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Hughes pasiekė Paryžių i 16 vai. ir 35 min.
LINDBERGHO KELIONES LAIKA SUTRUM

PINO PUSIAU
Kelionė į Maskvą atidėta iki antra

dienio rytą
PARYŽIUS, Francuzija, liepos 11. — J. Valstijų lakūnas 

Hughes ir keturi jo sąkeleiviai, išlėkę iš New Yorko sekma
dienį, liepos 10 d., 6:20 valandą popiet, nusileido Paryžiuje, 
La Bourget aerodrome, pirmadienį, liepos 11 d., 10:55 valan
dą priešpiet. Kelionę per Atlantiką jie atliko į 16 valandų 35 
minutes.

Pasiekti Paryžių iš New Yorko Hughesui ir jo sąkelei- 
viams ėmė mažiau nei pusė to laiko, kurį ėmė pulk. Lind- 
bergho kelionė 1927 metais. Lindbergh tą pačią kelionę atliko 
į 33 valandas, 29’/2 minučių.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Pranašauja didelį 
derlių Jungtinės^

Valstijose
WASHINGTON, D. C., lie

pos 11. — Jungt. Valstijų že
mes ūkio departamentas pirma
dienį išleido pranašavimą, kad 
šiemet šalis gali turėti antrą 
didžiausią savo istorijoj der
lių.

Departamento apskaičiavimu, 
kviečių derlius šiemet sieks 
967,412,000 bušelių. Tą kiekį 
pralenkė tik 1915 metų der
lius.

Faktinai Hughes užklupo J. 
Valstijų atstovus, jų tarpe am
basadorių Bullittą, ir kitus su
sirinkusius transatlantinių la
kūnų pasitikti, netikėtai. Ame
rikos vėliava La Bourget aero
drome buvo iškelta tik penkias

“Mes turėjome šaunią kelio
nę”, pareiškė Hughes.

Amerikos lakūnai tikėjosi iš
lėkti į Maską iš Paryžiaus — 
1,451 mylių kelionėn — tuo
jau, į porą valandų po nusilei
dimo Paryžiuj. Jie planavo tik
pasiimti kuro ir lėkti toliau.

HUGHES PARYŽIUJE — Dviejų‘motorų Lockheed gamybos lėktuvas, kuriuo garsus Amerikos lakūnas 
Howard Hughes, vakar atliko rekordinę kelionę iš New Yorko į (Paryžių. Lėktuvas padarė 3,600 mylių ke
lią per 16 valandų ir 35 minutes, beveik dvigubai greičiau už pulk. Lindbergh, kuris 1927 metais užtruko ke- 

, lyje 33 valandas ir 30 minučių. Hughes skrido su keturiais inžinieriais ir navigatoriais. Lėktuvas su pilnu 
kroviniu svėrė 25,000 svarus. Paveikslas parodo lėktuvą pakylant kelionei iš Floyd Bennett airporto New 
Yorke, apie 6 vai. sekmadienį vakare.

minutes prieš tai, kai lakūnai 
nusileido. Mat, nesitikėta, kad Tačiau paskutinę minutę paste- 
jie taip greitai Paryžių pasieks.
Antrą vertus, jų lėktuvas yra 
panašus daugeliui kitų pasažie- 
rinių lėktuvų, todėl į jo pasi
rodymą Francuzijoj niekas 
ypatingo dėmesio neatkreipė ir 
apie jį nepranešė. Tad ir nusi
leido jis dar nelaukiamas.

Pirmas Hughesą pavsęikino
J. Valstijų ambasadorius Fran- 
euzijai William C. Bullitt. Po 
to franeuzai valdininkai išreiš
kė pasveikinimus, minia ėmė 
šaukti “tegyvuoja ameriko
nai I”.

beta lengvas plyšis lėktuvo 
uodegoj. Taigi lėktuvą įvežė 
atgal į angarą pataikyti, o 
Hughes pasakė, kad kelionėn į 
Maskvą jis ir jo sąkeleiviai iš
lėks antradienio rytą.

Iš Maskvos Amerikos avia
toriai keliaus toliau į rytus, ke
liaus
Nors jie užtruko Paryžiuje il
giau, 
čiau
Posto rekordą. Post 1933 me
tais aplėkė žemės* kamuolį į 7 
dienas ir 19 valandų. Kelionę 
jis atliko vienas.

La Follette kritikuo
ja prez. Roosevelto 

programą

Dešimt arabų nušau 
ta susirėmime su 

kariuomene
Lietuvos Naujienos

apie žemės » kamuolį.

negu manė užtrukti, ta- 
tikėjosi sumušti Wiley

Arbitracijos taryba 
pradėjo tyrinėti 
Maytag streiką

Įspėjo, kad žemos 
algos padėties ne

pataisys
DĖS MOINES, la., liepos 11. 

— Pirmadienį susirinko arbi
tracijos taryba Maytag plauja
mų mašinų įmonės streikui ty- 
rinėti.

I
Taryba turės pateikti rapor

tą Iowa gubernatoriui Kraschel 
į savaitę laiko. Bet tarybos 
sprendimas nebus galutinis. 
Mat, Maytag kompanija nesu
tiko paskirti savo atstovo į ta
rybą, taigi gubernatorius Kra
schel pats paskyrė advokatą 
E. H. Pollardą kompanijos in
teresams atstovauti. Reiškia, 
kompanija nepriėmė arbitraci
jos tarybos, todėl tarybos re
komendacijos turės reikšmės 
tik kaipo patarimai.

Streikierių interesus taryboj 
atstovauja Frank Wilson, an
gliakasių unijos Iowa valstijos 
prezidentas. Jis ir Pollard pa
sirinko trečiu tarybos nariu 
Dės Moines bankininką B. 
Kaufmaną.

Streikas Maytag 
mašinų kompanijos 
Newton mieste, Iowa 
eina jau 8 savaites.

FORT W0RTH, Tex., liepos 
11. — Kalbėdamas per radiją 
pereitą sekmadienį prez. Roo- 
seveltas įspėjo Texas ir ben
drai pietinių valstijų samdyto
jus, kad žemos darbininkų al
gos pramonės pietuse neišau
gins.

“Jums reikia daugiau pramo
nių Texas valstijoj, bet aš ži
nau, jogei jus suprantate, kad 
svarbu yra neauginti savo pra
monių mokėjimu pigių algų 
darbininkams”, pasakė prezi
dentas. “Pigios algos reiškė 
žemą perkamąją pajėgą. Žema 
perkamoji pajėga reiškia že
mus gyvenimo standartus, o 
tai reiškia žemas taksavimui 
vertybes ir todėl sunkumus iš
laikyti geras mokyklas, gerus 
vieškelius, tinkamą sanitarumą 
ir kitus viešuosius pagerini
mus.”

plaujarrių 
įmonėje 

valstijoj,

Pripažino unijos vir 
šininką kaltą pa

degimu

GENEVA, III., liepos 11. — 
Wisconsin valstijos gubernato
rius Philip La Follette, kalbė
damas sekmadienį 25,000 mi
niai, susirinkusiai apvaikščioti 
300 metų “sukaktį nuo to lai
ko,' kai švedai apsigyveno Ame
rikoj, pareiškė, kad nė repub- 
likonų, nė demokratų partijos 
nežada tinkamo Jungt. Valsti
jų socialio ir ekonominio per
tvarkymo (readj ustment).

Pasak gub. La Follette, da
bartinės administracijos veikla 
tik gadina žmonių nuotaiką ir 
ta nuotaika niekuomet nepasi
taisys, esamai aplinkumai vei
kiant. Kas nors turės paak- 
stinti kapitalą, kad jauni žmo
nės galėtų Užsidirbti tinkamą 
gyvenimą, nelaukdami pagalbos 
iš valdžios.

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
11. — Didelis būrys arabų, pa
sislėpusių grioviuose prie vieš
kelio, pirmadienį netikėtai už
puolė britų kareivių ir polici
ninkų patrulį/?. Įvyko susirėmi
mas. Dešimt arabų nušauta, 
daug daugiau sužeista.

Britų pusėj buvo nušautas 
žydas policininkas, kitas žydas 
policininkas' ir du Britanijos 
kareiviai sužeisti. Su šiuo pa
skutiniu įvykiu viso nuo lie
pos 
sese 
nių.

5 dienos Palestinos 
užmušta jau per 300

riau- 
žmo-

Federalios pajamos 
pernai buvo rekor

dinės

Amerikos Lietuvių Katalikų dūktų eksportą, esą reikalinga 
Federacijos Įgaliotiniai pas

Valstybės Prezidentą.

KAUNAS.,' liepos 8 dien. — 
šiomis dienomis Valstybės Pre
zidentas Antanas Smetona, Mi
nistras Pirmininkas kun. Miro
nas, Seimo Pirmininkas Šake
nis ir Krašto Apsaugos Minis
tras Raštikis priėmė Lietuvių 
Katalikų Federacijos Tarybos 
penkis įgaliotinius, vadovauja
mus kunigo Balkuno iš Brook- 
lyno.

bešališkai pripažinti, kad tokie 
lietuviški produktai, kaip svie
stas, bekonai, kumpiai ir kiau
šiniai užsienio rinkose turį iš
dirbtą gerą markę. Tai sudarą 
rimtą konkurenciją Lenkijai. 
Tokios gerbs produktų koky
bes esą pasiekta Lietuvos val
džios pastangomis centralizuo
tu supirkinėjimu ir pardavimu, 
o taip pat ir standarizavimu.

Lietuviai pasiūlę lenkams su
tvarkyti Vilniaus gatvių 

grindinį.
Vytauto Vileišio palaikai 

vesti į Vilnių.
par-

Rekomenduoja gub 
Hornerį Cardozo 

vietai
WASHINGTON, D. C., 

pos 11. — Jungt. Valstijų 
stovų buto narys Parsons (de
mokratas iš Illinois) sekmadie
nio vakare pareiškė, kad jis 
rekomendavo mirusiojo Vyriau
siojo teismo nario, Benjamin 
Cardozo, vietai paskirti Illinois 
valstijos gubernatorių Henry 
Hornerį.

Manoma, kad prez. Roosevel- 
tas velionies Cardozo vietai ne- 
paskirs naujo teisėjo iki ru
dens, nes dabar Vyriausiojo 
teismo nariai atostogauja ir su
sirinks sesijai tik rudeniop.

lie- 
at-

lie-
Guy
pa-

WASHINGTON, D. C., 
pos 11. — Komisionierius 
T. Helvering pirmadienį 
skelbė, kad Jungt. Valstijų vi
daus pajamų departamentas 
sukolektavo pereitus fiskalius 
metus, kurie pasibaigė birželio 
30 d., viso $5,658,385,125. Tai 
buvo didžiausia pajamų suma 
departamento istorijoj.

Pinigai suplaukė iš šių šal
tinių: 
taksų; 
pelnų 
cialio
samdinių pensijųz taksų, ir $2,- 
293,633,755 kitokių taksų.

$2,584,911,302 pajamų
$36,653,233 perdidelių 

taksų; $743,106,832 so 
saugumo ir geležinkelių

KAUNAS, liepos 5 dien. — 
Vyriausybės atstovams ir gau
siai visuomenei iškilmingai iš
lydėjus, į Vilnių parvesti Vy
tauto Vileišio palaikai. Kars
tas buvo apdengtas tautine Lie
tuvos vėliava, kurį į Vilnių ly
dėjo apie 150 asmenų, čia jį 
pasitiko didelė minia vietos lie
tuvių visuomenės, kuri dalyva
vo ir iškilmingose laidotuvėse. 
Kauniečiai uždėjo vainikus ant 
Jono Basanavičiaus ir Petro 
Vileišio kapų ir sugiedojo Lie
tuvos himną. Velionis Vytau
tas Vileišis palaidotas Vilniaus 
Rasų kapuose, Vileišių šeimos 
kriptoje.

Popiežius Paskyrė Pašalpą 
Palangos Padegėliams.

Įspėjo svetimšalius 
pasitraukti iš kinų 

miestų

KAUNAS, liepos 8 dien. — 
Lietuvoje gautos 
Popiežius paskyrė 
degėliams šelpti 
stančių lyrų.

žinios, kad 
Palangos pa- 
dešimtį tuk-

“Przegląd Handlowo-Gospo- 
darzy” Nr. 19, VI. 18 atspau
de straipsnį “Lietuva nori su
tvarkyti gatves Vilniuje,” ku
riame, be ko kita, rašoma, jog 
jau prieš porą metų iškilęs 
klausimas sutvarkyti Vilniaus 
gatvių grindini. Tačiau ypatin
gai aktualus tas klausimas ta
pęs, užmezgus santykius su 
Lietuva. Dabar esą svarstoma, 
kokia medžiaga butų praktiš
kiausia gatvėmis grįsti. Esą 
Lietuvos pramonininkas S. Gu- 
dinskas pasiūlijęs Vilniaus ma
gistratui sutvarkyti Vilniaus 
gatves, nurodydamas jo išdir
bamos medžiagos praktiškumą 
ir elastingų kelių naudingumą. 
Atsižvelgiant į prekybos san
tykių su Lietuva ugdymo ak
tualumą S. Gudinsko pasiulijir 
mas busiąs rimtai apsvarsty
tas. G. K.
New York City 
1938-VII-9 d.

Amerikiečiai bėga 
iš Kiukiango

SHANGHAI, Kinija, liepos 
11. — Amerikiečiai ir kiti sve
timšaliai pirmadienį bėgo iš 
Kiukiango, pramoningo kinų 
miesto prie Yangtze upes. Kiu- 
kiang randasi 130 mylių at- 
stumoj nuo Hankowo, laikino
sios kinų sostinės. Paėmimas 
Kiukiango yra artimiausias ja
ponų karo operacijų tikslas.

Rusai planuoja lėkti 
aplink žemę be su

stojimo
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 11. — Dienraštis “Ižvies- 
tija” pirmadienį pareiškė, kad 
metai laiko praėjo, kai rusai 
padarė skridimo tolumo rekor
dą. Tačiau mes esam nepaten
kinti tuo rekordu, sako dien
raštis.

Rusų patyrimas, pasak “Iz- 
viestija”, rodo galimumd ap
lėkti žemės kamuolį ir nusi
leisti toj vietoj, kurioj lėktu
vas pakilo.

30 paskendo Turki
jos potvyniuose

ISTANBUL, Turkija, liepos 
11. — Daugiau nej 30 žmonių 
paskendo ir daug kitų sužei
sta, kai potvyniai užliejo du 
kaimus rytų Turkijoj. Tie kai
mai yra Dagholalar ir Kele- 
rich. Potvyniai kilo smarkaus 
lietaus pasėkoj.

Sukilėliai pralaužė 
lojalistų liniją

PERPIGNAN, Francuzija, lie
pos 11. — Pirmadienį Ispani
jos sukilėliai skelbė, kad jie 
pralaužė lojalistų liniją Espa- 
dan kalnuose ir nuo naujų jų 
pozicijų jau matėsi Segorbe.

Segorbe yra strateginis taš
kas svarbiajame vieškely, kurs 
eina nuo Temelio į Sagunto.

Armijos lėktuvas su 
dužo, 5 sunkiai 

apdegėLietuviški produktai sudarą 
rinitą konkurenciją 

Lenkijai.
Airių kariuomene 
užėmė Cork uostą

SHANGHAI, Kinija, liepos 
11. — Japonų karo vadovybė 
pirmadienį įteikė Jungt. Val
stijų ir kitų šalių atstovams 
notas su įspėjimu pasitraukti 
iš kinų miestų Yangtze upės 
klony. Japonai sako, kad prieš 
tuos miestus jie pradės arti
moj ateity karo operacijas ir 
ypač lėktuvų atakas.

Japonų suminėti miestai yra: 
Hankow, laikinoji kinų sosti
nė, Nanchang, 
chow, Kiukiang, 
keletas kitų.

PANAMA CITY, liepos
— Jungt. Valstijų armijos 
tuvas bombonešis pirmadienį 
nukrito džiungliuose arti Pai- 
tilla Point. Penki lėktuvo pa- 
sažieriai sunkiai apdegė.

DALLAŠ, Ore., liepos 11. — 
Prisaikintieji posėdininkai pe
reitą sekmadienį išnešė spren
dimą, kurs rado kaltą Al E. 
Rosserį, buvusį Amerikos Dar
bo Federacijos vežėjų lokalo 
sekretorių, ryšium su padegi
mu West Salem Box dirbtu
vės. Rosser buvo kaltinamas 
tuo, kad jis sugalvojo padegi
mą. Jam gręsia kalėjimo baus
mė iki 15 metų. Bausmė dar 
nepaskirta.

lėk-
“Polska Zbrojna” Nr.

VI. 19 atspaude straipsnį “Lie
tuva — žemės ūkio kraštas,” 
kuriame, be ko kita, rašoma, 
jog prekybos santykių sunor- 
mavimo išvakarėse esą reika
linga pažinti savo naujo part
nerio ūkio ir užsienio politikos 
struktūrą. Esą žinoma, kad
Lietuva esanti žemės ūkio kra- riuo jie pakilo iš Armonk aerO- 
štas tikra to žodžio prasme, dromo, nukrito ir užsidegė ne- 
Įvertinant Lietuvos ūkio pro- toli nuo aerodromo.

CORK, Airija, liepos 11. — 
Neseniai pasirašyta britų-airių 
sutartis pavedė Airijos kariuo
menei saugoti tris Airijos uo
stus, kuriuos iki šiol saugojo 
britų kariuomenė. Tie uostai 
yra Cork, Berehaven ir Loughs- 
ville. Pirmadienį Airijos kariuo
menė paėmė Cork uosto apsau
gą. Neužilgo britai paves ir ki
tų dviejų uostų apsaugą ai
riams.

167,

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8

NAUJIENŲ ADM.

ARMONK, N. Y., liepos 11. 
— Lėktuvo vairuotojas David 
M. Houghton ir trys jo paša- 
žieriai žuvo, kai lėktuvas, ku-

Sinyang, < Yo- 
Hangyang ir

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MfiN.

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

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

Debesuota; karšta kaip buvo 
didžiąją dalį laiko; saulė teka 
5:24, leidžiasi 8:26 valandą.
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Veido Spuogai
i

Veido spuogai, arba inkšti
rai paprastieji (acne vulga- 
ris), arba “pimples”, kaip jie 
dažniausiai tėra Amerikoje va
dinami, yra labai paplitusi o- 
dos liga, galima be baimės sa
kyti, pasiekusi kuone visus pa
saulio kampus-kampelius, kur 
tik tegyvena žmogus. Ir ji yra 
labai rusti liga, nes suteršia, 
suniekina žmogaus gražumą,— 
tą didžiausią jo paviršiaus tur
tą. Juo blogiau, kad ji aršiau
siai puola jaunus bernaičius 
ir mergaites, paprastai nuo 
dvylikos arba keturiolikos me
tų amžiaus, ir, kartą užpuolus, 
nepaleidžia per keletą metų, 
o kartais ir per visą jų gyve
nimą

Lengva įsivaizduoti, kaip ši
tie žmonijos žiedai yra giliai 
ir skaudžiai sąmoningi šitos 
piktos ligos buvimu (jų vei
de arba kur nors kitur, kaip 
vėliau matysime); kaip vien- 
val jie tejaučia sudarkytą sa
vo veidą; kaip dėl to kremtasi, 
sielojasi, rūpinasi; kaip, paga
liau, kenkia tatai jaunoms jų 
jėgoms, ypač dvasinėms. Juk 
nepasitenkinti savimi, labai da
žnai reiškia nepasitenkinimą 
ir visa kuo aplink save. Ir at
siranda tarpe jų tokių, kurie 
ima nebepaisyti savo pareigų, 
ateities ir, bendrai, viso gyve
nimo. Rodos, kad visas dangus 
dėl jų apsiniauktų, o viena ki
ta prošvaistė tepasirodytų tik 
tada, kai jie netyčiomis pa-

----------------. t........

miršta sudarkytą savo Veidą... 
Žinoma, atsiranda ir tokių, ku
rie visai nepaisą, bet tai jau 
nedaug. Laimė dar jų, kad ši
ta pikta liga, po keletos metų 
nuo savo pasirodymo, išnyk
sta- Dažniausiai ji išnyksta 20 
metų jaunuoliui (ar jaunuolei) 
pasiekus, kartais vėliau, o kar
tai niekados.

Bet dėl šitos įkirios, žmogaus 
veidą biaurinančios ligos ken
čia ne tiktai vieni jaunuoliai, 
ne, kenčia ir paaugusieji, o 
kartais ir senuoliai, štai kele
tas žodžių iš kasdieniškojo gy
venimo.

Prieš keletą savaičių atėjo 
pas mane jau nebejaunas žmo
gus. Dirstelėjau į jo veidą ir 
tuoj pamačiau, iš kokios gyve
nimo taurės jis geria. Jo vei
das pučkuotas, randuotas, duo
bėtas. Jo nuotaika liūdesiu per
sisunkus, širdperšos patremp
ta. O jo amžius tikrai atrodo 
jau šešių dešimčių naštos pa- 
gultas. Bet kai paklausiau, tai 
visai traškiai, matyti, neme
luodamas atsakė, kad tik va
kar vdkare tepradėjęs penktą 
dešimt varyti (jis, mat, labai 
puikiai atsimena savo gimi
mo metus, dieną, net ir va
landą).

Guodėsi žmogus, kad “vei
do liga suėdusi” jo gyvenimą, 
užkirtusi kelią į šeimą, kurios 
jis visados troškęs. Sakosi, jog 
jis gerai žinąs, kad ir daugiau 
žmonių tokią ligą turi, bet, sa
ko, “kažkas lenda į galvą, ver
čia mislyti, kad aš esu toks 
biaurus, kad niekam netinku,

$5 — ĮMOKĖTI — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
15 TERRAPLANE Sedan .... $265 
34 PLYMOUTH Sedan ..... $225
34 CHEVROLET Sedan .... $215 
33 BUICK Trunk Sedan.... $265 
33 PONTIAC Trk. Sedan.... ‘$195 
12 DE SOTO Sedan ............ $145
M CHRYSLER Sedan .....   $115
H OLDSMOBILE Sedan.... $115 
H DODGE Sedan ............... $95
H CHEVROLET Sedan ....... $95
JO CHEVROLET Sedan ....... $60
JO FORD Sedan ..................  $60
50 KITOKIŲ PASIRIN-

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

Coupes. 
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

o todėl net ir savęs baidausi.”

Išsitraukė iš kišenės ciga
rą, bet pamatęs ant sienos 
Prašau Nerūkyti, jo nedegė- 0 
iš paklausiau:

—Kaip seniai tamsta šitą li
gą turi?

—Nuo jaunų dienų. Gydžiau
si ir nesigydžiau. Bet dabar ir 
vėl noriu pradėt gydytis.

Žmogus jis man atrodė rim
tas, inteligentiškas, tai ir papa
sakojau apie šitą ligą gana pla
čiai. O ką jam pasakiau, tą 
pat pasakysiu čia ir Tau, Mie

las Skaitytojau.

Kodėl veido spuogai 
atsiranda?

II
Vėidb spuogai labai mėgsta 

jaunystę, O todėl bernaičiai 
bei mergaitės daugiausia nuo 
jų ir nukenčia- Po dviejų de
šimčių metų amžiaus labai re
tai kada jie teprasideda (va
dinasi, pirmą kartą tepasiro
do). Taigi, jaunuolis ar jau
nuolė, jeigu tik neturėjo jų 
prieš dvidešimt metų savo am
žiaus, tai vėliau, gal būt, jau 
niekad ir neturės.

Ką tdi reiškia? Štai ką: Jau
nystės dienose, kada organiz
mas auga ir bręsta, daugelis jo 
organų dirba nepaprastai 
smarkiai ir našiai (produkty- 
vingai). Neatsilieka, žinoma^ 
ir odos riebalinės liaukutės, 
kurios paprastai gamina odos 
tepalą. Bet dabar jos papras
tai jau nebedirba, ne, jos sku
ba, kartais pašėlusiai skuba, 
na, ir prigamina to tepalo di
delį perviršį. O toksai pervir
šis ima kenkti ne tiktai pačiai 
liankutei, bet ir jos kanalėliui, 
tiesą sakant, ypatingai kana
lėliui. kuris pagaliau užsikem
ša. Vadinasi, liaukutės kanalė- 
lyj susidaro kamštis, kaip visi 
žinome, su juoda galvute, ame
rikoniškai tariant, “blackhead”.

Tai viena. O antra, ne visų 
jaunuolių odos struktūra bū
na tapatinga. Kai kurių odoje 
riebalinių liaukučių būna dau
giau nei paprastai, kai kurių, 
jei per daugiausia jų ir nėra, 
tai jos būna nepaprastai stam
bios, stiprios ir veiklios. O to
dėl jos ir pagamina odos tepa
lo daug daugiau, negu jo odai 
tereikia, ir, ilgainiui, jos su- 
kiužta, sutrinka po sunkia sa
vo gamybos davinių našta.

Trečia, spėliojimą, jog yra 
ypatingų bakterijų, kurios iš
imtinai būna šitos ligos (ak- 
nės) priežastimi Pakol kas nie
kas jų buvimą tikrai neįrodė.

Ketvirta, virškinimo latako 
pakrikimas, žarnų tikslus nciš- 
sivalymas, odos thUmerių va- 
laknūlių patižimasj _ moteryse 
gi nereguliarios mėnesinės; 
paskui viso organizmo nupuo
limas, mažakraujyste, šklofu- 
lozas; pagaliau ir įvairus vais
tai, kaip antai: jodą, bromą, 
derva ir kiti gali daug prisidė
ti prie aknės sukėlimo.

Penkta. Priežastimi gali bū
ti ir dulkėtas, nešvarus užsiė
mimas, darbas. Visokie aliejai, 
parafinai tarsi slėgte slegia o- 
dos liaukučių normalų darbą 
ir menkina jų tikslumą. O cuk
raus fabrikų darbininkai, ro
dos, dažniausiai šita liga ser
ga.

šešta. Nerūpestingas žiūrėji
mas asmeninės higienos dėsnių 
gana dažnai padeda aknei at
sirasti, o paskui plėstis ir kles
tėti-

Septinta. Cukriniai ir rieba
liniai maistai kai kam kenkia, 
dažniausiai, rodos, tiems, ku
rie yra linkę daug) valgyti ir 
tukti.

Pagaliau, neiškenčiu nepa
minėjęs “priežasties,” kuri vi
sai rimta skaitoma taip vadi
namoje liaudies medecinoje. O 
tai yra šita: neganėtinas lyties 
patenkinimas. Bet čia tuoj pa
sakau, kad tai yra prietaras, ii’ 
pavojingas prietaras, nes jis 
veda prie lytiškojo smaguria
vimo, kurio pasėkomis gana 
dažnai būna lytiškos ligos, o 
mergaitėms nelcgališkos ope
racijos arba ir — pavainikis...

—Dr. Mai'geris.
(Bus daugiau)

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
AREŠTUOTAS — Willi- 

am Sentner, CIO viršininkas 
S t. Louis rajone^ kuris bu
vo suimtas Nėwtone, Iowa 
laike Maytag skalbiamų ma
šinų dirbtuvės streiko.

JUOKAI
PUIKI PRIEMONE

—Tamsta sakeisi pats sau 
rašąs laiškus su suklastotais 
parašais. Ir kodėl taip darai?

—Matąi,‘tais laiškais aš rei
kalauju grąžinti tariamas sko
las, o žmona, kaip visada, mėg
sta perskaityti kas parašyta, 
ir jau kuris laikas nebereika- 
Jauja iš manęs pinigų.

Margumynai
— ll'l I ■ »■■■* .I.' Į ' ■■■■I  —

75 kartus pardavė 
savo smegenis

Vienas teismas Paryžiuje tu
rėjo išspręsti keistą bylą: kam 
priklauso mirusiojo artisto 
Pierre Lutec (Pjero Liuteko) 
smegenys. Liutekas turėjo ne
paprastai gerą atmintį, kuri 
stebindavo visus: jis puikiau
siai galėdavo atsiminti visa, ką 
tik jis perskaitydavo ar išgirs
davo pasakojant. Tą nepapras
tą savo atmintį jis ir demon
stravo įvairiose scenose, važi- 
nedarnusis po visą pasaulį. Ga
lėjai jam ką nori papasakoti— 
ir jis tau pažodžiui Vėl viską 
atpasakodavo, šitokia nepapra
sta P. Liutėko atmintimi susi
domėjo anatomijos institutai. 
Kai Pjeras Liutekas kartą de
monstravo New Yorke, vieti
nis anatomijos institutas pa
siūlė jam gražią sumą pinigų, 
kad tas sutiktų perleisti po 
mirties savo smegenis institu
tui ištirti.- Liutekas, žinoma, su 
tokiu gražiu pasiulymu sutiko 
—ir taip jis pardavė institutui 
savo smegenis. Kai Liutekas 
nuvyko gastroliuti į Chicago, 
jis vėl gavo panašų pasiūly
mą. Liutekas mirti dar nema
nė, tai kodėl neparduoti savo 
smegenų—ir jis pardavė juos 
Chicagos anatomijos institutui. 
Vadinasi, nors Liutekas turėjo 
tokią nepaprastą atmintį, kad 
galėdavo pažodžiui atpasakoti 
ilgą tekstą, kurį pirmą kartą^

girdėdavo, bet pamiršo tokį 
paprastą dalykėlį, kad jis jau 
vieną kartą savo smegenis bu
vo pardavęs New Yorko anato
mijos institutui... Ir pasirodo, 
kad Pjero LiUtėko atmintis 
daug kartų sušlubavo, kai tik 
koks nors anatomijos institu
tas už jo smegenis pasiūlydavo 
gražią pinigų sumą.

Prieš kiek laiko Pjeras Liu- 
tekas mirė. Ir štai jo smege
nų pareikalavo nemažiau kaip 
... 75 anatomijos institutai į- 
vairioše pasaulio dalyse. Visi 
jie tufėjo sll Liiuteku sutartis, 
kad po mirties jo smegenys tu
ri tekti jiems. Taip dabar teis
mas turi tarti žodį, kuriam a-' 
natomijos institutui j 
mirusiojo smegenis. Kaip ma-* 
tome, Liutekas savo smegenis 
vis dėlto padare puikų biznį.

NERVAI

£==
LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Čalifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
T56 West 35th St

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

., , j Nedėliomis pagal sutarti,
atiduoti1 Rez. 4910 SO. MICHiGĄN BLVD.

I Tel. Kenwood 5107

—Tamstos svainis dantų 
dytojaš, ar ne teisybė?

gy-

—Taip, ir nuo to darbo 
kriko jo nervai. Kai 'vakar 
ėjau pas jį arbatos, tai jis, 
davęs arbatos stiklinę tarė man: 
“Prašau paskalauti burną!”

pa- 
n ti
pą-

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

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:
AT A '

NUE, BEVERLY 
SHORES, 1ND. 

Tel. Michigan Ci-
- ty 2799-3X

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

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

Tel. 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:
CENTRAL AVĖ- i 7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

30 Years Sueeešs! Doctor’s 
Amazing Ltquid f or Itching of

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

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
ražo Iš Visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. P. M. iš Jersey City: “I 
kfcletų savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze
no nuo Eezema, kuri mano vargino per 35 
•netUs."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eezema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokiu? odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
■ ■ ■ ■■ 7'6 DIENĄ IR NAKTĮ 1; '

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

_______ Tel. LAFAYETTB 0727_____ .

koplyčios visose

I ■■ iii!.......................... .... .. ........................................... ... ■■..........■ I H.ihibs »ili|IM I Į ■

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

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

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

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

st.

K. P. GUGIS
Advokatas

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTlSTAS

4645 So.'Ashland Avė. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Ros. 6515 So. Rockwcll. St.
Telephone: Republic 9723

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Pbonė Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulcvard 4139

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

J. LIULEVICIUS
4348 So. Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dėarborn St.
Room 1230

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

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

_____ Kiti Lietuviai^^^^^^^ _____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

e Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephohe PLAKA 2460

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimii Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.
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CHORAS “PIRMYN” TRIUMFUOJA 
LIETUVOJE

Kelionė buvo be galo įdomi
Jei buvo linksmų ir įdomių 

ekskursijų į Lietuvą per Atlan
tą, tai choro “Pirmyn” ekskur
sija laivu Britainic tikrai buvo 
už visas linksmiausia ir įdo
miausia. Gerai nusiteikusiam 
jaunimui dar geresnės nuotai
kos pridavė puikus laivas su 
labai patogiais ir švariais* kam
bariais, prilykstančiais kitų lai
vų antrąją klasę. .

Chorui buvo leista laivo val
gykloje daryti pamokas kas die
ną du kartu. Tie skambus pra
timai jau pirmomis dienomis 
pakreipė* į save visų keleivių 
dėmesį. Skubiai paplito po visą 
laivą žinia, kad keliauja į Eu
ropą geriausias lietuvių choras 
iš Chicagos. Laivo valdyba pa
prašė chorą pakoncertuoti viso
se klasėse. Dirigentas Stepona
vičius paruošė plačią ir įvairią 
programą, į kurią įėjo toki mu
zikos perlai, kaip “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka” ir “Lietu
viškoji Rapsodija” (Steponavi
čiaus harmonizuota), “Vyno 
Daina” ir Velykų Scena iš ope
ros Cavaleria Rusticana ir k t. 
Solo dainavo Pažerskis, Bende
ris, Brazys, Skeveriutė, Grigo- 
niutė, nekalbant jau apie Ste
ponavičienę, kuri ypač galingai 
pasirodė scenoje Cavaleria Rus
ticana.

Turėjo Didelį Pasisekimą Laive
Visuose trijuose koncertuose 

choras dainavo nepaprastai gra
žiai. Šių žodžių autoriui teko 
girdėti šį visą chorą (į Lietuvą 
keliavo ne visi choristai) dai-

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

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

PARSIDUODA PO

6 ŠMOTŲ $2.75
SETAS!

NAUJIENŲ QQp
Skaitytojams v V U

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

I Kitus Miestus 15c Extra
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

nuojant Chicagoje. Bet jo dai
navimas laive buvo geresnis 
šimtą kartų. Tur būt tyras ju
rų oras ir skirtingas maistas su 
vyno priedu išvalė Chicagos 
suodžius iš dainininkų gerklių, 
tad jie dainavo nepaprastai 
skambiai ir darniai. Didžiausią 
triumfą laimėjo choras pirmo
sios klasės milžiniškoje salėje. 
Čia nušlifuotoji didikų publika 
sukėlė chorui didžiulius ovaci
jas, o išeinantį chorą pagerbė 
visi sustoję begaliniu delnų plo
jimu. Po šio koncerto laivo val
dyba pavaišino dainininkus pir
moje klasėje skaniais* užkan
džiais, o laivo kapitonas A. T. 
Brovvn įteikė dirigentui padė- 
kavimo laišką.

Kadangi šis laivas plaukia 
tiesiai į Airijos uostą Cobh. tad 
jame labai daug keleivių airių, 
ypač kunigų ir vienuolių sesu
čių. šie visi dvasiškiai taip pa
mėgo lietuviškas dainas, kad 
lankėsi į visas choro pamokas 
ir sekė ne tik melodijas, bet ir 
žodžius. Pastebėta, kad kelionės 
pabaigoje vienuolės sesutės, be- 
čiupinėdamos kabančius prie 
juostos ilgus rąžančius, neju
čiomis murmėjo: “Turi Katinas 
Kačiukę, Turi Gaigalas Ančiu- 
kę”, kurią dainą choras pamai
nose labai komiškai dainuoda
vo...
čėrienė Sutiko Chorą Anglijoje

Sustojus laivui Southampto- 
ne, atvyko pasisveikinti su cho
ru buvusi chicagietė Čėrienė. Ji 
palydėjo chorą iki Prancūzijos 
uosto Havre ir užtikrino, kad 
grįžtančiam chorui bus sureng
tas milžiniškas koncertas Lon
done. čėrienė dabar sekreto
riauja Lietuvos Pasiuntinybėje 
Londone, kur atstovauja Lietu
vą irgi buvęs chicagietis Balu
tis.

Sekmadienio vakare (birž. 19 
d.) choras atvyko į Paryžių. 
Kiek čia linksmybių, kiek čia 
įdomumo Chicagos jaunuo
liams! Čia kas žingsnis — tai 
menas, dailė, grožis. Pirmąją 
naktį visi praleido garsiame 
Moulin Rouge. Rytojaus die
ną — leidosi žiūrėti miesto. Va
kare opera puikiausiame pa
saulyje Grand Opera House. 
Paskui vėl pasilinksminimai 
milžiniškose kafe. Tik antradie
nio rytą visi nenoroms paliko 
grąžų j į Paryžių ir leidosi Vo
kietijos link.

Reikia pažymėti, kad jei ir 
buvo kelionėje koki neišven
giami nesmagumai ar formalu
mai, tai juos nešė ant savo pe
čių dirigentas Steponavičius su 
Cunard Line atstovu Bukšnai- 
čiu. Keleiviams rūpintis niekuo 
nereikėjo.

Vokietijoje
Antradienio pavakare ekskur

sija atvyko į vieną gražesnių
jų Vokietijos miestų ant Reino 
kranto — Koeln. čia ekskursi
ja ilsėjosi apie šešias valandas. 
Aplankė “velnio pastatytą” pui
kiausią katedrą, poetiškas kavi
nes ant Reino krantų ir kitas 
be galo įdomias vietas. Paga
liau vakariniu traukiniu išva
žiavo į Berlyną, kur atvyko tre
čiadienį anksti rytą.

Berlynas nors neprilygsta Pa
ryžiaus savo artistiškumu, bet 
užtai pralenkia jį savo išdidu
mu ir rimtumu. Ilsėdamiesi 
choristai čia visą dieną, turėjo 
progos pamatyti visą miestą ir 
net užmiesčius, kur pavėžino 
juo;« pasamdytas autobusas, su
mokėjus tik po .$1 už asmenį. 
Jaunuoliams ypač patiko milži
niški olimpiados pastatai, ku
rių kolosališkumą jų nemačius 
galima įsivaizduoti tik sapne.

Vidurnaktį choras išvažiuoja 
iš Berlyno, o rytojaus dieną, 
po pietų laiku atvyksta į Kau
ną. Bet atvykstantį chorą pasi-

Nč lipšnų-cine Telepimco
TRAGEDIJA FARMOJE — Kennth Oswald, jo žmo

na Paula ir John Kujawa, bernas, buvo nužudyti ūky
je prie Maple Grove, Minnesota valstijoje. Juos nužu
dęs buvęs kalinys, kuris tarnavo ūkyje kurį laiką, bet 
vėliau buvo pašalintas.

tiko priėmimo komisija dar 
Virbalyje, apdovanojo visus* gė
lėmis ir iškilmingai parlydėjo į 
laikinąją Lietuve^ sostinę. Kau
no stotyje priėmimas buvo la
bai įspūdingas ir gražus. Grojo 
orkestras, pasakyta sveikinimo 
kalbos, nufotografuota visi da
lyviai ir kt. Vishs choras paim
tas į komiteto globą, kuris pa
rūpino nariams nemokam’”3 hu
tus ir nemokamą valgį geriau
sioje Kauno valgykloje.

“Sujudino Visą Lietuvą”
Netrukus choras dainavo 

Kauno radio stotyje. Dainavi
mas sujudino ne tik Kauną, bet 
ir visą Lietuvą. Muzikos žino
vai; entuziastiškai pareiškė, kad 
šis choras dainuoja tikrai ope
riškai.

Ir tiesa. Kai choras buvo nu
vežtas į Dainos Šventę Šiauliuo
se šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais, kur dainavo Lietuvos 
jungtiniai chorai, tai visi pama
tė koks didelis skirtumas tarp 
Lietuvos kaimų chorų ir Chica
gos choro “Pirmyn” dainavi
mo. Kai sujungtų Lietuvos cho
rų didelė minia tempte tempė, 
lyg kokią žagrę, liaudies dainas, 
— choras Pirmyn dainavo taip 
gyvai, taip jautriai, kad klau
sytojai nejučiomis kėlėsi nuo 
kėdžių ir, rodėsi, išskris į pa
danges su skambiu choro dai
navimu.

Choras “Pirmyn” triumfuoja 
Lietuvoje! Jam surengtas pla
tus maršrutas. Artistas Kipras 
Petrauskas statys su choru ope
rą Cavalleria Rustikana ir gal 
Meilės Eliksyras Kaune.

Primuoju amerikiečių choro 
atsilankymu Lietuvoje mes ga
lime tikrai pasididžiuoti. Jis 
mums nepadarė gėdos.

P. Bukšnaitis

Per Pusmetį 
Žagariečių Kliubas 
Pelnė $263.54
Iš viso įplaukų turėjo $343.04

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

VIRKITE
VESIU, PATOGIU ELEK 

TRIKINIU RUDU
su

Automatiniu Elektrikiniu Pečium

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—-pirm., 

| ^257' Sn. Cattasre Grove Avė.; J.
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: p. KiiHs—nut. rašt., 
3347 So T.itunniea Avė.; A. J. 
Zalatoris—j&lininkas. 827 West 
33’vi St : A. Kaitinkis — 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- 
gvno r*riži*irėtni«s: K. Valaitis— 
ligoniu nrižiurėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. H*»1«ted St.. Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemloek 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. diena, Lietuvių 
Auditorijoje.

Pereitą penktadienį susirinko 
pa-D B. Paulauskienę, 5016 So. 
Kaliu avė., Žagariečių Kliubo 
pirmininkas Petras Arlauskas, 
raštininkė Sofie Ambrozailė, 
Ona Užkuraitė, kont. rašt. Emi
lija Ramašauskienė, revizijos 
komisija J. Balakas, R. Šiliu
kas, kiti valdybos nariai S. 
Niprikas, A. Niprikas, prie jų 
Ramašauskų šeiiria ir kiti. Kny
gos labai tvarkiai vedamos. Per 
šį pusmetį įplaukų buvo 
$343.04. Išlaidų buvo $79.50, 
gryno pelno liko $263.54.

Sako, žagariečių piknikas 
davęs gražaus pelno, apie tą iš
girst te ateinančiam susirinki
me.

Po revizijos
P-ia Paulauskienė pagamino 

skanią vakarienę su grybais ir 
kitokiais prieskoniais ir mes il
gą stalą nusėdę pasigardindami 
valgėme. P-ios Paulauskienės 
sunus ir duktė Pranutė su sa
vo vyru tik neša bravarsiką ir 
visokį maistą ir mus vaišina. 
Mes buvome susitaisę taip lygi 
skaitlinė: pusė jaunuolių ir pu
sė senesnių žmonių, tai be jo
kio nusitarimo tarp visų žydė
jo meilė, lygybė ir brolybė.

Onutė, Sofija ir Steponas iš
vyko pirmiausi. O mes užbai
gę pinaklį lošti išsiskirstėme 
vėliau, o namiškiai mus paly
dėjo. —R. Š.

Gaisras Mėsos 
Dirbtuvėje

Braurock and Ziuckerman mė
sos produktų dirbtuvėje, 221 
N. Peoria avė., liepsnos pada
rė $10,000 nuostolių. Gaisras 
prasidėjo mėsos rūkymo sky
riuj.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

10 Colių 
CAKE DISH 

Sviestui Padėti 
Indas 

IR 
Viena

Torielkaitė 
Kompotui ar 

Vaisiams 
Paduoti

G Tūkstančiai elektrikiniu pečių vartotojų Chicago j 
jums pasakys, kad jos pasigamina valgius be virtu
vių įkaitinimo- Modernų elektrikiniu pečių insulaci- 
ja sunki ir todėl ji sulaiko šilumą viduj, — ten, kur 
ji priklauso. O verdant ant paviršiaus šiluma eina 
tiesiai po variniu ir į maistą, vietoj to, kad pasiduoti 
į virtuvę.

Ateikit ir išsirinkite sau elektrikinį pečių DA
BAR — gėrėkitės vėsesniu virimo bildu šią Vasarą-

PAMATYKIT FRIGIDAIRE ... HOTPOIT ... 
L&H... WESTINGHOUSE Electric Rangės 

dabar parodoj musų Elektrikos Krautuvėse

SPECIALĖ AUKA
1. {mainymo nuolaida už senąjį pečių.
2. Liberali nuolaida, kuri padengs instoliacijos

ir pervadų išlaidas daug kur.
3. Mažas įmokėjimas.

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPANY

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemloek 6240

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 16 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

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

IŠLAIDOMS PADENGTI

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

LIETUVIU KEISTUČIO PAšFL- 
i KTJTJBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: .Tome® Sboltomnn. 3237 W.

Movne St.. Pirm.: Juozapas 
St?Hora’*tis. 7244 Sn. Ta1m°n Avė.. 
Pirm. Pagelto' n in^as: Miss. Ho- 
len Chanas. 4403 So. Altoanv Avė., 
Nut. Hašt.; VValter Stoarka. 4635 
So Wa«shtena'v Avė.. Tol. J .sfn- 
vette 0559. Fi narsu Rašt.; Mrs. 
Mary Warn?« 3338 So. Vodzie 
A ve.. K^S’^rka: Petras CI| i šne
kas. 3145 W. 40tto Plare. K^nt 
Rašt.: Leonai Klimnvičia, 2534 
W dAth St... Knsna Glnhėjn®: Dr. 
M. T. Striko!. 4r45 So. Ashland 
A v.. Tel. Bo”levard 7820. Gvdvto- 
ins; Georec Menkas. 127 N D'1 ar
to o »• n St Tel Central 44’0. Pata
rėjas: M’ke Kasnaraitis, 6556 
Bistoon St.. Knygius* Jonas Kon- 
droška. 2«41 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Amtoro- 
zaPė 1-423 Sn M«-f Ct . Vaisus 
Rogt.; Mrs. Marijona Sakalienė. 
3137 W. Wh St Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendoka’tis. 3116 So. 
Halsfed St.. Korespondentas. Su
sirinkimai ats’buna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai d. 
Hollvwond svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. UI. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

AMERICA M LITHUANIAN CITI- 
ZEMS CT.ITB, POLITTCAL AND 
PEMFFICTAT, OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424: J. Va- 
Bnckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.: Paul j. Petraitis, 
toTutar:mų Rast., 422/1 So. W«lls 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gr?mordienė, Kasi**r»us, 4535 S. 
Bockvvell St., Tel. Laf^vette 2418; 
Frances Wittis. Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. KrasausVas. Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; 'J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Peršhing Road: Dr. A. J. Ma
nikes, , Daktaras Kvotėjas, 4070 
Artfidr: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.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( biTeath ) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
♦Fith the best to choose from these days, em- 
ployera £avor the person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody cuffers from thifl 
offenaive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa partlclcs skipped by the tooth 
brush is the rausė of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also causo odors.

The quick, pleaaant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine balta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the oaora themselves. 
Your breath becomee sweet and agreeable. 16 
-v»H not offend others.

lf you value your job and your frlends, usa 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Laro- 
bert Pharmacal Company, St. Louia, M o.

Don’t offend others • Check
halitosis with LISTERINE

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
c/ue to dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, efc.?|

Do vour eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid.
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co., Dept MF» Chicago, HL______

//E Ve s oį.
AT ALL DRUG STORES



5 ' NAUJIENOS, Chicagd, III. ’ Antradienis; liepos 12į 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Sūbscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3č per copy.

$8.00 
4.oo 
Ž.OQ 
1.50

.75

... 8c 
18c 

. 75c

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 Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8501*.
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Metams .............................
Pusei metų ...... . ..............
Trims menesiams ...........
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagbj per išnešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei ..................... . .....
Mėnesiui ................... ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .................................. $5.00
Pusei metų .............................. 2.75*
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem menesiams .................. l.OiO

4 >

Vienam mėnesiui .......................75

Lietuvoje Ir kifur užsieniuose' 
(Atpiginta)

Metams ......    $8.00
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Orderiu kartiU su iržstfkymu.

susirinkti paskirtu laiku stoty
je, kad jie galėtų vėl kartu 
grįžti namo, — pamatė čia ka
žin kokį “bendro fronto” žygį, 
ir jisrii tauzija apie “blumbuo- 
tų vagonų”, kurį buk kas tai 
atsiuntęs į SLA. seimų tauti
ninkams nugalėti.

Matyt, to pasakoriaus liežu
vis yra “blumbuotas”, jeigu ji- 
sūi nesisarmatija tokius niekus 
plepėti.

KO TAS VYRUKAS NORI?

Pirmyn Choras Lietuvoje Tarp ameriKiečiy
(Mūsų specialaus korespodėnto Lietuvoje)

“Vienybės” angliškame sky
riuje jėuūasis Bukšnaitis rašo, 
kad SLA. 40-tO Seimo' daugu
ma, balsuodama prieš p. S. E. 
Vitaitį, neparodžius* “dėkin
gumo, sportsmeniškumo ir tei
singumo”. Kodėl?

Todėl, girdi, kad p. Vitaitis 
“per dvidešimt-vienus metus” 
buvęs fegūltartai perrenkamas 
į “Tėvynės” redaktoriaus vie
tų — o dabar jisai buvo iš tos 
vietos pašalintas.

Pačiame seime p. Vitaičio 
draugai sūkė, kad jisai buvo 

!$La. organo redaktorium ne 
21 metus, bet 18. Bet didesnę

Kongreso komitetas šiandie pradeda TV A tyrinėji
mą. Tuo pačiu laiku federalinė vyriausybė pradėjo1 ty
rinėti Chicago j e pieno kainas.

Pirmame atsitikime žmonių išrinktieji atstovai ty
rinės federalinės vyriausybės paskirtą įstaigą, kuri iš-.,., . ,
leido pusę biliono dolerių viešietns darbams Tennessee 
klonyje. Antrame atsitikime federalinis teisingumo de- temdavo socialistai, 
partamentas trauks atsakomybėn pieno kompanijas, 
kurios padarė konspiraciją neteisėtai keiti pieno kainas.

Abi šitos investigacijos tūri daug svarbos visuome
nei.

TVA — Tennessee Valley Authority įvykino milži
nišką viešųjų darbų projektą Valdžios' pinigais. Tarpe 
trijų viršininkų, kurių priežiūroje tie darbai buvo at
liekami, kilo aštrus susirėmimas. Pirmininkas Dr. Ar- 
thur Morgan ąpkaltino kitu du viršininku, kad jūodū 
vartoję kongreso paskirtus pinigus politikai ir rnelrigiti-| 
gaiš raportais, apgaudinėję publiką; tuo tarpti kai jo 
oponentai darė priekaištus Dr. Morganui, kad jisai sa
botažą vęs TVA darbus ir elgęsis, kaip diktatorius.

Kongreso komitetas aplankys tvenkinius, hydro- 
elektriškas jėgos įmones, dirbtinių trąšų gaminimo įmo
nes ir kitus TVA pastatus ir stengsis patirti, ar yra 
pamatuoti buv. TVA pirmininko kalinimai. Iš to visuo
menė galės numanyti, ar pasisekė pirmasis didelis Ame
rikos valdžios bandymaš eiti į pramohę.

Kai dėl piefio tyrinsimo Chicagoje, tai čia yra pa
liesti kiekvienos šeimos interesai!. Federalinės vyriausy
bės tyrinėtojai, kurie veikė apie metus laiko, sakosi jaū 
suradę aiškių įrodymų, kad pieno kompanijos, su pagal
ba sveikatos departamentų Chiėago’jė ir kitūidsė' mies
tuose, palaiko monopolines kairias pienui, taip' krid Var
totojai yra priversti mokėti už šitą maisto produktą ke
lis kartus brangiau, negu kad už jį griūna fririh’ėVirii.

Žmonės sehiai žino, Kad jie už pieną permoka; bet 
kodėl tos kanos yra aukštos, jie iki Šiol galėjo tiktrii 
spėti. Dabar valdžia žadri iškelti aikštėn faktus ir pa
rodyti, kas yra to branguino kaltininkai. Bus labai ge
rai, jeigu žmonės patirs, kas yra jų išnaudotojai —: tuo
met jie suras būdą nuo jų atsiginti.

“TAUTIŠKOS” PLĖTRAS

Clevelando fašistukas pripa
sakojo apie buvusį ŠLA. seimų 
Serą n tone visokių nesųmonhį. 
Tarp jų viena yra tokia:

“Jau šiame pat seime pa
sklido šie gandai: komunis
tai tūri noro sugryžti j SLA. 
su snvo darbininkišku Šuši- 
vtetajimū ir phšidaiyti galin
gais, Socialistų riūkafiavimūi.

“Na* o Grigaitis štai kaip* 
sandačiečiatms parėiškęš: ‘AŠ 
kartų ištiesiau jums rankų, 
ir dar gali prisieiti ištiesti, 
jeigu jus atsfrtiėsft nuo fa
šistų...’

“Kų tai reiškia: ar ne jo 
Baimę komunistų ir dabai 
jau. ruošimąsi atsiikti užpa
kalį ‘bėndratn frontu?, kaip 
tik pasijuto kad jau Susivie
nijimų kaip ir tūli tavo lan
kose?

. “Grigaitis mario: tautinė 
pusė, reikale, grili, sū kita 
dalimi ‘bendro fronto’, so
cialistus lengvai iŠ galybės 
išstumti. Jam rupi jriū da
bar pradėti skaldyti sarida- 
riečiūs ir tautiniriktis, a’psi- 
gynirimi ritro kofrrfrriistų.”

Tai yra grynos* plėfkos. SLA. 
seimo rii’efri Grigaičiu*! neteko 
gičdėti jokių kalhų apte komu
nistų Susivienijimo ketinimų 
grįžti į ŠLA. ir jisai neturėjo 
jokių pasikalbėjimų šituo 
kuriuo kitu) klausimu su 
dariečiais.

Karpiuko pasaka apie 
gaičio “baimę” komunistų 
jo paties įsivaizdavimas.

san-

Gri- 
yra

ĮDOMUS LIETUVIS Iš DETROITO. — NEPAGRJSTI 
GĄSDINIMAI. — SKUNDŽIAS^KAD BENZINAS 
BRANGUS. —fcAuNd GATVĖJE. — NORĖTŲ 
“NAUJIENŲ” KORESPONDENTUS PAVAIŠIN- 
TI. — AMERIKOJ GIMUSIAM LIETUVIUI NUO
BODU LIETUVOJE.

NėlŠkenčiaū! Neiškenčiau kair 
girioje vilkas nestaugęs! Tiek giedojo Lieiuvos himnų, ir dai- 
buto didelis sūšiddihėjimaš ai- 
vykstaričiu choru Pirmyn, kad 
žurnalisto tikros smalsios pa
gautas, riuėjau prižiūrėti, riūė- 
jari į Kaulio stotį jį pasitikti.

ŽrriOriių siūsiririko keletas 
šimtų. Atėjo aukšti švietimo mi
nisterijos įjarėigūiiai, meninin
kai, žurnalistai, Draugijos Ūž- 
sietaų Ltetuyiamš tienriti atsto
vai, Jauiiošioš LtettiVOs veikė
jai it daugelis* jau Liefūvoje 
gyyenaričių amerikiečių lietu
vių. Visi taukia, riekanttaū’ja, o 
tra!ukinys, lyg tyčia vėlrioja. 
Septynios minutės tai nedaug, 

laukiant, tai šmotš laiko! 
Bet traukinys visuomet, jei tik 
katastrofa neįvyksta, į savo pa
skyrimo vietų ateina.

Pagaliau visi sujudo.
—Ateina!
Atšniokštė, atpyškėjo! 

t

—Valio! Valio Amerikos 
tuvių jaunimui!

Jaunosios Lietuvos orkestras 
groja maršų. Sutikimo maršų! 
Pirmas* iš vagono iššoka cho
ro vadas Steponavičius. Jei jau 
ir šiaip jį žmonių minioje pa
matyti, jis kitų dėmesį patrauk
tų. Tuoj sakytum, tai artistas! 
Žvalus, energingas vyras! Bet 
tikras europietis, o ne ameri
kietis! Paskui jį išlipa jo žmo
na. Gėlės, daug gėlių jai suneš
ta. Visų nei suimti negali. Lipa 
jauni amerikiečiai lietuviai. 
Koks gražus' jaunimas, bet tai 
jau amerikiečiai, triukšmingi, 
drąsus, energhigi. Kalba visi 
angliškai, ar lietuviškai, bet a* 
merikiečių akcentu.

Tai tikrai, pirma tokia iš 
Šiaurės Amęrikos ekskursija, 
kur tiek daug jaunuolių atvy-

Sutartinai ir gražiai čia su-

navo “‘Lietuviais esame mes 
gimę”.

Dainuoja sutartinai, gražiai, 
tik jaučiasi amerikietiškas ak
centas.

Vis dėlto jau dabar galima 
tvirtai sakyti, kad choto Pir
myn pasisekimas yra užtikrin-

(Mūsų specialaus kotesporidento Lietuvoje)

(Tęsinys)

be

lic-

—Lietuva, Lietuva, visi man 
tas. Visūr jis, kur tik pasirodys, kalbėjo Amerikoje. Reikia Lie- 
būs šifdirigai priimtas, juo 1a- tuvų pamatyti. Atvažiavau pir- 
hidū, kad jarti visa, tie išimties, mą karių į Lietuvų, aš Amen- 
Spaūda labai palanki. koje gimęs. Nuvežė mane į kai-

Liėtuva dainomis išpa'ikinta, Nuobodu. Valgyk kų tik 
tūri savo gėrusi ir galingus cho- nori *r nor^ ° Pasl in s" 
rus. Kfeusytojų čia ir žymiau- minti nėra kuT‘ Jaunimo maža, 
siaiš Ėūropbs chorais nėnuste- \akare llera 1<U1 pasidėti. Rei- 
binsi, bet ne tame reikalas. Juk k*a ailhsli eiti gulti ir anksti 
į šio chorO atvykimų į Lietuvų rcikta kelti, lai atvykau į Kau- 
niekas iŠ gfynai meūiško taško ~ pasakoja man vienas a- 
nežiuri. Visi jau ir šiaip džiaug- merikicėių jaunuolių.
.tusi, pamatę tokį gražų, draus- ^“^cre^Va kmme visų laiką 
mingų jaunuolių amerikiečiri I sėdėti, reikia pavažinėti, pasi- 
lietuvių būtį, o čia jie dar

Piltsbui'gho seime patys tau
tininkai norėjo Vitaitį išmesti 
ir pastaite prieš jį Bajoro kan
didatūrų. Jeigu socialistai ne
būtų tuomet Vitaičio parėmę, 
tai jau 1932 metais jisai butų 
netekęs “džabo”.

Bėt p. Vitaitis pb to susidėjo 
SU žmonėmis, kurie bandė jį 
paša’liriti, ič atšisūko prieš tuos 
žriibries, kūrie jį a'pgyiiė. Tai 
kodėl šie turėję jį dabar vėl 
remti? Už kų? . ”

Vitalis Bukšnaitis paduoda 
da ir kitų* argumėhtų, kodėl, 
anot jo, Scrantono seime ne
buvę “gratitude, sportsman- 
ship ir fair play”. Esu:

“Kiti administratyviai Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje viršininkai nepradeda 
eiti savb pareigų už mėnesio 
ar dviejų po to, kai juos iš
renka. Kodėl gi turi būti ki
taip elgiamasi su ofiėialinio 
o’rgano redaktOfiurii, kurio 
vieta yfa tikrai svarbesnė or
ganizacijai, negu iždo globė
jų arba riet ir vice-prėziden- 
to?”

į Tas vyrukas, matyt, neturi 
nuovokos apie SLA. konstitu
cijų. Jisai nežino net tokio pa
prasto dalyko, kad visi SLA. 
viršininkai yra renkami nuo 
seimo iki seimo. Pildomosios 
Tarybos narius* seime net pri
saikdina — kaip gi tad galėtų 
po to dar kas nors kitas eiti jų 
pareigas ?

Kai dėl p. Vitaičio, tai SLA. 
jo visai nenuskriaudė, nes Pil- I ‘ 1 • Idotuoji Taryba, susirinkusi dar 
Scrantone, ant rytojaus po 
ino, nutarė išmokėti jam 
^ierid itfėriėsio algų, nors 
darbas buvo pasibaigęs jau 
želio 30 d.

Apgailėtina, kad Vitalis* Bul<- 
šriaitis', neva vardan “fair 
play”, raišo fbkiū'š niekus apiė 
organizacijų, kuri jam* davė 

! vietų komisijoje (jaunuolių). 
Jeigu jisai nesiliaus šitaip klai
dinęs angliškai kalbančius jau
nuolius, tai jisai dūryš Susivie
nijimui žalų.

sei- 
dar 

to 
bir-

—Yes, atvykau į Kaunu ir čia 
nuobodu, nežinau kur pasidėti?

Pasakoju, nurodau jam lan
kytinas) vietas.

Garbe tiems, kas padėjo I —Bet aš visur vienas, lai ne-
tiėms jaunuoliams pamatyti Nors kokią panelę į>a-
I iVtnvn i žinčiaū, o dabar nežinau kur

Garbe visiems, kas padėjo 
šiam chorui į Lietuvą, atkėliau-

vienas

“BLUMBUOTAS” LIEŽUVIS

Kad butų pigiau delegatams 
iš Chicagos ir apielinkių ke
liauti į Scraritonų (netoli 800 
mylių), tai buvo susitarta su 
viena geležinkelio kompanija, 
kad ji nupiginsi mokestį už ti- 
kietus, jeigu susidarys delega
tų grupė ne mažiatf, kaip iš 
25 žmonių. Delegatų, norinčių 
pasinaudoti šita pigesne mo- 
kestim, susirašė apie 30, ir ge
ležinkelio kompanija parūpino 
jiems atskirų vagonų, kad jie 
visi galėtų kartu keliauti.

Čia, rodos, nebuvo nieko 
keisto, nes Amerikoje toks bū
das

Iš LIETUVOS
GAISRAS

BAGVILIAI, Panemunėlio 
vąlsč. — Gegužės mėn. 12—13 
d. naktį užsidegė agr. Vieno
žinskio dvaras. Gaisras prasi
dėjo iš gyv. namo ir sunaiki
no esančius pavėjui trobesius, 
gyv. na-mą, kluonų ir daržinę. 
Nuostoliai dideli, nes viši tro
besiai buVO didėli, 6 kluonas 
visai naujas, vos 2 metai kaip 
Statytas. Gaisro vietoje vaiz- 

važiavimo į konfencijasĮdas labai liūdnas: kur stovėjo
yra labai paprastas dalykas, didžiuliai dvaro trobesiai, da-

“grinorius” Tysliava, išgir- 
Scrantone, kad včikagiškiai

Bet 
dęs 
seimo delegatai yra raginami

bar stovi tik pamatų liekanos, 
kas liudija apie buvusio trobe
sio didumų./ , .

—Na, d kaip bendrai Lietuva 
patilto, — klaiisiū aš jo.

Bet jisai į šitą klausiriią nė- 
rhoka aftakyti. Jis viską matuo 
ja Amerikonišku matu, čia jata 
per siaura,- petankšta ir taip ty
lu ir ramu, čia niekas neskuba, 
niekas tempų negaudo. Gamta, 
gamta mažai vilioja. Kaimo gy
venimas perdaug vienodas, mo
notoniškas. Jis nuobodžiauja.

Sportas, rungtynės, kinotea- 
trai, restoranai su pigiais regi
niais ir šokiais, tai jo gyveni
mo stichija. Jis Lietuvai per
daug civilizuotas ir sakysiu per 
mažai apšviestas, 
su savo teatrais, 
kitomis švietimo 
galėtų patraukti, 
vienišas, nors ir
globojamas, meile 
Taip, giminės kaip mokėjo ir 
galėjo jį vaišino it linksmino, 
bet jis norėtų los linksmybės 
gauti ir patirti labiau rafinuo
tos.

Laikraščių neskaito, nes nė
ra įpratęs lietuviškai skaityti. 
Knygų iš viso, matyli, nemėgė- 
jas skaityti.

kad KaJunas 
muziejais ir 
įstaigomis jį 
Lietuvoje jis 
jaučiasi visų 

supamas.

O visi jie turės progos pa- am®u‘
žinti veik visus didesnius Lie- ^as hiah sakyti. Tik-
tuvpš miestus. DC1 šio choro fai _net įr Kauue vasaros Mett 
priėmimo Lietuvoje lyg1 susiūa_ | pūsėtinai nuobodu.^ ledtrai ūž- 
rė savotiškos varžybos. Daug 
kas norėjo juosi savais svečiais 
skaityti, bet šilų visų reikalų 
pasiėmė tvarkyti Jaunoji Lietu
va pryšakyjė su konsulu A. 
Kalvaičiu.

Jau rytojaus dienų mėginu, 
su kai kuriais tos ekskursijos 
dalyviais, dalintis įspūdžiais.

(Busi daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS
REIKIA TILTO

STARKAI, Vilkaviškio' valse. 
— Per šį kaimų eina didelis 
kelias iš kitos (dešinės) Šešu
pės pusės į Vilkaviškį, šiuo ke
liu plačio’s Zanavykijos ūkinin
kai važinėja į Vilkaviškį įvai
riausiais reikalais. Taip pat ir 
kairėje Šešupės pusėje vadina
mojo Kapsų krašto ūkininkai 
turi daug reikalų Zanavykijo- 
je, ypač daugelis važinėju į 
Griškabūdį tomis dienomis, kai 
ten būna jomarkai. Dėl to šiuo 
keliu visų laikų būdavo didelis 
judėjimas. Tačiau netoli nuo 
čia Skliausčių dvaro savininkui 
praėjusiais m’etais padarius Še
šupės užtvankų, jo naujai pa
statytam vandens malūnui suk
ti, esamoji ties Starku ir ki
toje Šešupėj pusėje Viltrakių 
kaimais kelvietų (brastų)' per 
Šešupę pasidarė labai gili ir la
biausiai nusekusiam vandeniui 
esant, pervažiuoti su vežimu la
bai gilu. Dėl to paskutiniu lai
ku kaip vienoje, taip' if* kitoje 
Šešupės pusėje gyvenų žmonės 
kalba,, kad šioje vietoje būtinai 
reikalingas tiltas, bėt tŪo tar
pu vis dar neatsiranda inicia
torių rūpintis atitinkamose 
įstaigose, kad toksai tiltas bū
tų pastatytas.

SŪSlAlfciNO Kaltes ĮRODt- 
MO DAIKTUS

Amerikos ir Lietuvos himnai 
, ,J- . . . . >

Orkestras groja USA himnų, 
choras Primyri, 
linksmai orkestrui pritaria.

Paskui fpė^UVos himnas, čia 
orkestrui pritaria visa stotis. 
Jaudinanti minutė! Kaip kas 
jau ir ašarų braukia. Ji nesu
valdomai rieda per- veidus.

—Valio Amerikos lietuvių 
jaunimui, aidi balsai!

Visi džiaugiasi, visi sveikina
si, bučiuojasi!

Fotografai, kino operatoriai 
dirba savo darbų. O jau žurna
listai zuja, kamantinėja. Įspū
džiais dalinasi.

Gefžkelio stotyje kukli už
kanda, bet visi praalko.

Kalbos, širdingi šveikiriitaai'.
Smalsuolių šimtai grudžiaši } 

bufeto salę, bet kuf čia visi 
tilps? Tik laimingieji na tenka.

O paskui visus išvažioja, jau 
iš anksto į numatytus butus'. 
Visi apgyvendinti pas privačias 
asmenis*.

Jie, visi chočo dalyviai, iki 
bus Lietuvoje, gauna nemoka
mai butus ir pilnų išlaikymų.

Bet Kaune neilgai teks viešė
ti. štai jau birželio 25-—2?6 kon- 
Cėčtuoš Šauliuose. Panevėžyjė 
— liepos 2 dienų. Marijampolė
je 6 d. Birštone — liepos 7 d’. 
Šilutėje — Liepos 9 d. Klaipė
doje —• I’O d. Palangoje — lie
pos 11 d. Gaižunų paligone, to
nais kur vasaros metu Lietu
vos kariuomenė atlieka savo 
tadkymosi darbų, bus riet kė- 
turtas dienas*, butaiit liepos 12 
—16 d. Zarasuose — liepos iŠ 
—lt) d. ir Kaune liepos 2Š rite
rių įtaskutinis ir atsisveikinirh’o 
kohčertas.

A. Kalvaitis rūpinėsi chord
Vitais choro Pifmyn reikš

tais vyriausiai rūpinasi buvęs 
Ghicėgoje Lietuvos konsūl'as 
Antrinas Kalvaitis. Atvykę ch'o- 
rišta'i tą pa’čių dienų uždėjo 
vairiihą ant nežinomojo karei
vio kapo. Visos Čia atliktos a*į>- 
elgoS labai įjėudiriO choristus
ii* dri’ugelis iš jų šluostė ašaras. 2 savaitėms paprasto kalėjimo.

daryti. Kinai duoda senas nu
dėvėtas filmas. Vasaros teatras 
neturi lietuviškos programos. 
Restoranuose daugumoje sve
timtaučiai susirenka, lenais 
jiems programa skirta.

Tikrai Lietuva dar nesūgeba 
Sutvarkyti turizmo reikalų. Vi
sai suprantu lietuvį amerikietį, 
atvykusį į Lietuvų iš didelio 
Šiaurės Amerikos miesto. Vien 
gabi tos reginiais jisai sotus ne
busi.

Nuraminu jį, ka'd' busiu’ Olim- 
pijados žaidimai, didelė sporto 
švebtė ir jis fuotaet lurėsiųs 
progos sueiti su Lietuvos jau- 
hudltais į artintas pažintis.

—Yes, khda tai bus? — Su
praskite, juk jis nenori taip šab 
laiko leisti. Jis rėikalibgasi Vi
sokių įspūdžių.

Vrisarų ir Kaune jaunuolių 
maža, visi į kaimus išvažinėjo.

Jis nemėgsta vien lik istori
ja ir Lietuvos geografija gy
venti. Jis tOs dienos vyras. Kas 

jam ne liek 
kas

Ariogalos turguje Antarias 
Tomkevičius pardavinėjo namų 
darbo degtinę. Poliėija jį sulai
kė ir per kratų rado jo kišenė
je vienų degtinė butelį, kuriame 
buv6 dar likę degtinės likučių1. 
Policininkui uostant butelį, 
Tomkevičia .staiga išveržė iŠ 
policininko rrinkų butelį ir ji 
visa jėga metė žemėn, tuo no
rėdamas sunaikinti savo nusi
kaltame j o darbo įrodomų j į dai
ktų. Tačiau dėl to išėjo dvi by
los. Už mėginimų sunaikiriti 
kaitės įrodymo daiktų KauriO 
apygardos teismas jį nubaudė

buvo praeityje, 
svarbu, — jis nori matyti, 
šiandien yra. Jis nori šokti, dai
nuoti ič kitų visokių prašmat
nybių matyti, o čia visai vienui 
vienas paliktas. Jo motinai į- 
donni kaime tarp savųjų, tarp 
giminių paviešėti, jam tai visa 
svetima. Nrivažiavo' į artimiau
sių miestelį. Matė daug žmonių, 
svarbiausia gča'žių arklių, baž
nyčios pamaldas ir paskui vėl 
pas gimines. Sekmadienio šei
myniškos vaišės*, tarp savųjų 
šokiai, dainos, o* toliau, toliau 
vėl visa tai pasikartoja. Vienų

paskui jau įkyru.
Ir vaikštinėja, jisai po Kauno 

gatves nuobodžiaudamas, neži
nodamas, kur pasidėti, kur eiti. 
Nėra kris j airi pa taria, nėra kaš 
niifodo, kur eiti, kur linksmai 
gražiai taikų praleisti.

—Yes, Lietuvos žmonės per
daug fitati. Kad ir Ameriokjė 
visi ir daug dirba, bet yra kuri 
pasilinksorimti.

Kauha'š, taisai Kaunas, laiki
noji Lietuvos sostinė neturi 
kiro jauką amerikietį ūžiriįftoL 
nuoti, užinterėšuoti. Kaune nė
ra kur linksmai taikų praleisti. 
Vasarų Kaukas a‘pytuštis ir pu
sėtinai nuobodūs.

—Vėžiuok į Patarigų, — pa
tariu jam, — fenais bus linksi 
miaū.

Bet kaip važiuoti į Lalarigąl, 
jėi jo ma'riiė jį pririšusi karinė 
taiko, štai tik į Kauną kelioms 
dienoms) išleido. 0 Kaunas 
moka, nešugėba tas keltas 
Misteris dieitas išnaudoti, jį 
mfėresuoti.

ne1

su-

Skaitytų, jei gautų tokius 
žurnalus, magazinus, kur apie 
filmų deives butų plačiai ir sul
tingai aprašyta, kur baleto šo
kėjos butų garbinariios, bet, de
ja, tokių Lietuvoje riėra, O jei 
ir butų rašoma lygiai apie tas 
pačias filmų deives, baleto 
žvaigždes, SpOMo didvyrius, a- 
pie kuriuos ir Amerikoje rašo
mi. Tasai pasaulis visur vieno
das). Tos diehoš žvriigždės vie
nas ir (Os. pačięfe ię včik visos 
j oš Arirečikos gatnybos.

ŠitoKiarii vyčūi Lietuva nuo
bodulio kfaštas.

—Yės, aš riėšiga’iliu į Lietu
vą atvykęs, — teisinasi jisai,— 
aš, čia daug ko mačiau, turė
siu kų Afriefikojė papasakoti. 
Aš1 busiu buvęs Ėuropoje! — 
Lyg pasiididžiuodamas jisai 
man atsako.

Ir vistik jam Europa ir kar
tu Lietuva atrodo tasai užbur
tas kraštas, tasai paslaptingas 
kraštas, kuris tarytum Ameri
kai tikru autoritetu yra. RdrfoS, 
kad jisai Amerikoje bus geriau 
vertinamas, kad Europoje 
buvęs.

Jis laimingai šypsosi ir, 
būt; nekantriai taukia tos*
nos, kuomet vėl grįš į tų saVo 
naujų tėvynę, kuf jam viskas 
sava, įprasta, o čia svetima ir 
kartu brangu ir įdomu, bet 
brangu tiek ir įdomu tik todėl, 
kad jis Amerikone prieš satvus 
draugus, prieš pažįstamus ga
lės pasigirti; pi&itakyti, kdd 
Europ'O'jč if Lieiti^O'je buvęs. 
Tofc ripie kririų tiek
d^dg Afiiėrikdjė fš tavųjų yča 
gičačjįši, kfedšęš, ir apie

Įtatakofa*. Trii rO'tttari'titta ič štai 
ji& tį foma'idiką ta^O’ d&fvaiž- 
dojė (fafcdr ittt*! if iriafo.

—Yč^,. gėči ir širdingi čta 
žmonės!

Bet nei širdingumu, nei tavo 
getttfriū šio civilizuota pleitrkš- 
čio tasai jo išsvajotas kraštas 
jriu negali patraukti.

Skubėk Lietuvė,- vystyk saVo 
tetapūs, ženk sparčiais čitilizk- 
cijos keliata, riėš kitaip jsm sivė- 
lur gimusį savo jaūnrmų visata 
prarasi!

bus

tur 
diė-

VI—20
(Galas)

Jūsų Keistis

• Pieno vartoj hūO propagan
dos savaitę Pienocentras rū6- 
šia Kaune birželio mėn. 8—14 
dienomis. Pieno savaitė šiemėt 
ruošiama Lietuvoje pirmą kar-
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Naiijas Daktaras

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Dr&tgijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
... VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJAS SUSI

RINKIMAS
Šiandien, liepos 12 d., Maso- 

nic Temple svetainėje (1547 N. 
Lėavitt St.) įvyks Chicagos Lie
tuvių Draugijos pusmetinis su
sirinkimas.

MUSŲ PIKNIKAS
Šio mėnesio pasieti tinę dieni/, 

atseit, liepos 31, Sunset puikia
me darže įvyks Chicagos Lietu
vių Draugijos piknikas.

Tenka pasakyti, jog tas pik
nikas bus ypatingas. Ypatingas 
ne tiek savo programa, kiek sa
vo tikslu. Dalykas tokis, jog vi
sas pelnas, kuris liks nuo pik
niko, yra skiriamas fondui ga
besniems ir pasižymėjusiems 
moksleiviams remti. I ,

Fondas iš dalies yra naujas 
dalykas. Pats sumanymas jį 
steigti kilo pernai Lietuvių Kul
tūros Draugijų suvažiavime. 
Buvo priimta ir rezoliucija, ku
ri fondo steigimų užgyrė.

Kaip žinia, tuoj po to suva
žiavimo arba konferencijos pra
sidėjo kontesfaš riaūjiem^ ria- 
ridrrfs gaidį. Kon tęs tas truko 
per visų žiemų ir baigėsi tik 
balandžio gale. Aišku, kad per 
visų tų laikų buvo beveik neį
manoma kas nors veikti fondo 
naudai. Juo labiau, kad reikė
jo skaitytis ir su kita labai rim
ta kliūtimi, būtent, nabaųninko 
Mickevičiaus ilga liga. Sunkiai 
sirgdamas, prezidentas Mickevi
čius nepajėgė tinkamai sutvar
kyti fondo klausimų.

Tiesa, buvo surengtas baza- 
ras keliose vietose. Tačiau jis 
toli gražu nebuvo sėkmingas. 
Darbo teko daug pridėti, o nau
dos visai nedaug tebuvo. Tokiu 
budo fondui liko tik keliolika 
dolerių. (J turint tik tiek pini
gų fonde, tiesiog negalima joks 
darbas pradėti.

Reikia tikėtis, kad šis pikni
kas padarys tikrų pradžių. Va
dinasi, liks fondui tiek pinigų, 
kad jau rudenį bus galima gal
voti apie suteikimų paramos 
bet kuriam vcctmgani mokslei
viui, kūfis yra mūsų draugijos 
narys.

Čia ir vėl norime pabrėžti, 
jog sakytas fondas yra pasiry
žęs fėinti lik tuos pasižyinėju- 
sitrs moksleivius, kuf/e pViktau- 
so Chicagos Lietuvių Draugijai 
(Jiėt kurios kultūros draugijos 
narys, žhiolna, naūdojasi tokia 
pa privilegija).

Dabar grįžkime prie paties 
pikniko. Jau keliais atvejais 
buvo šioje vietoje minėta, kad 
biznfiO komisija bando surengti

ties tokio atviruko negautumė
te, tai visvien atvykite, o jums 
vartai, taip sakant, bus plačiai 
Atidaryti. Vadinasi, tikieto pirk
ti nereikės. Ne tik patys atvyk
site, bet raginkite ir savo drau
gus bei pažįstamus į piknikų 
važiuoti. Daržas didelis — vie
tos visiems pakaks. iš savo pu
sės mes pasižadame visus nuo
širdžiai pasitikti, o pasivaišinti 
jie jau patys turės. Žinoma, tu
rėsime visko su kaupu, kas tik 
čeikalinga linksniam piknikui.

Tad nepamirškite, kad musų 
piknikas įvyksta liepos 31 d. 
Sunset darže.

ATOSTOGOS
Vasara jau toks laikas, kad 

žmonės negali mieste nurimti. 
Vieniems tenka visokiais reika
lais išvažiuoti, o kiti vyksta a- 
fostogų. tšai užperėtų savatę 
visas būrys Chicagos Lietuvių 
brangi jos narių su finansų se
kretorium P. Miller priešakyje 
šeima vo j o Scranton, Pa. Dabar 
tostogų. štai užpereitų savaitę 
fa išvykęs šio skyriaus vedėjas, 
k. Augustas.

RAGINĖ, WiS.
Racine Lietuvių Kultūros 

Draugijos piknikas įvyks liepos 
24 d. Riverview darže (St. Moc
kaus parke).

RacinieČiai kviečia į piknikų 
Ir kitų kolonijų lietuvius. Jiems 
ypačiai butų malonu jei kas at
vyktų iš Chicagos.

CICERO, 1LL.
Ciceros Kultūros Draugijos 

(Chicagos Lietuvių Draugijos 
Skyriaus) mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 15 diena, 
penktadienį, Liiiosybės svetai
nėje, 14 St. ir 49 Ct., pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime ir užsimokė
ti mėnesines duokles į Chicagos 
Liet. Draugijų, kad nelikti su- 
sprcndirotars pašėlpai ligoje.

K. Yėkublri, Ėita tiašt.
uAfivĖt, itt.

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos piknikas' įvyks 17 d. 
liepos, Fotesf Presėrve District 
No. 6, Thornton miške, priešais 
“Ware Ilouse”. Pradžia 10 vai. 
ryte.

Visi nariai su savo šeimomis 
ir draugais yra kviečiami' at
vykti ir malonioj nuotaikoj 
praleisti dienų gamtos prieglob
styje. Rengimo komisija rūpin
sis, kad svečiai butų viskud’riii 
patenkinti, ifus pfafriogos, žaiš- 
mės ir laimingiesiems — dova
nos. Netruks šaltų gėrimų ir 
skanių užkandžių. T.*up jau 
kViečiame ir aplinkinių Koioni-

Malonu kons’tattidtf,' fca'd Clii- 
cagos Lietuvių Dta'u'gijri vėl šū*- 
silaukė į narių tarpių riaujį p^rd- 
fesionalų Raitoje daktaro Pet
ro Brazio. Jis draugijoje jail 
priklauso 7 metai, įstojęs bū
damas dar visai jaunu vaikinta 
Bet praėjusį metų sėkmingai 
baigė medicinos mokslu LayO- 
la universitete su aukštais po
žymėj imaiū ir jau’ ištarnavęs
Šv. Kryžiaus ligoninėje prakti
kavimo peri jodu — “intern- 
ship” pasilieka ant toliau kai
po “Rešident phisician”. Teko 
girdėti, kad daktafa'š miriėtoj 
ligoninėj labai mylimas kaip 
kitų daktarų, taip ir ligOniiį. 
Ir nestebėtina, riės jaunas dak
taras yra labai riialonriuš budo 
ir labai gražiai vartoja lietilvių 
kalbų. Apie atsidarymų nuosa- 
vaus kabineto dar sako nesi- 
skubin’siųj, riės norįs įgyti pla
tesnę praktikų — o ligoninėje 
geriausia pfoga. Kuomet dak
taras atsidarys nuosavų kabinė
tų, tai jau buš įgijęs plačių rė- 
putacijų.

Dr. P. Brazis yra sūnūs pla
čiai northsaidiečiams žinom'o 
siuvėjo ir linijos darbuotojo 
Petro Brazio. Garbė tėvams, 
sunkioje depresijoje įstengil- 
siems išleisti sūnų į mokslus.

Nuo draugijos širdingiausi 
jaunam daktarui liukejirnai jo
jo profesijos darbuotėje.

daugiau? Juk kiekviena koloni
ja turi savotiškų talentų: dai
nininkų, šokėjų, ristikų, kumš
tininkų, virvės galijotų, bolės 
žaidėjų ir 1.1. Negaišaukite, už
siregistruokite greitai, kad bu
tų galima suderinti tinkamai 
programų. Lai šis piknikas bū
na vk<ų Kultūros Draugijos sky
rių pasiiinksmiriimo ir dra'ugin- 
griirio' šėiriiris.

» » »
Nors kiekvienas Chicagos 

Lietuvių Draugijos narys gau
na per krasų piknikui įžangos 
tikietų, galės gauti prie vartų ir 
per nckuriuos narius ir valdy- 

ibų tikietai bus skleidžiami iš 
anksto; bet pasii taikys tokių, 
kurie dėl vienos at kilos prie
žasties negaus, arba norės at
sivežti savo šeimos narius bei 
draugus. Patenkinimui ir apru- 
piriiniui visiį nofinči'ų dalyvau
ti piknike čia dedame kuponų, 
kurį išsikirp'ę galėsite pavarto
ti prie vartų S taiso t daržo kai
po įžangos tikietų.

Lurdo ir LckaSOS stebuklai IS LIETUVOS

kiek įvairėsnf piknikų. Įvaires
nį tūri atžvilgiu, kad programai 
pildyti yra kviečiafni talėfttai iš 
skyčių, atseit, iš artiniėšriiųjų 
kūftūrOs draugijų.

Su kokiais tafchtais tie sky
riai pasirodys ir kokių pramo
gų jie mums suteiks, pamatysi- 
mė liepos 31 d.

šia proga mes kviečiame vi- 
stts ririfiuš piknike daiyva’Uti. 
Atminkite, kad tai brist toks 
piknikus, kūrfamė besilinks
mindami jus ir gerų darbų at
liksite, būtent, padėsite sukelti 
pinigų fondui moksleivtams.

Beje, visi Clricagoje ir apy
linkėse gyVenų nafiai gaus po 
atvirukų. Tas atvirukas — tai 
jūsų įžarigos tikiėtas. Tačiau 
jei dėl -vienos at kitos priežas^-

jų Kultūros Draugijos narius 
atVykfi pas mus pasisvečiuoti 
ir susipažinti.

Pasarga. Darbininkai, kurie 
esate apsiėmę piknike dirbti 
malonėkite pribūti laikii.

Pasitaikius liepoš 17 d. lyti, 
piknikas įvyks licpbs 2'4 d. toj 
pat vietoj.

Kviečia visus
RengiAio Komisija

METINIO PlkNlkO 
REIKALU

------------------------------------ .--------------------------------------- --

įžangos kuroNAš į
, Chicagos Lietuvių Draugijos

ylEfiNi pIRNiką
MOkšfėiVii/ Fondo haddai

■ llfėdė'lirij Lieptf# 31 tf., i$3».

SUNSET PARR DARžE 
j Archer Avė. ff 135fii Šteėčt.

Programos, muzika, šokiai.
VĮ U T, GU; ✓ Ą

Jau ne kartų buvo kreiptasi 
į Kultūros' Draugijos skyriui 
kviečiant prisidėti sudėryfftui 
liepos 31 dienos pikniko pro- 
gramo Sunset darže, iLr šiol 
jau atsiliepė iš 5 kolonijų, bū
tent: iš Kenosha, rfaciriė, Cice
ro, Roseland ir RočkfoM, kūč

Kasdien skaitydami 
‘‘NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Prancūzijoj prie Pirenėjų 
kalnų yra mažas Lurdo mies
telis. Netoli miestėlio yra kal
nai. Viename kalno urve 1858 
metais įvykęs stebuklas: vie
nai keturiolikos rhetų iriergdi- 
tėi pasirėdžiusį Dievo Motina. 
To įvykio atriiiriifnėi tam'e pat 
Urve pastatė Dievo MėtirioS 
šta'tulų. Prie urvo yra stebūk- 
llhgaS ši.ltiniš, o kiek tėliaū 
^rū kelios bažnyčios ir viėriūo- 
lyri&i. Tų vietų katalikai laiko 
didžia^'sia švehteriybe. Tų šveii'- 
tchybių. ir stebuklų Vietų* kaš^- 
rriet i planko iš įVairi^ Ėūfė’pbs 
kraštų begalės žrrionių. Į Lur- 
dų keliauja svėiki ir liįb'riia'i, 
turtingi ir netuftingi, visi, ku
rie tiki šventaisiais ir stebuk
lais. Viėni tenai ieško Sielos iš
ganymo',' kiti' ateina pa'guėdos 
ieškodami, tfėti ateina, kad pri
gytų nuo įvairių ligų.

Apie Lurdo stebuklus rusų 
mokslininkas N. Rubakinris ra
šė: “čįa iš tikrųjų atsitinka 
stebuklingų pagijimų. Buvo at
sitikimų, kad čia atnešti palie
gėliai pradėdavo vaikščioti. Ak
li pradėdavo matyti. Sunkiai 
sergu pagerėdavo, o kai kurie 
visai išgydavo. Taip atsitikda
vo ir šiandien atsitinka visų 
akivaizdoje. Tikintieji rodo sa
vo šventenybes ir sako: “Ma
tote—atsitinka ir žemėje ste
buklų!”

Tuo pat metu panašiai deda
si ir kitame žemės krašte, A- 
zijoje. Azijos Tibeto kalnuose 
yra Lchasos miestas. Tame 
mieste yra didelis budistų Pota- 
los vienuolynas. Į ta vienuoly
nų susirenka šimtai tūkstan
čių maldininkų. Katalikai budi
stus vadina pagonimis,- o šie
ji pagonimis/',svadina katalikus.

Potaloj gyvena* Vyriausias 
budistų kunigas Drilai-Lairia, 
kurį budistai;:laiko Budos įsi
kūnijimu žemėje. Lchašoje yra 
budistų dievų#. jų šventųjų pa
veikslų, šventųjų relikvijų ir 
statulų. Juos garbina šimtai 
tūkstančių maldininkų, šitos 
šventenybės ir relikvijos su
teikia tikintiesiems pagalbų, iš
ganymų ir 'sVėikatų, sveikatų 
ne prasimanytų, bet tikrų.

Kodėl taip atsitinku? Norint 
į tai atsakyti, reikia gerokai 
įsižiūrėti, ištirti, kuriose aplin
kybėse tie pasveikimai atsitin
ka. Kas gi iš tikrųjų gydo? 
Kokias ligas gydo? Ar ilgarii 
p&gydk)'? Kodėl pagydo? Į tuos 
kldūsiriiriš įd’Oriiū gauti atsaky
mus, tikrus ritsrikyriitis, kad dėl 
tų prigijimų nebūtų j'okiį1 atė
jo j imu; Kai garišim atsakymus, 
tai btrš suprantama’, feddčl įvai
rus stebukladariai visose tau
tose ir Visaiš laikais pagydyda- 
vo ligonius.”

Šiais laikais tie vadinamieji 
stebuklai jau ištirti ir išaiškin
ti, ir nieko ten stebuklingo ne
rasta. Dc.bar ir Lurdo stebuk
lai jau ne stebuklai. Ir Lurd'e 
nieko nežemiško, dangiško nė
ra. Apie Lurdo stebuklų’ šit ka' 
rašė prieš 20 metų “Draugijos” 
žurnale kunigas Dambrauskriš:

“Ieškoti stebukluose medžia
gos tikėjimui apginti yra berg
ždžias darbas. Kam šis pasaulis 
su milijardais danga'Us kuilį 
ir stebėtina jų tarpe tvarka' 
nieko nesako apie Dievo buvi
mų, tam jokie Lurdai antganf- 
firieš tvrirkds riėfštengš išromy
ti. tkrigūš ii žėm'ė kuč kris gė-* •* * J .riak fėfškia Di'eVo garbę, negu 
smirdamieji Lurdo tiačikifii'ai 
ir pilni bi’a'Ufių' srutų Lurdo 
tvenkiniai. Ir nė’, f ik dangūs ir 
žemė, bet ir mefi'iiąūsias gyViš 
šaukte šaukia: “b\ėVŪš riitkš- 
čiausia išmiriti's,’ yra ifirind at
siradimo pnežastiš. Jėi ne
tikėčiau DiėVtr, f ai nhan Dievo 
buvimui išrėdyti įilhiriūšiai Už
tektų paprrištds mflsį bitefes. 
Nes, kaip visiems žinoma1, ko
rių akytės išsprendė svarbų 
matefhaiikos uždavinį apie ma- 
ksimumį ir minirinirn^, kadan- 
,gi tų akučių forifta yra tokia, 
kad jose gali daugiausia sutilp

ti rii'ėdaus, o‘ iOŪiš pridirbti ma
ži riŪsfri reikiri vriškč ... Ištirk 
bėrit šriVo riti, b pririiritgsi, tiek 
ten aukšČiriŪSio rtioksl’o ir 
išūiiri^feš šfėbutlų, rodančių 
Dlė'Vd raritoš blis^Šiiriių.. 
Istorija nurodo, jog stebuklų, 
prinrišfį į tafdištfus, tikrai i>u- 
tri if į)ris riėtataiftu’š. Tūlas 
dlttrifriš rrirfį's; tad Visos Lur- 
dė išgydęto's ligos fūlm'čios ry
šio šŪ tisfelfjčri ligomis ... 
NėlitėW, fcrid ii&tfė šfei&k- 
laT būtų ir velnio darbas vien 
dėl to, kad ten vehlia'i pasiro
do visai kvriili. Man šūnku ti
kėti’, kfid žmonėmis einant gū'd- 
ryn’ velhi’rii per 19 šim^rii’ėČių 
riiėto riėbUtų išfnokę ir eitų 
kvailyri1.- Todėl riš ir mana'u, 
kri'd prišikoj'idiai kuri. Bučio 
apie Lurdo velnius yrri Vi'ėn 
minių fantazija.”

Taigi, ^ėlntai eina gudryri, o 
krii kūrių laikraščių' redaktoriai 
džiaugiasi stebuklais, kokių ir 
velniai XX amžiaus pasidrOvė- 
tų. i Jn. N-us.

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

GABUS SAVAMOKSLIS MU
ZIKOS MEISTERIS

SAtlCIUNAI, Svėdasų vaišč. 
— Šiame kaime gyvena plaČirii 
pagarsėjęs gabus srivamokslis 
muzikos meisteris Juozas La
šas. Jis dirba daugiausia’ kan 
klės. Jo darbo kanklės yra gra
žios ir labai skambios. Jis, sa- 
to', ėšųš jau padirbęs per 100 
štatų kanklių. Dabar mėgia- 
miaūširiš muzikos instrumen
tas, tai kanklės. Jo darbo kan
klių yra neit ir į Amerikų pa
tekusių dovanomis. Be to, jis 
dar dirba smuikus, mandalinas 
ir kt. šis riiuzitos meisteris 
yra “Lietuvos Ūkininko” skai
tytojas. Jis sako, kad kol gy- 
vėri'šiū, su “Liet. Ūkininku” ne- 
siskiYsiu.

Dykai nuo Dusulio 
Vasaros Meta

Jei llėhti nuo bainių dusulio antpuoliu ka
da karšta ir Sutra: jei karfttis. dulkia ir ben
drai drėgnas oras verčia sunkiai alsuoti ir 
troškina lyg paskutini atkvapą traukiant: jei 
rannis niiėgas nebegalimas dėl sunkaus alsa
vimo; jei jauti kati liga iSlengva gyvybę nai
kina, neužmirSk atsikreipti i Frontiėr Asth- 
ma Co tuojau nuostabiam metodui dykai pa
bandyti. Nesvarbu kur gyveni ir ar tiki ar 
ne bet kokiems vaistams pasauly, kreipkis 
dėl Šio dykai bandymo. Jei jaU visą amžių 
kentei ir viską ką galėjai išmėginai be pa
sekmės: dargi ir jei butum vilties netekęs, 
nepamesk villj, bet kreipkis šiandien dėl dy
kai bandymo. Tai nieko jums nekainuos 
A tll’C,Wt . u...FrAntier Ant įima Co. Frontler Bldg
4(12 Niagara St. 234-C Buffulo, N. Y.

SATISFACTfOM ūse—MMiaiirlIlI III II—

Vasarinis Oal(<indu
Išpardavimas

Matracai, Spririksai, Lovris, Karpatai, Komodės, Miega
mo Kambario Setai, Elektrinės Ledaunės, Skalbiamos 
Mašinos. Sutaupysit daug dabar pirkdami.

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

Skalbiamos Mašinos, večtos $70.00, po

Jos. F. Budrikis
34D9-17 So. Halsted Street

Nauji Telefoiio numeriai: 
Yards 3088-9 ir 2151

MOTERYS...
Jau galite gajlti naują, padidiiitą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kairia šit pėrsitintimu tiktsii

NMMBENOt
1739 So. Haisted Št.

CHICAGO, ILL.

7)oub!e Tested!DoubleAclion!

Sdme Price Todayas45YecrsAqo
25 ounccs for 254

Fui! Pack ••• No Slack
HA V Ė BEEN 

USfep.jBYrOŪft' GOVE R K M ENT

"■ ■■■■ ■ ■ —i

FulMlavored

# Kraft American has a mellqw, 
full-flavored riėhneas that makes 
it perfect for saridwiches. And fbr 
cooked dishes you can depend on 
tfiis American Chcesc to mėlt 
perfecdy.

poezijos 
SlErifiJOMS
No. 68—DEKLAMATOK I tl S. 

Puikus rinkinys eiliti . ir 
monologų, 164 
0uslapių knyga .... •

No. 69—ĖlLfiS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
inonolęgų, 83pūs- 
lapių knyga .

jjo. 70—GLUbLLIUDI. Lyriš
kos ir kitos ėilSs. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 
pusi, knyga .......

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi. Pirkinių Rei
kalais Eiti J. ias .Krautuve*, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Prrf ėrfed bji Mitlibni
to litaionnaise i.
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Diena Iš Dienos
b—

Atostogauja 
Wlsconsine

BRIDGEPORT — Stambus 
Bridgeporto biznieriai — alinių 
savininkai Juozas Rūta, J. J. 
Pocius ir Adomas Maskaliunas, 
brolis Jokūbo Maskaliuno, iš
važiavo Wis)consinan atostogų. 
Aplankys Woodboro, Woodruff 
ir Rhinelanderį. Pasakė, kad jie 
išvažiavo ieškoti sveikatos, bet 
mes nežinome ką jie suras. Du 
iš jų atostogaus dvi savaites, 
kitas tik vieną. —V. B. A.

La-

žagariečiai Išvyksta 
j Scottville, Mich.

Namų prižiūrėtojai — jani- 
toriai iškovojo iš savo bosų sa
vaitę apmokamų atostogų. Ta 
proga pasinaudodami važiuoja 
kur tik katram patinka, vieni: 
į Wisconsiną, kiti į Michiganą, 
treti į New Yorką ir kitas vals
tijas. Aplankę gimines, draugus 
mieste gyvenančius ūkiuose 
prie upelių — ežerų ir žaliuo
jančių girių praleidžia smagiai 
laiką, gaudo žuvis, paplaukio- 
ja po vandenius, saulutėj pasi- 
kepina. Juk tas viskas eina į 
sveikatą.

Žagarietis Antanas Niprikas, 
jo sūnūs Aleksis dukterys Jo- 
hanna ir Albina žada turėti ge
ras atostogas Scottville, Michi- 
gane. O Ona Niprikienė saugos 
namus. Visą savaitę boso parei
gas eis.
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TAUPYKIT KUPONUS

R. S.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
NUSIŽUDĖ — Mary Brit- 

ton, 29 m., turtinga našlė, 
kuri nusižudė savo namuose 
Centralia, III. Policija pra
džioj spėjo, kad moteriškė 
buvo nužudyta bet korone
ris nusprendė, kad tai buvo

“Visi Geri Daiktai 
Pasibaigia”

Taip skundžiasi Valerija 
dygaitė ir Josephine Milleriutė,
kurios dabar atostogauja Wis- 
consine nu pp. Ladygais.

Jos rašo, kad atostogauja, va
žinėdamos po įdomesnes III. ir 
Wis. vietas. Pirmiausiai aplan
kė Starved Rock, Deer Parką 
ir La Šalie, III. Iš ten nuvyko 
į Rockordą, o iš Rockfordo į 
Wisconsin Delis.

Mano taipgi aplankyti Port 
Washingtoną ir Milwaukee. O 
su Milwaukee “gerieji daiktai” 
— atostogos pasibaigs.

Draugas

News9 d., “Daily 
kad mirė Amerikos 

Bažnyčios J. M. vys-

S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografistų. 
mas vizitas į Birobirdžaną. 
matykite Maskvą, Gegužės 
mo paradą.

SONOTONE TEATRE 
66 E. VAN BUREN 

Šiokiomis dien. 25c iki 1 v. p. p.

Pir- 
pa- 

Pir-

Mirė Vyskupas 
Davis

Liepos 
paskelbė, 
Katalikų
kūpąs Francis G. Davis. Jij į 
vyskupus buvo pakeltas ir kon
sekruotas 1929, spalio 4 d., J. 
E. Arkivyskupo Stepono A. Ge- 
niočio, akyvaizdoje dviejų vys
kupų: J. M. vysk. Vincento 
Piscitelli, J. M. vysk. G. H. Sa- 
rafian ir susirinkimo.

Vysk. Davis katedra ir kon
sistorija, 2234 Orcherd St., Chi
cago, III. Jis savo žinioje turė
jo 16 bažnyčių ir virš 30 kuni
gų su 20,000 sekėjų. Jo ir pa
rapijos pastangomis yra įsteig
ta didoka spaustuvė, kurioje į 
metus tik bažnyčios reikalams 
atspausdinama ir žmonėms pa

skleidžiama po du šimtu tuks
iančių smulkių ir stambių bro
šiūrų.

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
galva Ark. Geniotis, kunigai ir 
svietiškiai liūdi nebetekę kil
naus, širdingo ir darbštaus dva
sininko. Kas jo vietą užims da
bar dar nėra žinoma.

Kun. G. čerkauskas

Dainuos G. Giedraitienė 
O. Juozaitienė, Radio * 
Granadieriai ir kiti

Pastangom ir lėšom Peoples 
bendrovės krautuvių, šiandien, 
antradienį, radio klausytojai 
girdėsite tikrai įdomų ir gra
žų programą, kuris bus trans
liuojamas 7-tą valajidą, iš sto
ties WGES. Kadangi visuome
nė pageidauja ir įvertina ge
resnio turinio programus, tai 
Peoples bendrovė visuomet ne- 
Kupauja lėšų ir pastangų iš

pildyti tuos norus.
Šį vakarą bus nepaprastai 

kiekvienam malonu girdėti žy
mius talentus, kaip tai G. Gied
raitienę, O. Juozaitienę, Radio 
Granadierius ir kitus, kurie pa
darys šį progrmą viena iš gra
žiausių ir įdomiausių. Prie tų 
dainų bus ir gražios muzikos, 
įdomių pranešimų ir kitokių 
įvairenybių. Nepamirškite pa
siklausyti. i

Bedarbės
Tragedija

—Re p xxx.

Roselando L. E. K. D. pirmos kuopos pusmetinis susirinkimas 
jvyks liepos 12 dieną, 7:30 v. vakare, Darbininkų Svetai
nėje, 10413 Michigan avė. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti, nes turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekr. P. J. Kučinskas.

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU ® 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus.

Chrysler-Plymouth 1

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

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

PINIGAI PADĖTI TAUPYMUI IKI 16 D. LIEPOS, GAUS 
NUOŠIMTI NUO 1 DIENOS LIEPOS.

Skolinam Pinigus
ANT PIRMU MORGIČIll

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196.575.00

su

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Joseph VVambach, 23,
Theresa Tarantino, 20

Joseph Voyta, 25, su Helen
Valinski, 25

Joseph Eitarz, 53, su Mary 
Tmuda, 45

Dominick Silvester. 23, su
Stella Rakštis, 19

Gavo
Perskiras

Cecilia Pettkc-ske nuo Joseph 
Pettkoske

Sulaukusi 18 metų amžiaus, 
Elizabeth Strange, ebieagietė, 
ištekėjo už 25 metų Peter Man
gano. Netrukus po vestuvių 
Mangano prarado darbą. Jau
noji žmona gavo tarnybą už 
valgyklos patarnautoją. Tuo 
tarpu Mangano apleido Chica
go ir išvyko į provinciją darbo

patarnautoją ir Mrs. Mangano 
darbą prarado. Desperacijos ir 
nusivylimo apimta ji nusižudė 
Saratoga viešbutyje, 27 S. Dear- 
born. Miestas ją palaidos netur- 
čių kapinėse.

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

TAUPYTOJAMS
IŠMOKĖTOM
DIVIDENTO

Duodam Paskolas Ant Saugių
PIRMŲ MORGIČIŲ

o

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
£?ers sidabrinius setus.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOISGarsinkite “N-nose” DAILY

BUSINESS
Ruošia Pikniką, 
Kviečia Lietuvius
AtsilankytiGRAŽAUS DEZENIO MEZGINIAI

ko-

NO. 1785.

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Adresas Adresas

Miestas Miestas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

Ine. rengia 
pikniką nedėlioj, 
Dambrausko f ar-

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

Iškritęs per trečio aukšto lan
gą užsimušė Kenneth Putzbach, 
3 metų berniukas nuo 3821 
Lake Park.

Utilily Liąuors, 
pirmą metinį

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

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

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

| Vardas ir pavard*

| Adresas ________

| Miestas ir valstija

moję.
Bus gera

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT: 
Vardas

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

$8.00
$4.00

$12.00

$5.00

$4.50

$9.50

ČROCHETED DO1L1ES PATTERN_J7851
NO. 1785. Elegantiškos ir gražios servetkėlės stalui ar 

modei pakloti.

PAOOVAKOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI IAUHAMAKTEI 
“June Bride”

DIRECTORY

PETER PEN

muzika šokiams, 
alkaniems skanaus kepto par
šiuko ir kugelio, o alaus iš- 
troškusiems.

Kviečiame visus atsilankyti, 
kaip chicagiečiiKi, ciceriečius, 
melroseparkiečius ir rosclandie- 
Č1US.

Taipgi kviečiame visus sa- 
lesmonus, darbininkus ir pikni
ko komitetus į susirinkimą se- 
redos vakare, liepos 13, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Ir Aš Busiu.

Užsimušė
Kūdikis

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF 
Sidabrinį Setą

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.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo) 
ATSILANKYKITE

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j£-50
GYDYMAS.......  ...........H.OO
LIGONINĖJE ...... -.........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......t
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave„ Chicago.

TeL Lawndale 5727.

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VIGTORY 9070/

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

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

CHICAGO, OJk
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KA REIŠKIA KUN. VALANČIAUS PAMOK 
SLAS APIE “NAUJIENAS”—

Ar Jos Bedieviškos, Jei Leidžia Savo Špal- 
tuose Parapijonams Ginti Savo Reikalus?

BRIDGEPORTAS. — Musų kunigams, Ui kunigai labai er- 
šv Jurgio bažnyčioj kas šėšta- 
dienj būna novenos prie Pane
lės Švenčiausios, šeštadienį, 
liepos 2 d., tose pamaldose ir 
man teko būti. Pamokslą sakė 
vikaras kun. Valančius. Sakė 
apie bedievišką spaudą. Šis pa
mokslas mažai kuo skiriasi nuo 
kitų šiaip jau kunigų ir misio
nierių žodžių apie tą dalyką.

Kun. Valančius sakė, kad be 
dieviška spauda sparčiai plin
ta. Peikė Romos katalikus, kam 
jie tokią spaudą skaito. Sakė: 
“Aš žinau, kad daugelis iš jūsų 
čia esančių, ateidami į šias pa
maldas, palikote namie ant sta
lo bedievišką laikraštį. Jei ir 
toliau Romos katalikai taip 
skaitys bedieviškus laikraščius, 
tai ir Amerikoj ateis toks Ro
mos katalikų persekiojimas 
kaip Rusijoj, Ispanijoj, Vokie
tijoj ir Meksikoj.”

Mes parapijonai žinome, kad 
kuomet Chicagos lietuvių Ro
mos katalikų kunigai kalba a- 
pie bedievišką spaudą, tai jie 
turi galvoje Naujienas, nes Nau 
jienos iš tikrųjų yra labai pra-

tarpe. Naujienas labai skaito 
ir parapijonai.

Naujienas visi skaito ir jas 

lis, kuris geriausia atvaizduo
ja gyvenimą- O parapijonai jas 
ypač mėgsta dėl to, kad Nau
jienos talpina tokius dalykus, 
kurie jiems labai rupi, O ka
dangi tokiose straipsniuose yra 
pasakomas tiesos žodis Romos

MADOS

p?

M

4818

No. 4818—Naujoviškos mados va
sarinė suknelė. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdj No_______
Mieros ---- per krutinę

{Vardas ir pavarde) 

(Adresas)

(Miestas Ir valstija),’ 

rzinasi ir atkalbinėja žmęnes 
nuo jų skaitymo.

Visi parapijonai žino ir su
pranta tą, kad Naujienose tel- 
pamuoše straipsniuose apie 
Romos kunigus yra gryna tie
sa. 0 kur tiesa, tai ten negali 
būti blogo-

Jei kunigai nedarytų parapi
jomis piktinančių darbų, tai a- 
pae tai nei Naujienose nebūtų 
rašoma. Kunigams nereikėtų 
erzintis ir nereikėtų Naujienas 
per pamokslus garsinti.

Apie Parapijos Piknikus

Dėl aiškumo imkime keletą 
pavyzdžių.

Padorus parapijonai senai 
piktinasi tuo, kad parapijų 
piknikai ir kitokios rengiamos 
pramogos būna su svaiginan
čiais gėrimais-.' Cicerietis A. 
Valančius, kun. A. Valančiaus 
tėvas, Lietuvių Romos Katalikų 
sueigose jau senai kelia balsą 
prieš tą piktą. Kardinolas Mun- 
delein liepė klebonams nors 
degtinės nevartoti parapijų 
pramogose. Klebonai, vienok, 
nei padorių parapijonų balso 
klauso, nei kardinolo 'paliepi
mą vykdo. Taip dalykams e- 
sant, parapijonai negali tylė
ti ir rašo tuo klausiniu į Nau
jienas. Ar Naujienos gali būti 
bedievinamos už rašymą apie 
parapijinių piknikų ir kitokių 
pramogų nublaiviniiną ?

Anglų Kalba Bažnyčiose

Tas pats su anglų kalbos įve
dimu į lietuvių Romos katali
kų bažnyčias. Ar kas matė 
Naujienose Brighton Parko lie
tuvių parapijonų pasipiktinimą 
dėl angliškos kalbos jų baž
nyčioj? Niekas to nematė. O

■i

A.fA.
BRON1SLAVA DOMKE 
(Po tėvais Masalskaitė)

Persiskyrė su šiuo pašauliu 
Liepos 9 dieną, 4 vai. popiet, 
19,38, sulaukus 28 metų amž., 
gimus Chicago, III., Liepos 9, 
1910 m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Edward, sūnų Robert, 6 
metų, motiną Oną (po tevais 
Mozoraitę-, 2 seseris Oną ir 
švogerį Robert Kuenzli, Helen 
Roman ir jos dukterę Phyllis, 
uošvius Oną ir Louis Kopitke, 
3 tetas Marioną Kurmauskie- 
nę, Elzbietą Vaitkuvienę, Ele
ną Mikutckienę, dėdes Augustą 
Masalskį, Aleksandrą Masalski, 
Mozerių šeimas ir daug kitų 
giminių. Kūnas pašarvotas — 
6422 S. Paulina St.

Laidotuvės bus trečiad., lie
pos 13, 9 vai. ryto iš namų į 
Sv. Theodore parap. bažnyčią, 
kur bus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta | šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bronislavos Domkę 
giminės, draugai ir pažystami 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Motina, Seserys, 

švogeriai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Dir. A. M. Phillips 
Tel. Boulevard 4139

BAND YK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

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

11 1^1 A Gėlės MylintiemsI M M fl Vestuvėms, Ban- [jLl kietams, Laido- 
**■»■*■ ■ tuvėmsj Papuoši

mams.
gėlininkas

4180 Archer Avenue
Phouę LAFAYĖTTE 580Q

I HVFIKI^ Teorimu T* LbVvLII\IV Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėtns. Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULĖVARD 7314 

nematė dėl to, kad tos parapi
jos ’kjebonas kun. A- Briška 
pareiškė, jog kol jis bus kle
bonu, tol ten nebus to “monkey 
business.” Šv. Jurgio par. kle
bonas kun- pralotas M. L. Kru
izas pirmutinis pradėjo tą, a- 
not kun. Briškos, “monkey bu- 
sinee“, ir jį tebevaro. Jo pa-
vyzdį pasekė keletas kitų kle
bonų. Todėl šv. Jurgio pardpi- 
jonai progai pasitaikius vis pa
rašo apie tai į Naujienas, Vėl 
klausiame: ar Naujienas gali
ma vadinti bedieviškomis, jei 
jos deda straipsnius apie ang
liškus pamokslus musų Romos 
katalikų bažnyčiose?

Toliau, pąrapijonai piktina
si, kam bažnyčios tarnai ne
galina žmoniško atlyginimo už 
savo sunkų darbą? Romos ka
talikų bažnyčia giriasi, kad ji 
panaikino vergiją, giriasi, kad 
stoja skriaudžiamųjų pusėje, 
giriasi popiežių enciklikomis 
darbininkų reikalais, o čia ku
nigai bažnyčios tarnams temo
ka kaip angliškai sakoma, 
“starvation wages.” O patys 
nežinodami kur pinigus dėti, 
kas metai trankosi po kitus pa
saulio kraštus, žinoma, dėl to
kių rašymų kunigai labai er
zinasi ir nervuojasi ir vadina 
Naujienas bedieviškomis. Bet 
kas pripažins, kad Naujienos 
vadintinos bedieviškomis už 
lai, kad stoja pusėje bažnyčios 
tarnų, kuriuos kunigai begė
diškai išnaudoja?

Brangiai Lupa už Patar- 
navirtius

Vėl parapijonai piktinasi, 
kam kunigai taip brangiai lu
pa už sakramentus, laidotuves^ 
ir kitokius patarnavimus. Ku
nigai sakosi esą atsižadėję pa
saulio gerybių, jie yra atsisa
kę kurti šeimynas. Aišku, kad 
tokie turėtų tenkintis kukliu 
gyvenimu, o bažnyčios tar
nams, susikurusiems' šeimyni
nį gyvenimą, turėtų mokėti 
žmoniškas algas. Kadangi Ro
mos kunigai taip nedaro, tai 
parapijonai ir tuo klausimu 
kreipiasi i~Na'ujiel'ias ir jos lei
džia savo špaltose tą klausi
mą judinti. Ar už tokį savo nu
sistatymą Naujienos pavadinti- 
nos bedieviškomis?

Dabar dar vienas dalykas. 
Sekmadienį, birželio 12 d., šv. 
Jurgio bažnyčioje iš sakyklos 
buvo paskelbta, kad sekantį 
sekmadienį, tai yra birželio 19 
d., bus kolekta Pranciškonų 
vienuolynui. Visi pamanėme, 
kad čia Chicagos arkidiecezi- 
jos reikalas. Todėl kai atėjo 
sekmadienis, birželio 19 diena, 
pamatėme bažnyčios bobinčiu- 
j e pranciškonus aukarinkius- 
Vieni iš parapijonų dėjo jiems 
smulkias, kiti stambias aukas. 
Bet koks musų buvo pasipik
tinimas, kai sužinojome, kad 
čia ne musų pranciškonai, o 
lenkų iŠ Grfcėn Bay, Wis. Len
kai, amžini lietuvių tautos prie
šai, lietuvių bažnyčioje savo 
reikalams renka aukas nuo 
lietuvių!

MBMMt

s

JONAS SYMONOWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liep š .10 d.; 2 Vai. po pietų, 
1938 xm., sulaukęs 65 m. amž., 
gimęs Kauno apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną, 2 sūnūs 
Edvardą ir Stanislovą, mar
čias Rose ir Margarette, 3 duk
teris Antonette Thomas, Ma
ry ir Magdaleną, žentą Mat- 
thew, anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi. 
1343 N. Hoyne Avė.

Laid. įvyks ketv., liepos 14 
d., 9 vai. ryto iš namų į šv. 
Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Symonowicz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, senai, dukterys 

kitoš giminės
Laid. dir. Lachawicz ir Su 

nai, Tel. Canal 2515.

j
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[ACME-NAUJIENV Foto!
SPORTO KARALAITĖ — 

Mėlynakė brunete Glaire 
James, 18 m- a., kuriai kū
no linijos, grožis ir sveiku
mas laimėjo Sporto Kara
laitės titulą Los Angeles 
Vandens Sportų iškilmėse.

Leidžia Lenkams Aukas
Rinkti

Žmonių pasipiktinimui ne
buvo galo. Visi žiūrėjome, ar 
nepasirodys pasipiktinimo ir 
pasmerkimo godžių musų ka
talikiškame dienraštyje Drau- 

tą sekmadieni šv. Jurgio baž
nyčioje dalyvavo marijonas 
kun. A. Andriušis, Draugo ad
ministratores. Bet belaukiant 
pasirodant 'Draittje, birželio 28 
dieną pasirodė lauktas pasipik
tinimo žodis Naujienose. Apie 
tai greitai aplėkė žinia para
pijomis ir tą dieną nė vakaro 
nesulaukus, Bridgeporte neliko 
Naujienų nei vieno numerio 
nei ant kaųipo ir nei vienoje 
krautuvėje, kurios pardavinė
ja Naujienas.

Nėra abejonės, kad šis Nau
jienose tilpęs žodis ir parapi
jonų sujudimas paakstino kun. 
Valančių pasakyti pamokslą 
prieš bedievišką spaudą- Tai 
matote, lietuviai Romos kata
likai, kaip musų kunigai išnau
doja mus ne tik savo naudai, 
bet pasikviečia dar sau į pagel- 
bą musų tautos didžiausius 
priešus lenkus, kad ir jie mus 
išnaudotų.

Ko Draugas Tyli?

Tai, sakykite sau, ko verti 
yra tokie kun. Valančiaus pa
mokslai prieš Naujienas ir 
prieš bedievišką spaudą, kaip 
jie mėgsta jas vadinti? Jų ka
talikiškas dienraštis Draugas 
tyli apie tai, kad lietuviai kle
bonai leidžia lenkams vienuo
liams rinkti aukas iš lietuvių 
katalikų. O dėl to, kad Naujie
nos parašė ir nupeikė tokį lie
tuvių Romos katalikų kunigų, 
lietuvių tautos išdavikišką dar
bą, tai musų kunigai šaukia ir 
rėkia, kad Naujienos yra be
dieviškos. Ar jus, gerbiami lie
tuviai katalikai, nematote, kad 
tokie lietuviai Romos kunigai 
jus apgaudinėja ir išnaudoja 
ne tik savo, bet ir musų tautos 
priešų lenkų vienuolynų nau
dai Užtad, bukiteatsargus dr 
budėkite, neš musų rymiškieji 
kunigai yra pasimoję musų jau
nimą nutautinti ir išnaudoti 
mus lenkų gerovei.

—Romos Katalikas-
i

Pilnos Rieškučios 
Įspūdžių iš Žagarie- 
čių Išvažiavimo
Suvažiavo labai daug publikos 

šiltas, gražus pirmadienio ry
tas. Skaisti saulutė beria savo 
sidarbrinius spindulius ant me
džių ir gatvių. Skaisti dangaus 
mėlynė lyg banguojanti jura. 
Rodos, Lietuvoje, stoviu ant 
Pilės kalno ir matau žavias ža- 
gariečių apylinkes, apsuptas 
jaunais pušynėliais ir žaliuo
jančių miškų. Slėny, pasken
dęs žalumynuose, stūkso Žaga
rės miestelis su dviejų bažny
tėlių bokštais. Toliau matosi 
kaimai, iš kurių daugelis atvy
kę šioj šaly gyvena.

Šiandien liepos 4-ji, Ameri
kos nepriklausomybės šventė ir 
ten toli ąžuolyne įvyksta Žaga- 
riečių Kliubo gegužinė, sykiu 
jų patrono šv. Petro didieji at
laidai.

Jau daugumas išvyko, ypač 
kliubo pirmininkas ir vyriau
sias “komitetas” Petras Arlaus
kas, Willimas Putrius su savo 
armija jau ten yra ir laukia 
daug, daug svečių.

Sublizgėjo, žiuriu, puikus au
tomobilis ir prie vairo sėdi jau 
na simpatiška moteriškė, tai 
žagarietė ir veikėja Elzbieta 
Radauskiene. Mykolas Rudaus- 
kas, jų du sūnus ir artistas-šo- 
kėjas Vytautas Beliajus, ir aš 
tarpe jų, pasileidom į Spaičio 
daržą- Tuojau apsikaišėme rū
tomis. P-ia Rudauskienė juo
kaudama sako, “vakar aplai- 
kiau iš Žagarės.”

Sveikino Petrus

Nuvykę jau radome pusėti
nai mašinų, nors dar labai an
ksti buvo. Vos spėjom po ža
liuojančiom vinkšnom stalą su
tvarkyti, jau žagarietės Povi- 
laitienė, Jasuticnė su saldai
niais vaišina laimėtojus. Prie 
užkandžių, šiltos dešros su ko-

• • ‘ i X • • *v • ' •pustais ir lasiniuociai, ir viso
kios daržovės, kurias pagami
no p-ia Putrienė. Prie jos Kc- 
turakienė ir Drigotienė links
mos, greitos, visiems patarnau
ja-

Prie baro: Keturakis, But- 
vill, Povilaitis ir kiti, ir dides
nės ir mažesnės stiklinės buvo 
tuštinamos. Kadangi Petrų var
dadienis jau buvo pradėtas 
švęsti, o kiti Petrai kažin kur 
buvo pradingę, tai nabagas Ar
lauskas už visus Petrus turėjo 
atsakyti — “pundyti.” Bet jis 
nerugoja, su šypsena visus vai
šino.

P-ia Rudauskienė apsėdusius 
stalą jaunimą ir mus kitus vai
šino zuikiena ir Žagarėj sugau
tais unguriais ir gardžiais ki
tais valgiais.

Svečių pas mus tikrai daug 
būVo. Vaišingoji Rudauskienė 
visus pamatė. Gerk, valgyk 
Vaitekūne, p. Vaitekunienė, 
broli Rudauskai, brolienė Gas- 
per, Sofie, Annie, Stella, Al
bertai, Raimond, Charley, Vy
taute ir kitus vis ragino, vaiši
no. Tai]) pat prie musų muzi
kantas Balokas.

SuSjo jaunystes Draugai

Prieina žmogus, sveikina, 
sako, Juozai ar nebepažįsti ma
nęs? Žiuriu į akis ir tyliu. Lie
tuvoj, jis vėl sako, prie muro 
aš tau plytas nešiau, dirbome 
kartu, aš esu Žigulis. Pamačiau 
laikraščiuose, kad tu esi čia, 
tai ir atvykau su tavim pasi
matyti. Užauginau šeimyną, 
vyresnioji duktė 24 metų, jau 
vedus.

Juozas nei sapnuot nesapna
vo, kad pasimatys su jaunystės 
draugu. Nusiėmęs akinius 
šluostosi ašarėles •

Jaunimas ant platformos 
triukšmauja, nori šokti, šešta 
valanda, žagariečių šauniai 
muzikai pradėjus, Beliajus, 
Ambrozaitė, Rudauskutis, Už- 
kuraitė gražiai pošoko naujo- 
vinius lietuviškus šokius. Prie 
jų prisidėjo J. Kaunas, F. Ar
lauskienė, F. Ąmbrozienė, Bui-

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMALE

Darbia^ijų Reikia
REIKIA patyrusių skudurų skir

stytojų.
SERLIN JUNK CO.

2501 N. Bosworth Avė. Tel. Diver- 
sey 4432.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
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 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KABU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wesit 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai 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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

f CLASSIFIED 

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500 
%

vydis ir kiti. Visiems labai pa
tiko ir svetimtaučių jaunimas 
gėrėjosi.

Lietuvių ratelius vadovavo 
Amia Dauginienė ir Kaunas.
Jie gražų įspūdį padarė ir dai
navime rusų ir lietuvių daine
lių. P-ia Dauginienė su savo 
akrobate dukrele maloniai pa
dainavo “Sveiki broliai daini
ninkai.”

Šis žagariečių išvažiavimas 
turėjo nepaprastai daug sve
čių. Visi smagus ir labai ge
ram upe. Buvo rimtų gruzdie
čių D. Radvilas, W. Zeckas; 
meškuitiečiai — Petrauskai, o 
daugiausiai joniškiečių- Buvo 
atvykę iš Kanados ir Detroito 
žmonių, tik neteko sužinoti, 
kas tokie. Emilija Ramanaus
kienė ir p-lė Rudytė išlaimeji- 
mo bilietais darbavosi. Alaus 
gėrimo dovanas laimėjo A. Ra- 
mašaUskas ir dar vienas vyras. 
O paukštukus Aldona Adomai
tytė. Buvo Ciceriečiai: Jakutis, 
S. Baltienė, F. Dvelaitienė ir 
iš kitų kolonijų dideli būriai 
Neprikai, Pliuškai, Bitinai, 
Paulauskcnė, jos duktė Fran« 
ces su vyru, Liuberskai Anta
nas, Stanley, Drigotai, Klcvins- 
kai Jule ir J. Stančikai, Ru
džiai, Makaveckienė, J. Ado-1 
maičiui ranka paskaudo nuo 
nešimo bakalais alaus.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge
ra vieta. Prižastis—liga. 

720 West 35th St.

PARSIDUODA KEPYKLA juodos 
ir baltos duonos. Biznis yra išdirb
tas per 25 metus. Yra visi moder
niški įrengimai. Storas daro biznį, 
kuris visą rendą apmoka. Trokai 
važinąja į Storus. Mes viską darom 
su automatiškom mašinom, ku
rios yra visai naujos.

Kas supranta juodos ir baltos 
duonos kepimą tas darys gerą biznį 
Chicago ir apielinkėse. Lysas yra 
geras du metu. Gausiu ilgesnį, jei
gu pirkėjas norės. Pardavimo prie
žastis—aš paveldėjau turtą Lietuvo
je. Box 855, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERN 7400 S. 
Green. Pigiai—Gera vieta—Geras 
kampas.

.....  ■ Ii—■*—*■ i U i iii

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam^-Žėfcne Pardavimui

TAVERNO NAMAS
Western ir Sunnyside kampas, 

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

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

FARM S FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

36 akrai priė mažo miestelio, 4 
mylios nuo Hart, puikioj vietoj, pro- 
duktyvis mažas ūkis. Budinkai pa
trauklus ir geri. Kaip tik dėl jūsų. 
Kaina $2600. Mrs. Veronica Mise- 
vizc. Hart, Mich.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4-965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BUL’i.EVARD 0250.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskoles

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago j e ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago. 

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

J .....-— .....
DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI•

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

CANAL 8500
Mūsų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame ge^a nuo
laidų. 

......... ............. ....—
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TRYS UŽMUŠTI, SEPTYNI LIETUVIAI SU
ŽEISTI AUTOMOBILIU NELAIMĖSE

Sužeistieji Lietuviai Važiavo Į Pikniką 
Justice Parke

Prie 72tros ir Kedzie gat
vių kampo įvyko skaudi auto
mobilių nelaimė, kurioje nuken
tėjo 14 žmonių, septyni iš jų 
— lietuviai.

Dvi mašinos susidaužė tokiu 
smarkumu, kad abi apvirto. 
Vienoje mašinoje važiavo būrys 
bridgeportiečių, kitoje grupė 
westsidiečių.

Sekmadienį ir vakar įvyko 
kelios kitos nelaimės, kuriose 
žuvo trys moteriškės, o devy
ni kiti žmonės buvo apipiau- 
styti ir apdraskyti.

♦ Nukentėję Lietuviai
Nelaimėje prie Kedzie ir 72- 

tros, nukentėjo bridgeportie- 
čiai.

Jie važiavo į pikniką Justice 
Parke:

Pp. Juozas ir Mary Evinskiai;
Josephine Evinskas, 13 m.
Virginia Evinskas, 11 metų, 

abi Evinskų dukterys;
Mrs. Anne Isdonas;
Dolores Isdonas, 6 m., ir
Mary Anna Isdonas, 2 m., 

p-s Isdonienės dukterys.
Visi septyni važiavo Evinsko 

automobilyje, kurį jisai pats 
valdė.

Antrame automobilį važiavo 
ir visi buvo sužeisti:

Mr. ir Mrs. George Fales, 
4348 West 25th Street;

Mr. ir Mrs. VVilliam Koukola, 
2758 South Rldgeway ir jų trys 
draugai iš Tonavvanda, N. Y.

Ragina Chicagiečius 
Remti Valdžios Kovą 
Su Pieno Trustu

Rašykit laiškus prokurorui 
Igoe

Federalė valdžia pereitos sa- 
‘ vaitės pabaigoje pradėjo kovą 

su Chicagos pieno monopoliu- 
“trustee”. Šis trustas yra stip
rus ir įsigyvenęs. Tai “Kruvi
nas trustas“, kadangi nevienas 
žmogus buvo pasiųstas į kapus 
jį organizuojant. Trustas labai 
daug pakenkė nepriklausomoms 
pieno įstaigoms, didžiumą pri
vertė išeiti iš biznio. Trusto 
mušeikos mėtė bombas, šim
tams žmonių sudaužė galvas.

Pieno monopolis Chicagoj 
taip tampriai suorganizuotas ir 
taip tvirtai kontroliuoja Chi
cagos pieno rinką, kad pieno 
kainas tvarko vien telefono pa- 
skambinimu. Daro milionų do
lerių apyvartą į metus.

Federalė valdžia tyrinėjo mo
nopolį per metus laiko. Reikia 
tikėtis, kad valdžia turi kon
krečių įrodymų trustą sulau
žyti ir kad Chicagos gyvento
jai vėl gaus progą pirktis pie
ną laisvoje rinkoje. Iš pirmų
jų įrodymų pasirodo, kad į 
trustą yra įsivėlę Chicagos po
litikieriai ir kad jie nemažai 
prisidėjo prie jo įsteigimo.
“Trustas” Išnaudoja Neturtin

guosius
Pieno klausimas daugiausiai 

liečia neturtingus žmones, ka
dangi jų šeimos paprastai yra 
didelės ir pieno labai daug nau
doja. Tie neturtingi žmonės 
dabar už pieną turi mokėti po 
12c., kvortai. Be trusto “pagal
bos“ kvortą butų galima pirk
ti už 7-8 centus.

Gerai, kad Roosevelto admi
nistracija pradėjo vesti tokį 

• naudingą tyrinėjimą ir kovą.
Valdžiai gali pagelbėti kiekvie
nas žmogus ir tai turėtų pada
ryti. Padarykite štai ką: pa
siųskite laiškutį federalės val
džios prokurorui Chicagoj e, 
District Attorney Michael Igoe, 
sakydami, kad jus pritariate 
kovai su trustu ir pageidauja
te, kad pienas butų nupigintas

Skaudžiausiai nukentėjo Mrs. 
Isdonas, Mrs. Evinskas ir Mrs. 
Fales. Visos trys buvo pagul
dytos šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Policija suėmė George Fales, 
antro automobilio vairuotoją, 
už neatsargų važiavimą.

Isdonai ir Evinskai gyvena 
ties 3431 S. Lowe avenue, ta
me pačiame name.

Kitos Nelaimės
Rosalie Kraus, 35, gyvenusi 

prie 62nd ir Ingleside avenue, 
žuvo automobilio nelaimėje prie 
190 ir Torrence avenue.

Dvi mergaitės buvo užmuš
tos prie 42A ir Buckley Road, 
kur susidūrė du automobiliai. 
Užmuštosios su draugėmis ir 
draugais važiavo iš pikniko 
prie Cedar Lake. Užmuštosios 
yra,

Charlotte O’Connor iš De- 
troit, Mich., 19 m. amžiaus ir 

Betty Czar, 22, nuo 1630 N. 
Kedzie avenue.

Toje nelaimėje penki žmonės 
buvo sužeisti, tarp jų mergina 
Mildred Steineke, 19 metų am
žiaus, 3530 N. Claremont avė.
Mirė 6 metų Brightonparkietė

Ligoninėje mirė 6 metų 
Brighton Parko mergaitė Ceci- 
lia Urbanski, nuo 3757 South 
California avė. Ją suvažinėjo 
41 m., Gary M. Robinson, nuo 
2322 24th Street.

ir reikėtų mokėti tik tiek, kiek 
jis vertas.

Jei negalite laiškutį parašy
ti angliškai, rašykite lietuviš
kai arba kitokioj kalboj. Laiš
kų siuntimas parodys, kad Chi
cagos žmonės pritaria tam dar
bui, kas valdžios atstovams su
teiks daugiau energijos ir pa
ramos kovoj su geležiniu pie
nu trustu, kuris išnaudoja kiek
vieną Chicagos gyventoją.

Skaitytojas.

Pirmas Toks Pikta- 
daris Kazlauskio 
Karjeroj
Bėginėjo visomis keturiomis
Tarnaudamas už šerifo “de

puty” Lake apskrityje Frank 
Kazlauskas turėjo visokių nuo
tykių, gaudė visokių piktada
rių.

Bet sekmadienį teko vaikytis 
piktadarį, kokio Kazlauskas sa
vo “deputy” karjeroj dar netu
rėjo.

Tas piktadaris Kildeer Coun- 
try Club golfo laukuose, netoli 
Long Grove, vogė kamuolėlius; 
įpuolęu į 100 bankietaujančių 
žmonių tarpą pasigriebė butelį 
degtinės ir jį išmaukė; surijo 
keturis, saldžius pyragaičius.

Bėgiodamas visomis keturio
mis po apylinkę piktadaris pri
krėtę aibes ir visokių šposų. 
Bet nabago karjera pasibaigė. 
Deputis Kazlauskas sh depučiu 
Stanley Christian, kuriems kliu
vo piktadarį suimti, jį nušovė.

Tuo piktadariu buvo maža 
beždžionė, pabėgusi nuo savo 
savininko gyvenančio prie Lake 
Zurich. Rokas

Prigėrė Michigan 
Ežere

Michigan ežere prie 56th gat
vės prigėrė 19 metų berniukas 
Michael Sutera, 5327 £. Moody 
avenue. Jis išbuvo vandenyje 
septynias minutes. Kai gelbėto
jai jį ištraukė, tai Suteros šir
dis dar plakė. Per tris valanda * 
ugniagesiai bandė berniuką at
gaivinti su pulmotoro pagalba, 
bet nepasisekė.

C. L 0. Tariasi su 
Mėsos Firmomis 
Kontrakto Reikalu
Derybos paliečia 2,000 darbi

ninkų, penkias bendroves

C.I.O. Packing Hjbuse Work- 
ers unija pradėjo derybas su 
penkiomis Chicagos mėsos fir
momis kontrakto reikalu. Frank 
McCarty, unijos organizato
rius tiki, kad derybos bus už
baigtos už kelių dienų ir kad 
duos teigiamų rezultatų.

Derybos paliečia( 'vienuolika 
unijos lokalų, prie' kurių pri
klauso 2,000 skerdyklų darbi
ninkų, ir penkias mėsos fir
mas :

Roberts and Oake
Miller and Hart
Illinois Packing Co.
Agaar Packing and Provision 

Co.
P. Brennan Company.

Acme-Naujienų Telephoto
PREZIDENTAS. KELIAUJA — Paveikslas parodo prezidentą Rooseveltą su 

Kentucky valstijos gubernatorium A. M. Chandler (viduryj) ir senatorium Alben 
Barkley Coyingtone, Ky., kur prezidentas pasakė kalbą pareikšdamas, kad no
ri liberališkų atstovų kongrese. Prezidentas dabar keliauja į vakarus sustoda
mas kai kuriose valstijos kalboms. a

PENKI MIRĖ TRAUKINIO NELAIMĖJ 
nis traukinys, kuriam penki žmones žuvo 
žmones buvo sunkiai sužeisti.

Acme-Naujienų Telephoto
— Northern Pacific gelžkelio preki- 
kai sprogo garvežio katilas. Keli

NAUJOS LIETUVOS MONETOS —- Naujos sidabrinės Lietuvos dvidešimties metų jubilie
jui paminėti 10 litų monetos, kurios paleistos į apyvartą š. m/,}birželio 13 d. Monetos vidu
ryje pirmojo ir dabartinio prezidento A. Smetonos baraljefas. Šių monetų paleista apyvar
ton tik 100,000 agz-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

“OFICIALIAI SUSITUO
KĖ” — Susipažinkite, Char- 
lie ir Paulette Goddard Cha- 
plin. Chaplin—tai garsusis 
kęinikas, jo žmona—filmų 
žvaigždė, kuriai Chaplinas 
davė pradžią Hollyvvoode. 
Gandai nuo seniai abu “ri
šo”, bet dabar patys oficia
liai paskelbė, kad yra vedę.

K ;; ■■

Paliuosavo Du 
Žmones Užmušusį 
Motoristą

Buvo tamsu, negalėjo laiku 
sustoti

Vasario mėnesį prie 35th ir 
Westefn Avenue automobilis 
įvažiavo į gatviakario laukian
tį žmonių būrelį. Du užmušė ir 
kelis žmones sužeidė. Tarp nu
kentėjusių buvo du lietuviai 
brightonparkiečiai, berods, pp. 
Paliuliai.

Automobilį valdė 24 metų 
jaunuolis James Vallera nuo 
4659 W. 95th Street.

Pereitos savaitės pabaigoje 
kriminalis teismas jaunuolį iš
teisino ir paliuoJivo nuo baus
mės.

Vallera aiškino, kad prie to 
kampo nėra gatvekarių stoties 
— “Safety Island”. Buvę taip 
tamsu, kad jis būrelio žmonių 
nepastebėjo laiku, o kai paste
bėjo, tai jau nebegalėjo sustoti.

i®

Antradienis, liepos 1£, 1938

KEISTUČIO KLIUBAS NUTARĖ GRĮŽTU
AMERIKOS LIETUVIU KONGRESĄ
Įsteigė Fondą Įvairiems Lietuvių 

Kultūros Reikalams
Keistučio (Pašalpos Kliubas Sėt Parke, pelno paliko apie 

savo liepos 3 d. susirinkime nu- $700.00 Visas Keistučio Kliubo
tarė vėl prisidėti prie Ameri
kos Lietuvių Kongreso Atstei- 
gimui Demokratijos Lietuvoje. 
Kliubą atstovavo Kongrese J. 
Stalioraitis, S. Klimas ir K. 
Yurgan.

Narių susirinkime dalyvavo 
gana daug ir atrodo, kad vi
siems rupi draugijos reikalai.

Valdyba pranešė, kad gavo 
konstitucijos pataisymo tekstą, 
kurį, kartu su Kontrolės Komi
sija paduos į spaudą. Visi kei- 
stutiečiai turi įsidėmėti, kad1 
tas konstitucijos pataisymas į- 
ėjo galion su pirma diena lie
pos, 1938. »

Finansų raštininkas pranešė, 
kad šiais metais mirė 10 keis- naktinio pikniko, rugpiučio 13
tutiečių ir visiems pomirtinės 
buvo išmokėtos, Kliubas taipgi 
suteikė patarnavimo kiek tik 
galėjo.

Turto turi $31,146

Ruošia Biznierių 
ir Profesionalų 
Golfo Turnyrą
Liepos 20 Indian Head Golfo 

Laukuose
Lietuvių Golfininkų Sąjunga 

praneša, kad trečiadienį, liepos 
20 d., ruošia “Biznierių ir Pro
fesionalų Golfo Turnyrą” In
dian Head golfo laukuose.'

Sąjungos komisija, Dr. Al. 
Manikas, Dr. ir Mrs. G. I. Blo- 
žiai ir Dr. V. Zopel paduoda se
kamas smulkmenas:

“Golfo lošimas prasidės 9-tą 
valandą ryte. Bus lošiama 36 
duobutės. Lošėjai bus paskirs* 
tyti į tris skyrius, sulig lošėjo 
paduoto pinnesniųjų lošimų 
kirčių skaitliaus.

“Sąjunga turi paskyrus daug 
dovanų. Kiekvienas “foursome” 
gaus dovaną. Valdyba ir komi
sijos, kurios rūpinasi šios* pra
mogos surengime, tikrina, kad 
kaip nariai taip ir svečiai bus 
pilnai patenkinti šiuo Sąjungos 

* vasariniu turnamentu.
“Moterų lošimas kortomis 

prasidės 2 v. popiet. Los “brid- 
ge”, “pinochle” ir 1.1., Laimėto
joms dovanos bus įteiktos va
karienės melu, kaip golfinin- 
kam-y taip ir kortų lošėjoms. 
Vakarienė prasidės 6-tą vai. va
kare. Galima vietas rezervuoti 
pas Komisijos narius.

Ketvirtadienį 
Svarbus LDD kp. 
Susirinkimas

Trys, komisijos išduos 
svarbius raportus

L. D. D. 4 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyky ketvirtadie
nį, liepos 14 d., 8 v. vakare. 
Vieta West Side svetainė, 2244 
W. 23rd PI.

Visi nariai malonėkite ateiti 
į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Bus daug raportų. Net trijų 
skirtingų komisijų svarbus pra
nešimai.

Apart to turėsime nusitarti 
I kur ateityje laikysime 4 kuo- 
Ipou susirinkimus. Toj vietoj, 
i kur dabar laikomi susirinki
mai, toliaus nebus“ galima nau
doti sykiu su Naujosios Gady
nės choru tą pačią dieną. Toj 
vietoj nėra vietos abieins tą pa
čią dieną. Musų 4 kuopa turės 
pasiskirti kitą dieną.

Draugai ir draugės, bukite 
laiku. Susirinkimo pradžia ly
giai 8 vai. vakare.

A. Dainis, sekr. i 

turtas siekia iki $31,14610. Per 
pusmetį iždas padidėjo $1,800. 
Vajaus komisija gi pranešė, 
kad šiais metais per pusmetį 
gavo 3 naujus narius ir kad 
vajus eina pasekmingai. Ue-
pos 3 d., susirinkime prisira
šė 10 naujų narių.

Kadangi dažnai tenka susi
durti su keblumais dėl finansi
nio patvarkymo, kuris nelei
džia imti iš iždo pinigų paša

liniams reikalams, tai buvo įs
teigtas Finansų Fondas, kurį 
bus galima panaudoti įvairiem 
lietuvių kultūros reikalams-

Keistutiečiai rengiasi prie

d., buvusiam Liepos darže.
Susirinkimas praėjo gana 

sklandžiai. Užbaigus reikalus, 
keistutietis A. Miller, kuris 
šventė 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves, mus pavai-

Biznio komisija pranešė, kad šiuo ir visi skirstėsi namo, 
nuo pikniko, kuris įvyko Sun —J. D. Bendokaitis.

Suėmė Lietuvį 
Už Vaistininko 
Apiplėšima
Pavogė jo automobilį ir pinigus

Policijos seržantas Nolan ir 
Woodlawn nuovados skvadas 
suėmė 20 metų lietuvį Alfonse 
Sadauski, 5035 Princeton ave
nue ir jo sėbrą Harry Hunt, 19, 
4639 S. Union, už pagrobimą 
ir apiplėšimą vaistininko. Jie 
atėmė automobilį ir $4.00 pini
gam nuo Julius Leftwich, 5957 
Elizabeth Street.

Jaunuoliai vaisiipinką užklu
po prie 67th ir State gatvės. Su
sėdę jo aulomobilin, Sadauski 
ir Nolan nuvažiavo iki 50 ir 
Sliieds ir ten Leftwich*ių išme
tė. Policija užklupo abu jau
nuolius prie 50th ir Normai. 
Leftwich juos pažino — užpuo
likais.

Policija aiškina, kad prieš 
porą mėnesių Sadauski nušovė 
negrą, bet buvo išteisintas. An
trojo jaunuolio Hunt brolis 
John žuvo nuo policijos kulkų, 
kai jis bandė apiplėšti namus 
ties 8409 Stony Ičand avenue.

Mirė Kazimiera 
Aleksandravičienė
Sena Bridgeporto Gyventoja

BRIDGEPORT. — Vakar ry
tą nuo širdies ligos ir kompli
kacijų mirė sena Bridgeporto 
gyventoja, Kazimiera Aleksan
dravičienė, gyvenusi ties 3327 
South Union avenue.

Ji buvo 65 metų amžiaus.
Velionė paliko vyrą Martin 

ir tris sūnūs, Charles, Bruno 
ir Joną. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį ir jas tvarkys laid. 
direktorius Antanas Phillips. 
Kūnas pašarvotas namie.

Rep.

NUSISKANDINO MOKINĖ

Gegužės mėn. 20 d. 8 km 
nuo Rokiškio, Kyžunkos ežero 
pakrantėje, buvo rastas mote
riškas paltas ir jame du laiš
kai, kurių vienas buvo adre
suotas Zurevičienei, o antras 
vyriškiui. Laiške rašoma, kad 
ji šiame ežere nusiskandina ap
vilta gyvenimo ir dėl nelaimin
gos meilės. Pasirodė, kad- sa
vižudė yra Zurevičiutė, Rokiš
kio priemiesčio Radutės gy
ventoja ir buvo vietos vienuo
lyno amatų mokyklos mokinė. 
Laiškai rašyti motinai ir my
limajam.




