funda
mentas arba mainysiu ant mūrinio 
didesnio namo. 3656 So. Emerald 
avė., antras augštas.

BUSINESS CRANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
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. Wcstern Avė.

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

Parsiduoda čeverykų taisymo pil
nai įrengtas biznis—išdirbtas. Par
davimo priežastį patirsite vietoj. 
2405 W. 47th Street.

PARSIDUODA DIDELIS BIZNIA
VAS namas ant dviejų lotų. Labai 
pigiai. Esu našlė, nėra kam namą 
prižiūrėti. 9301 Lyons Avė., Burn- 
side.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas mūrinis 2 augštų, yra tavern 
bizniu. Parduosiu pigiai. Tel. Canal 
0936.

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 Pardaviniui

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 miestelio, 4 
mylios nuo Hart, puikioj vietoj, pro- 
duktyvis mažas ūkis. Budinkai pa
trauklus ir gefi. Kaip tik dėl jūsų. 

Hanson-Osborn, Hart, Mich.PARDAVIMUI TAVERNAS 1106 
W. 63 St. Dvilypė krautuvė, renda 
$50.00 į mėnesį, gyvenami kamba
riai. Private. $1200. Half Cash.

RENDAI KAMBARYS gražioj 
vietoj prie 2-jų žmonių šeimos, yra 
garažas, 2 lubos, 7207 So. Camp
bell Ąyeikųę.

RUDENINIAM pardavimui, įtai
syti 14’£ akrų, 10 akrų dirbamos, 
kita ganyklos, kaina $2200, dėl 
smulkesnių žinių rašyti J. Klinner, 
R. 5, Quincy, III.

Apie jį neliko jokio pėdsa 
Tačiau atitinkamos įstai- 

• žinojo jo silpnąją vietą— 
buvo šlagerių komponuoto- 

jas. Visų didžiųjų miestų poli
cijos tuoj du gavo įsakymus 
sekti muzikos kurinių leidyk
las. Keturias savaites policijos 
atstovai sekė visas muzikos 
kurinių leidyklas, ieškodami 
muzikalio gangsterio. Thomo 
Woffordo vis nesimatė. Paga
liau neseniai New Yorko Times 
Sųuare vienoje muzikos kuri
nių leidykloje seklys pastebėjo 
nedidelį menininko išvaizdos 
vyruką. Po pažastimi jis tūrė
jo savo naujausio šlagerio gai
das. Deja, jomis Thomui Wof- 
fordui nebeteko pasinaudoti, 
nes seklys čia pat jį sučiupo 
už apykaklės. Noromis nenoro
mis jam vėl teko eiti atgal i 
kalėjimą. Nors naujausias šla
geris Thomui Woffordui nebe- 
atnešė jokios laimes, 'tačiau jis 
padėjo žmones, apsaugoti nuo 
didelio piktadario.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA KRAUČIAUS biz
nis. Labai pigiai, turėsi įrankius,’ 
pleisas yra patinkamas. 1314 W. 69 
Street.

Švietimo m-jos skelbtame 
šeinių ’valst. gimnazijos 
jekto konkurse pirmąją premi
ją laimėjo inž. A. Lukošaitis, 
kuris yra seniau baigęs šią 
gimnaziją, šiuo metu sudaromas 
•galutinis gimnazijos rūmų pro'- 
jek'tas. Statyba bus pradėta dar 
šiemet. Rūmai bus statofni ne
toli žemaičių plento, tarp ka
reivinių ir valsč. pr. rtiokyk- 
los. Pastatas ir aikštes užims 
3 ha žemės sklypą. Ru'fnų kuba
tūra 17,50'0 m3. Rūmai hus tri
jų aukštų. Naujoji gimnazija 
turės dvi sales: kūno kultūros 
ir iškilmių. Rūbo kultūros salė 
bttš labai didelė, kad joje butų 
galima pravesti apygardines 
gimnazijų rungtynes. Be to, 
kūno kultūros salėje bus bal
konas publikai. Iškilmių saTė 
kiek mažesnė, su scena 70 m3 
ploto, šalia jos net du kamba 
riai artistams. Paprastų klasių 
12 ir dar šios specialinės kla
sės: darbelių, paišybos, fizikos 
—chemijos su 2 kabinetais ir 
istori j ds-geograf i jos kabinetas., 
Namų ruošos pamokama bus 
mokomoji virtuvė, o šalia jos ir 
valgykla. Rūmuose bus atski
ros patalpos bibliotekai, skai-: 
tykiai ir muziejui. Taip pat ke
letas kambarių skiriama moky
tojams ir administracijai. Bus 
prausyklos, dušas, rūbinės ir 
eilė kitiems reikalams patalpų. 
Rūmai turės vandentiekį, cen
trinį šildymą ir kanalizaciją. 
Aplink rumus bus įruošta ke
letas sporto aikščių. (jm.)

Ra- 
pro-

JUOKAI

Į KAUNĄ IS VILN/AUS

Yra atvykęs bdv. L. Vilniaūs 
Liet. Kom. Pirm. K Stašys

KAS JAM PATIKO
Tinginys, buvo Jonukas, 

norėjo inokylik Mokėjo 
gražiai pakalbėti. Kartą 
klausė mamytė, kuo jis norė
tų būti, kai užaugsiąs.

—Mokytoju.
lis.

—Ar tau patinka mokytojo 
darbas? — vėl paklausė motu
tė.

—-O ne! — greitai atsakė 
Jonelis. —Man patinka vasa
ros atostogos.

NEGERAS
Antanukas įspėja Kazelį, 

kad nepasitikėtų Jurgiuku- Jis 
jam sako:

—Negeras Jurgiukas, su juo 
nereikia žaisti.

—Kodėl? — klausia nuste
bęs Kazelis. 5

—Jis man prieš sekmadie
nį paškolino plunksną ir da
bar reikalauja, kad jam grą- 
ŽihČiaū škoį^r—- paaiškino 
Antanukas-

ne
tik

pa-

atsake Jope

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARDUOSIU TAVERNO biznį ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, esu viena moteris nega
liu viską prižiūrėti. 1901 Canalport 
avė.

TIKRAS BARGENAS! $2,000 už 
vištų ūkį, 4 kambarių namą, 2 ka
rų garažą, vandenį, elektriką. 2 my
lios nuo Bensenvillc prie Irving Pk. 
Blvd., Wooddale Lumbcr Co., Wood- 
dale, Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge
ra vieta. Prižastis—liga.

720 West 35th St.

TAVERNAS PARSIDUODA—Ge 
ra vieta. 1 Parduodu iš priežasties 
nesveikatos. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. 1117 W. 63 St.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo ŠAPA; priežastis—apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviejų. Nemokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

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

BUSINESS—TO RENT 
a’Fizniai Rendai

PASIRENDUOJA TAVERNAS. 
Cicero. Visi įrengimai. Renda pi
gi. Laisnis lengvai įgijamas. šau
kit Cicero 2099.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes>t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

RENDAI TAVERNAS su 3 kam
bariais gyvenimui. Informacijos 2- 
ram aukšte—užpakaly. 1605 W. 43rd 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Svarbi Žinia 
Lietuviams

TAVERNO NAMAS
Western ir Sunnyside kampas, 

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

BUSINESS SERVICE
. :, J^nio -

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLSKOS 

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 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

' ■ - - ’<•

COAL—WOOD—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

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

Loan 
(žinoma

T. R.

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas ‘krautuves, kurios 
skelbiasi Naujietloše.

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

FINANCIAL 
Finansai-Puskolcs

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

kų. 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 pranešti lai-2 metų senumo 2 flatis plytinis, _ w ___

karšto vandens šildymas, 60 x 125 iškū 1739 So. Halsted St. Box 853. 
pėdų lotas. Side Drive, 2 karų ga-1 
ražas. Greitam pardavimui, $6,2501 
Šaukit Medora, Stevvart 3601. SKOLINAM PINIGUS 

ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 
apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.

SIMĄNO DAUKANTOPARDAVIMUI 6 kambarių bun- plMAlNkJ UAUKAlNiU
FEDERAL SAVINGS

apleidžiu miestą.
Atsišaukite sekmadienį nuo 1 iki 

j 6 vakare, 3339 So. Wallace St.

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.
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Pirmyn.Choras Džiaugiasi 
Vizitu Lietuvoje

Buvo Iškilmingai Priimtas. — Dainavo 
Kaune, Šiauliuose, Zarasuose 

Klaipėdoj
Chicagiečių jaunuolių cho- monijos visus dainininkus la- 

ras “Pirmyn” Lietuvoje turi bai sujaudino.
“good times”, daug važinėja 
sunkokai dirba, sėkmingai kon- per Kauno radiofaną. Progra- 
certuoja Kaune ir provincijos 
miestuose ir džiaugiasi vizitu 
savo antroj tėvynėj.

Chorą Lietuva labai gražiai 
priėmė. Virbalio stotyje daini
ninkus sveikino dūdų orkest
ras, organizacijų delegatai ir 
minia vietos gyventojų.

Kauną choras pasiekė ket
virtadienį, birželio 23 d., 12:15
po pietų. Stotyje jį sutiko or- daug. Tą vakarą Pirmyn iš- 
ganizacijų ir valdžios atstovai,'pildė koncertą. Publikai labai 
būrys Amerikos lietuvių gyve-' patiko ir susilaukė ovacijų, 
nančių Kaune, dūdų orkestras,| Birž. 27 d.—Labai šalta. Kai- 
choras, etc. Stotyje dainininkai, po garbės svečiai kartu su nu
buvo pamylėti bankietu.

Chorą sutiko R. Skipitis 
DULR pirmininkas, V. Augus- 
tauskas, Kūno Kultūros Rūmų 
viršininkas, Dr. Barzdžius, Pir
myn choro sutikimo komiteto 
pirmininkas (choras dėkingas,|
kad Dr. Barzdžius labai gerai rą pasisvečiuoti ir 
juo rūpinosi), buvusi chicagie- programą jo dvare, 
tė p. Irena Juozaitytė-Zubavi- 
čienė, B. Drangelienė-Darlys, 
chicagietė studentė Joanna Bu- 
chinskaitė, seimo narys p. 
Kviklys, buvęs konsulas Chica- 
goje A. Kalvaitis ir daugybė 
kitu.

Sutikimo komitetas choro 
dainininkus apgyvendino Kau
ne privačilose butuose. Kasdien 
visi nemokamai pusryčiauja, 
pietauja ir vakarieniauja Pa
žangos Rūmų restorane.

Padėjo Vainiką prie Karių 
Paminklo

Atvykę Kaunan birž. 23 d., 
Pirmyn tą patį vakarą padėjo stieana”, kurią Chicagoje “Pir- 
vainiką su kaspinu, kurį atsi-'myn” pastatė du kartu, 
vežė iš Chicagos, prie Lietuvos (Ištraukos iš dainininkių p. A. 
Karių paminklo Karo Muzie- Grigoniutės, Ch. Kriščiūnaitės, 
jaus darželyje, kur choras su- K. Steponavičiaus, kelių Kau- 
dainavo Lietuvos Himną ir no lietuvių laiškų ir Lietuvos 
Lietuviais esame mes gimę. G. Konsulato, New York, pra- 
Prie paminklo įvykusios cere- nešimų.)

Įdomus Veikalas iš 
New Mexico Indėnų 
Gyvenimo
Federalinio Teatro darbuote

Retai dramaturgui pasitaiko, 
kad tuo pačiu laiku butų sta
tomi du jo veikalai.

Tokia laimė ištiko Marcus 
Boch, dramaturgą ir narį dra
mos departamento Iowa uni
versitete. Liepos 4 d. Selwyn 
teatre pradėjo vaidinti jo ko- 
mediją-dramą “Mister Jim.” O 
sekamą dieną Iowa universite
tas pastatė jo veikalą “Calva- 
rio.” Pats autorius apsilankė 
abiejuose vaidinimuose.

Abu veikalai tik tiek turi 
bendro, kad yra paimti iš New 
Mexico gyvenimo.

Rockefeller Foundation pasi
kvietė Boch į New Mexico pas 
Perntentes indėnus, Rio Gran
de Klony, surinkti žinias apie bert Paradaise, 17, 3720 Wil- 
jų religines ceremonijas ir tuo-' cox ir James Kochiorimbas, 14, 
met parašyti dramatinį veika- nuo 3820 W. Van Buren St. 
lą. Bet pasitaikė taip, kad jis 
pirmiausia surinko medžiagą 
veikalui “Mister Jim” ir tą vei
kalą pirmiausia parašė.

Bet su “Calvario” buvo dau
giau vargo ir jam teko važinė
ti į New Mexico tris kartus iki 
surinko reikiamą medžiagą, sužeistas šuo. Jam pasveikus 
Tie indėnai gyvena labai užsi- kilo klausimas kam i 
darę ir pašaliečių neprisilei- klauso. Pristatė net 120 taria- 
džia. Ėmė ilgą laiką iki jis jgi- mj savininkai ir visi gyvūno 
jo jų pasitikėjimą ir pateko į reikalauja.
jų maldnamius, kur pamatė jų 
ceremonijas. Daugelis tyrinėto
jų iš tokių ekskursijų visai ne
grįžo. Besilankydamas New 
Mexico jis aplankė garsiuosius liamonišką nuosprendį, šunį 
Caresbad urvus, to krašto žy- paleis ant kampo, kur jį rado 
mesnybę.

Pernai Boch pastatė “With- Šuo nueis.

Biri. 24 d.—Choras dainavo 

mas buvo pašvęstas Lietuvos 
Šaulių organizacijos sukaktu
vėms.
Birž. 25—Repeticijos ir “sight- 

seeing”.
Birž. 26d.—Nuvyko į šau

lius. Miestas visiems daininin
kams labai patiko. Šiauliuose 
prasidėjo Jaunalietuvių šventė, 
tad žmonių visur buvo labai 

nistrais ir kitais aukštais val
dininkais priėmė Dainų Šven
tės dalyvių paradą. Iškilmių 
metu sudainavo tris dainas.

Birž. 28—Grižo Kaunan.
Liepos 1 d. Prez. A. Smeto-

išpildyti

Liepos 2 :— Koncertas Zara
suose.

Liepos 3 d. — Dalyvavo re
gatoj Zarasų ežere.

Šventė “Fourth of July”
Liepos 4 d.—Dalyvavo Jung

tinių valstijų Nepriklausomy
bės šventės paminėjime, Karo 
Muziejaus parke.

Šią savaitę Choras koncer
tuoja ir svečiuojasi Klaipėdo
je, Palangoje, Nidoje ir kitose 
Lietuvos pamario vietose.

Grįžęs Kaunan ten pildys 
koncertą ir yra kviečiamas su
vaidinti operą “Cavalleria Ru- 

in These Walls” ir “Light of 
Ages.” Gyvena jis Oak Parke.

Baletas
Great Northern teatre tebe

šoka federalinis baletas, popu- 
liarėmis kainomis, dalyvaujant 
daugiau žymių šokėjų-

Vaidinimai būna kas vakarą, 
išėmus sekmadienius.

Suėmė Tris Jaunus 
Piktadarius

Papildė apie 200 Plėšimų
Chicagos policija skaudžiai 

pašovė vieną ir sumušė du ki
tus jaunus piktadarius prie 
3733 Arthington, kur jie bandė 
apiplėšti butą. Pašautasis 15 
metų Robert Doherty, 1329 S. 
Tripp St., guli Bridwell ligoni
nėje, kiti du kalėjime. Prisipa
žino padarę apie 200 plėšimų.

Du įkalinti jaunuoliai yra Al-

Saliamoniškas
Nuosprendis

Prie Foster ir Sheridan gat
vių pereitą savaitę buvo rastas 

_____ __ . Jam pasveikus 
__  ________  ___j šuo pri-

Teisėjas Casey, kuriam teko 
keblų nuosavybės klausimą riš
ti, po ilgo galvojimo išnešė sa- 

ir tam jis teks, į kurio namus

Dingo Chicagos 
Saugumo Rekot

Per vieną naktį žuvo 
penki žmonės

Per 48 valandas, praded 
antradieniu, Chicago j e neb 
nei vienos automobilių nelai: 
atėmusios žmogaus gyvybę.

Policija ir miesto vald 
apsidžiaugė, kad gal auto 
bilių vairuotojai jau prad 
išmokti saugiai važinėti, 
jų džiaugsmas buvo labai tri 
pas. Naktį iš ketvirtadieni 
penktadienį ir vakar dieną, 
24 valandas, automobiliai 
mušė penkis žmones. •

Valstija Surinko 

81 Milioną Dolerių 

Sales Taksais

žymiai Daugiau Negu 
Praeityje

Valstijos auditorius Edward 1 ..... : ■■■■■;. ■■1 . ■;

per pereitus “fiskalius” "metus Naujos Lietuviškos 
30, 1938) valstija surinko X; Knygos Viešame 
917,599 sales taksais iš Illinois 
gyventojų. Tai bus apie 4 mi- 
lionus dolerių daugiau negu pe
reitais metais.

3% sales taksai buvo įvesti 
Illinois valstijoje liepos 1935. 
Per pirmuosius metus surinko public Library) gavo transpbr- 
$64,240,053, pereitais metais Įą-i: naujų lietuviškų knygų. 
— $77,003,800, o šįmet 
81 milioną.

Tos skaitlinės parodo, 
pernai ir šįmet krautuvių 
varta buvo didesnė, negu 
eityje ir atrodo, kaip “f 
rity”, bet darbininkai ir mažės -1 tWorth 

ne-nį biznieriai jos kažkodėl 
jaučia.

Norėjo Pakelti 
Alinių Laisnius 
iki $1,000 —

Ir sumažinti alinių skaičių
7,500

Chicagos miesto taryba 
bediskusuoja projektą prareti- 
nimui alinių Chicagoje. Į

Nieko tikro dar nenutarė ir 
turbut negreit tenutars, bet irL------------— •
siūlo sumažinti alinių skaičių fPTlderi/lUti 
nuo 9,499 (tiek dabar yra) iki1 
7,500. Tuo pačiu laiku taryba 
siūlo pakelti laisnių kainą nuo 
$600 metams iki $1,000.

Miesto taryba neketina už- bartenderius. Unija ta proga |p0S 24 iki 30 d. Jis ragina ati
darinėti alinių, bet sumažinti pareiškė, kad yra priešinga mo- tomobilistus tą savaitę ne tik 
jų skaičių neatnaujindama to- terų darbui už baro, nes tai atsargiai pažinėti, bet ir pės- 
kių laisnių, kurių savininkai moterims nedera ir negražu, čiuosius tiek pat atsargiai vai- 
išeina iš biznio, patys laisnių “Nepraustaburniai” jas užgau- (kščioti gatvėmis. Jis ragina vi- 
neatnaujina, o paveda tai ki- liotų, įžeidinėtų; ko - nedrįstų sus gyventojus kooperuoti su 
tiems. įdaryti su vyrais^artenderiais. komitetu akstinimui saugumo.

y,'.- 

fe®

APDEGĖ TURTUOLIŲ UŽEIGA
[A CME-NAUJIENŲ Foto I

n, Chicagos priemiestyje 
Lake Forest, kurioj užvakar kilo gaisras. Liepsnos sunaikino didesnį dalį trio- 
bėsio ir puošnius įrengimus viduj. Nuobtbliai siekia $250,000. Užeiga daugiau
sia lankė Chicagos turtuoliai.

NAUJIENOS,‘Chicago. UI.
---------r----------- ----------------------- -------------------------------------------------------- ' -

[ ACME-NAUJIENŲ Foto J
NAUJAS ŽVEJOJIMO INSTRUMENTAS. — ši serija 

paveikslų parodo naujos konstrukcijos ir komplikuotą 
“meškerę” su kuria galima žvejoti juros? gilumoj nepa
liekant kranto. Trečiam paveiksle žvejos traukia meš
kerę iš juros su pagauti m.

Kviečia lietuvius jomis naudotis 
y

Prieš trumpą laiką Chicagos
Viešasis Knygynas (Chicago

• r < • į- .

aPie Siuntinį sudarė apysakos, pd- 
puliario moksliško turinio kny-

kač< £os> cUių rinkiniai, etc.
apy-
Pra‘įtas knygas savo skyriui, Har- 

prospe-'(png Sųuare Branch, prie Wen- 
...............avenue ir 26-tos, ir 
kviečia visus Bridgeporto ir ki
tų artimų apylinkių lietuvius 
išsiimti korteles ir knygomis 
naudotis.

Viešojo Knygyno Centrali- 
niam skyriuje irgi yra lietuviš
kų knygų, bet jos pasenusios ir 
mažai kam naudingos. Tačiau 
yra geras rinkinys rusiškų, Vo-

Viešasis knygynas perdavė 

iki kiškų, lenkiškų ir francuziškiį

te-

leidinių, kurių galima skolintis 
dviems savaitėms, turint regur 
liarę viešo knygyno kortelę.,

Unija Draudžia 
Moterims Bar-

i Chicago bar tenderių 
pradėjo pikietuoti alinę

unija
Free-

porte, III. kuri samdo moteris gaugumo Savaitę nuo lie- 
"I A O T* f /X Y1 /I /X Y* 111 C* T T Y> 1 T <X 4 <X TAT'/'V Ct O j z-v a • v • r\ IT* •

- - j pos 24 iki 30 d. Jis ragina au-

Perkūnija Trenkė 
Du Gatvekarius
Brighton Parke
Keleivius sukrėtė, bet nieko 

neužmušė
BRIGHTON PARK. — Laike 

audros, kuri užklupo Chicago 
naktį iš ketvirtadienio į penk
tadienį, perkūnija trenkė į du 
Kedzie avenue gatvekarius prie 
47th gatvės.

Viename kilo gaisras, bet 
motormonui pasisekė jį užge
sinti- Tas gatvekaris buvo tuš
čias. Antram trenksmas smar
kiai sukrėtė keleivius, bet nei 
vieną neužmušė. Perkūnija nu
plėšė kelias gatvekarių elekt
ros vielas, bet jas pasisekė gan 
greitai sutaisyti.

Ragina Atsargiai 
Vaikščioti ir 
Važinėti
“Saugumo Savaitė” Chicagoj

Iki liepos 1 d. nelaimės su 
automobiliais Chicagoj žymiai 
sumažėjo palyginus su perei
tais metais. Tokį pat sumažė
jimą buvo galima pastebėti ir 
kitais metais, bet paskui nelai
mės urnai pašokdavo.

Kaip Chicago Safe Commit- 
tee siekiasi neprileisti tokio ne
laimiu padidėjimo ir po liepos 

ji d. Tuo.tikslu komitetas skel-

šeštadienis, liepos 9, 1938
..... .............. ...............—............... ........... . 1.1 r ■ »■ y.~.. ------------- ,,,.... ;---- 

WISCONSINO LIETUVIAI RUOŠIASI ATSI
SVEIKINTI SU PROF. SENNU

Vyksta Į Pennsylvania Universitetą Dėsty
ti Lietuvių Kalbą

KENOSHA, WIS. — Per ku
ri laiką nesimatė jokio prane
šimo iš musų miesto. Judėji
mas kiek apmiręs, gal dėl eko
nominio vargo, o gal dėl to, kad 
mažai noro ką nors veikti.

Piknikas
Šiuo kartu noriu pranešti, 

kad Lietuvos Balso draugija 
turės savo metinį pikniką sek
madienį, liepos 10 d., gražiam 
Washington Parke, kur bus 
proga kiekvienam praleisti lai
ką smagiai ir gėrėtis gamtos 
gražumu.

Teko patirti iš komisijos na
rio L. Shulskio, kad daug triū
so dedama padaryti šį pikniką 
sėkmingu, o podraug ir link
smu. Visi kviečiami dalyvauti 
ir gražiai dieną praleisti savų
jų tarpe.

Ruošiasi Chicagon
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos choro nariai ruošia
si nuvykti į Chicagos Lietuvių 
Draugijos pikniką liepos 31 d. 
Prie progos galės parodyti ko
kią pažangą padarė ir palinks
minti didmiesčio gyventojus 
savo švelniu dainavimu. Taip
gi ir Racine Kultūros Draugi
jos nariai nemano atsilikti, bet 
jie nesiųs dainininkų, o stip
rius vyrus persitikrinti virvės 
traukime. Pergalė užtikrinta, 
nes kasgi gali atsilaikyti prieš 
Wisconsino drutuolius.

Prof. Senno Išleistuvės
Trumpoj ateityj, būtent, 14 

d., rugsėjo, Racine Rivėrview 
arba S. Mockaus parke įvyks 
išleistuvės profesoriaus Senn’o, 
kuris per Įcelis pastaruosius 
metus dėstė lietuvių kalbą Ma- 
dison universitete. Dabar ap
leidžia musų valstiją, nes d£- 
ima vietą Pennsylvanijos uni
versitete, Philadelphijoje, kur 
irgi dėstys lietuvių kalbą.

Reikia tikėti, kad į išleistu

Vyras Sumušė 
Žmoną, o Sūnūs 
Ją Apiplėšė

Pasiėmė $6,700, Nusipirko Ai • 
tomobilį ir Atsidūrė Kalėjime

Mrs. Catherine Koczoroeki, 
50 metų amžiaus, 1403 Bos- 
worth avenue, yra nelaiminga 
moteriškė. Turi vyrą, kuris mu
ša, o sūnų, kuris vagia.

Vakar tas vyras ir sūnūs 
mušė ir apvogė šį kartą ne sve
timus žmones, bet ją pačią.

Vakar rytą moteriškės sū
nūs, 29 metų Stanley išgirdo 
motiną vaitojant ir verkiant. 
Priėjęs prie jos pradėjo ramin
ti. Motina pasiskundė, kad vy
ras ją skaudžiai sumušė ir su
kruvino, kai abu dėl ko tai su-' 
sibarė.

Beramindamas aimanuojan
čią motiną Stanley pastebėjo 
prie lovos gulintį ridikiulį. Ty
liai išsiėmė visus pinigus ir din
go. Pinigų buvo $6,700.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SET|

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus Indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jy 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.

ves atsilankys daug Chicagos 
lietuvių.

Apskričio Konferencija
Birželio 19 d., turėjau progą 

dalyvauti 10-to Apskričio kon
ferencijoje, podraug ir pikni
ke. Viskas ėjo sklandžiai. Die
na pasitaikė puiki, tad ir bu
vo puiki proga sutikti senus 
pažįstamus, būtent, F. Jurkus 
iš So. Milwaukee, I. Senkevi
čius, Baukus, Staupicką iš Mil- 
waukee. Net ir iš tolimo Brook- 
lyno buvo atvykę p. M. Skro
denis su sunumi Antanu. Jie 
atvyko į pikniką su p. Jaku
čiais iš musų miesto.

Važiuojant namo su F. Ra- 
votu negalėjome praleisti pro
gos neaplankius seną pažįsta
mą Juozą Balčaitį, kuris užlai
ko gražią taverną priemiestyje 
Racine. Teko linksmintis ne 
vieniems, nes ten radome ir 
F. Jankauski su M. Mačiuliu. 
Tie musų Kenosha jaunikaičiai 
turėjo drąsos kidnapinti Racino 
panelę Agnės. Pavardės nemi
nėsiu, tegu Racine jaunikaičiai 
spėja.

“Geležinis Vilkas”
čia noriu priminti, kad Ra

cine mieste randasi baseball lo
šėjai po vardu Geležinis Vilkas, 
kuriuos suorganizavo energin
gas A. Baukus. Lošia gerai. At
eityje bus proga persiimti su 
kitų kolonijų lošėjais.$

žada Atidaryti Allen-A 
Dirbtuvę

Buvusioji Allen-A dirbtuvė 
dar neatsidarė, bet manoma, 
kad trumpu laiku pradės veik
ti, peš iš yaldžios paskola yra 
užtikrinta parėmimui dirbtuvės 
iš dabartinių savininkų. Dalį 
pinigų sudeda darbininkai ir 
bendrai miesto gyventojai. Žin
geidi!, kaip pasekmingai šis 
eksperimentas veiks.

H. L.

Atsipeikėjusi ir radusi tuš
čią ridikiulį, motina davė ži
nią policijai, kuri už kelių va
landų jau turėjo sūnų savo ran
kose.

Pasigavęs pinigus Stanley 
tuojau nusipirko brangų auto
mobilį, o porą tūkstančių ne
žinia kur prašvilpė. Suimtas 
turėjo tik $2,800. Kartu su 
Stanley policija suėmė fr du 
jo sėbrus Frank Kasota, 28, 
nuo 1422 Greenview avenue ir 
Joseph Allard, 50, nuo 326 W. 
Huron.

Suėmė Keturis Už
Pinigų Dirbimą

Marąuette Parko nuovada į- 
kalino keturis chicagiečius už 
plėšinius ir pinigų dirbimą. Jie 
yra, Stanley Yezdick, 28, nuo 
1819 S. Lafflin, Albert Davey, 
23, 617 W. Madison, Anthony 
Layton, 24, 5050 S. Kedzie ir 
Frank Skopik, 50, nuo Damen 
ir 18th.




