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Hughes Išlėkė Iš Omsko, Sibire, i Jakutską
KAI PASIEKS OMSKĄ, TAI JAU BUVO AT

LIKĘ 6,696 MYLIŲ KELIONĘ
Visos jo kelionės ilgis 14,709 mylios.
Tolokai pralenkė Wiley Post rekordą.

NEW YORK, N. Y., liepos Kai sustojo Omske, tai 
12. — Vėlai popiet antradienį Hughes jau buvo nulėkęs 6,696 
the National Broadcasting Com-1 mylias — kuone pusę visos ke- 
pany pranešė, kad Amerikos lionės apie žemės kamuolį. Iš 
lakūnas Howard Hughes ir ke-^iso jo kelionė yra numatyta 
turi jo sąkeleiviai pakilo iš Om- 14,709 mylių ilgio.
sko, Sibire, ir išlėkė į Jakut-' Hughes, lėkdamas iš New 
ską, kurs randasi 2,177 mylių Yorko, pasiekė Omską į 42 va- 
atstumoj j šiaurės rytus nuo landas 40 minučių. Jis tolokai 
Omsko, čia lakūnai planavo vėl pralenkė Wiley Posto rekordą, 
nusileisti. | Teisybė, Post nesustojo Omske.

Hughes kelionės progresas Jis tačiau sustojo Novosibir- 
iki šiol buvo toks: !ske, kurs randasi 600 mylių to-

Išlėkė jis iš New Yorko į liau j rytus, negu Omsk, bet 
Paryžių sekmadienį 6:20 va- jam ėmė 69 valandos laiko pa- 
landą popiet. Paryžių pasiekė siekti Novosibirską.
pirmadienį 10:58 valandą prieš-! Omske, vos Hughesui nusi- 
piet (Chicagos laiku). Kelionė leidus, Sovietu] Rusijos mecha- 
truko 16 valandų 35 minutes. įnikai stojo darban lėktuvui ap- 

Iš Paryžiaus į Maskvą Hughes žiūrėti ir kurui papildyti. Ne
išlėkė pirmadienio vakare, 7:24 eikvota laiko formalumams, 
valandą (Chicagos laiku). 1,- Nes Amerikos lakūnai skubė- 
541 mylios kelionę atliko į 7, jo tolesnėn kelionėn.
valandas ir 49 minutes. Nusi-j Hughes buvo matomai pa
leido Maskvoj antradienį 3:13 vargęs, bet pilnas energijos ir 
valandą ryto (Chicagos laiku).1 noro nustatyti naują lėkimo 

Iš Maskvos Omską išlėkė greitumo rekordą.
5:25 valandą antradienio ryto. Iki Jakutsko lakūnai laukė 
Albert Lodvvick, -Hugheso at- nepalankaus , o$o, o toliau, jų, 
stovas New Yorke, pranešė,1 informacijomis, oras žadėjo bu- 
kad lakūnai nusileido Omske,'ti geras.
Sibire, antradienį, 1 vai. popiet' Rusai taip Maskvoje, taip 
(Chicagos laiku), šią 1,380 my- Omske parodė Amerikos avia- 
lių distanciją Hughes įveikė į toriams didelio nuoširdumo, 
7 vai. 35 minutes. prielankumo ir koopera'vimo.

Pikietuos trokus ga
benančius Jungtinių 

Valstijų sidabrą
NEW YORK, N. Y., liepos 

12. — šarvotų trokų šoferių 
unijos (priklausančios ADF) 
pildomoji taryba nubalsavo pir
madienio vakare pikietuoti per
kėlimą iš New Yorko į West 
Point $1.290,000,000 sidabro.

Unijos viršininkai sako, kad 
kontraktorius pavaręs iš d^rbo 
unijistus trokų sargus. O kon
traktorius nemato reikalo sam
dyti sargus todėl, kad valdžia 
duoda po du sargybinius kiek
vienam trokui gabenančiam si
dabrą.

Britai gins savo in
teresus Hankowe
HANK0W, Kinija, liepos 12. 

— Hankowe, laikinojoj Kini
jos sostinėje, kurios link da
bar slenka japonai, darbininkai 
stato naujus vartus britų kon
cesijoj. Čia Britanijos piliečiai 
turi apie $10,000,000 vertės tur
to. Jeigu japonai paims Han- 
kową, tai britai ketina neįsi
leisti jų į savo koncesiją.

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

Nepastovus; griausmas su 
lietum naktį; šilčiau; saulė te
ka 5:25, leidžiasi 8:26 valan
dų.

Indiana demokratai 
nominavo Van Nuys

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
12. — Antradienį Indiana val
stijos demokratų partijos kon
vencija nominavo senatorių 
Van Nuys kandidatu į senato
rius ateinančiuose rudens rin
kimuose. Van Nuys praeity 
balsavo prieš prez. Roosevelto 
bilius taikytus perorganizuoti 
Vyriausią teismą ir valdžios 
departamentus.

Konvencija užgynė prez. Roo
sevelto administraciją ir for
maliai indorsavo Paul V. Mc 
Nutto, buvusio valstijos guber
natoriaus, kandidatūrą į prezi
dentus 1940 metų rinkimuo
se.

Metai laiko kalėti 
naciui

RIVERHEAD, N. Y„ liepos 
12. — Prisaikintųjų posėdinin- 
kų teismas pirmadienį rado 
kaltus šešis Amerikos nacius, 
German-American Settlement 
League organizacijos narius*.

Teisėjas I. Barron Hill pa
skyrė lygos prezidentui, Erns- 
tui Muelleriui, bausmės metus 
laiko kalėti ir $500 sumokėti. 
Kitiems penkiems organizaci
jos viršininkams paskirta tik 
piniginė bausmė kiekvienam 
po $500 užsimokėti. Pati orga
nizacija turės užsimokėti $10,- 
000.

Naciai buvo patraukti teis
man todėl, kad jie saikdino sa
vo narius, o tuo tarpu neužre
gistravo jų pavardžių, kaip to 
reikalauja valstijos įstatymas 
iŠ panašių organizacijų.

PER SIBIRĄ — Jei viskas iki šiol laimingai sekėsi, tai lakūnas Howard Hughes šįryt turėtų būti kur nors 
Sibire, netoli Alaskos, o gal ir pačioj Alaskoje. Šiuos žodžius rašant jis buvo kelyje (iš Omsko) į Yakutska 
kur ketino nusileisti dasipilti gazolino- Su keturiais bendrakeleiviais Hughes skrenda aplink pasaulį. Paveiks
las jį parodo Paryžiuje prie Lockheed lėktuvo, kuriuo daro kelionę. Iš New Yorko Hughes išskrido sekmadie
nį, 6:20 vai. vakare Chicagos laiku. Paryžiuje buvo už 16 vai. 35 minučių. Šis paveikslas atsiųstas per radio 
New Yorkan, o iš ten Chicagon telefonu.

Ispanijos nota’ su
trukdė svetimšalių 
karių atšaukimą

LONDONAS, Anglija, liepos 
12. — 23 mėnesius Nesikišimo 
į Ispanijos Reikalus Komisija 
darbavosi iki paruošė planą 
svetimšaliams kariams iš Ispa
nijos atšaukti. Planui parode 
pritarimo taip lojalistai, faip 
sukilėliai.

Bet antradienį Ispanijos vy
riausybė įteikė Britanijos už
sienio reikalų ministerijai no
tą, kuri sako, kad Italija at
siuntė į Ispaniją 6,666 karei
vius ir 334 aviatorius nuo to 
laiko, kai balandžio 16 d. š. m. 
pasirašė draugingumo sutartį 
su Britanija. O sutartį pasira
šant tikėtasi, kad Italija dau
giau kariuomenės nebesiųs į 
Ispaniją.

Toliau Ispanijos nota sako, 
kad, priėmusi Britanijos planą 
savanoriams iš Ispanijos paša
linti, Italija išgabens tik 10,- 
000 savo kareivių, dauguma ku
rių serga. O kitus ji užregis
truos kaipo Ispanijos svetim
šalių legiono* narius. Taigi ita
lai prižada savo kariuomenę iš 
Ispanijos ištraukti, bet nė ne
mano prižado išpildyti.

Ši nota sukėlė galvosūkio 
Nesikimšimo į Ispanijos Rei
kalus Komisijos nariams ir su
trukdė Britanijos plano vykdy
mą.

Žymus arabų vadas 
užmuštas Jeruzalėje

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
12. — Antradienį piktadariai 
nušovė grabų šventą žmogų, šei- 
ką Ali Hatib, kai jis ėjo į baž
nyčią. Piktadariai pabėgo. Bi
joma, kad ši galvažudystė bus 
paskatinimu didesnei teroro žy
gių bangai, negu ta, kuri siau^ 
te Palestinoje paskutines dvi 
savaites.

LėKtuviį bombos už
mušė 6 civilius gy

ventojus
HENDAYE, Francuzija, lie

pos 12. —< Trys Ispanijos su
kilėlių lėktuvai antradienį mė
tė bombas į Vai de Uxo mie
steli. Užmušti šeši ir sužeista 

i

dešimt civilių gyventojų. Kuo
ne visi miestelio pastatai, jų 
tarpe didelė čeverykų siuvimo 
įmonė, sugriauti. Sukilėlių lėk
tuvai antradienį mėtė bombas 
ir į kitus miestelius Valenci- 
jos apielinkėje.

Biznieriai protes
tuoja

WEIRT0N, W. Va., liepos 
12. — Weirton ir Hollidays 
Cove miestelių biznieriai pir
madienio vakare laikė susirin
kimus. Nubalsavo surengti an
tradienį demonstraciją ir pa
reikalauti, kad Nacionalios Dar
bo Santykių Tarybos ekzami- 
nuotojas, Edward Grandison 
Smith, leistų Weirton plieno 
kompanijos advokatui Clyde A. 
Armstrongui dalyvauti įposė- 
džiuose, kuriuose Smith daro 
tardymus ryšium su kompani
jos priesunijine veikla.

Advokatas Armstrong darė 
ekzaminuotojo darbui obstruk
cijas, todėl ir tapo pašalintas 
iš posėdžių.

Biznierių nutarimas uždaryti 
savo krautuves ir maršuoti, 
protestuojant pašalinimą kom
panijos advokato iš Darbo Ta
rybos ekzaminuotojo posėdžių, 
atrodo nepaprastu žygiu. Rei
kia tačiau atminti, kad Weir- 
ton, Hollidays Cove ir kai ku
rie kiti plieno įmonių mieste
liai visiškai priklauso kompa
nijoms. Kompanijų norai ir įsa
kymai tokiuose miesteliuose yra 
kaip ir įstatymas gyvento
jams.

Nacių vadas kaltina
mas kidnapinimu
NEW YORK, N. Y., liepos 

12. — Buvęs nacių organizaci
jos Amerikoj viršininkas ir vie
nas nacių vadų, Joachim Poff- 
rath, antradienį apkaltino Frit- 
zą Kuhną, nacių vyriausią va
dą Amerikoj, tuo, kad Kuhno 
paliepimu jis, Poffrath, buvo 
pavogtas.

Kuhn norėjo išvežti Poffra- 
thą prievarta į Vokietiją, kur 
jo laukė mirtis, kadangi jo en
tuziazmas nacių veikla pradė
jo atvėsti. Kidnaperiai išlaikė 
Poffrathą Hobokene tris die
nas, iš kur jam pagalios pavy
ko pabėgti.

Kuhn griežtai paneigė kalti
nimus.

Trys žuvo dėl audros
EVANSVILLE, Ind., liepos 

12. — Trys žmonės žuvo an
tradienį dėl audros pietinėje 
Illinois ir Indiana valstijų da
ly. Nemažai žalos padaryta tur
tui.

Orleanse, Indiana valstijoj, 
miestelio maršalas Wolfe už
muštas, kai palietė elektros 
vielą, padėdamas gyventojams 
valyti iš gatvių nulaužtus me
džius. Arti Benton, III., žaibas 
užmušė du ‘ūkininkus. Sullivan 
kauntėj, Indiana valstijoj, pa
daryta žalos turtui $75,000 su
ma.

68 japonų lėktuvai 
atakavo kinų 

miestą
HANK0W, Kinija, liepos 12. 

— 18 japonų bombonešių ir 
50 lengvesnių lėktuvų antra
dienį atakavo kinų miestą Wu- 
chang. Daugiau nei 100 bombų 
numesta, 200 civilių gyvento
jų užmušta arba sužeista.

Apkaltino milionie* 
rius taksų sukimu
WASHINGTON, D. C., lie

pos 12. — Pierre S. du Pont 
ir John J. Raskob yra milio- 
nieriai, užima vietas Amerikos 
turčių Viršūnėse.

Antradienį Jungt. Valstijų 
taksų apeliavimo taryba apkal
tino juos mėginimu išsisukti 
nuo mokėjimo taksų daugiau 
nei $1,000,000 ypatingomis po
pierinėmis tranzakcijomis.

Dar tikrai nenustatyta, bet 
advokatai apskaičiuoja, kad 
Raskob yra kaltas taksais 
Jungt. Valstijoms $1.000,000, o 
du Pont apie $600.000.

Dalykas toks. Įvykus 1929 
metais biržos krachui, du Pont 
ir Raskob pardavė vienas ki
tam $4,500,000 vertės akcijų 
kur kas mažesnėmis kainomis, 
negu jie patys joms mokė}*. 
Šitaip numušę akcijų kainas, 
jie “turėjo nuostolių”, taigi ir 
jų taksai pasidarė kur kas ma
žesni, ne kad turėjo būti.

Pierre du Pont buvo vienas 
stambiausių aukautojų repub- 
likonų partijos vajui 1936 me
tų prezidento rinkimuose. John 
Raskob yra demokratas. Jis 
buvo Alfred Smitho vajaus ve
dėjas, kai 1928 metais Smith 
kandidatavo Jungt. Valstijų 
prezidento vietai.

Japonų lėktuvai vėl 
atakavo Cantoną

CANTON, Kinija, liepos 12. 
— Kurį laiką paliautos japo
nų lėktuvų atakos prieš Can
toną, pietų Kinijos sostinę, ta
po atnaujintos antradienį. Auk
štai, virš debesų lėkdami japo
nų lėktuvai mete bombas j 
Cantoną. Wongsha stoties apie
linkėje ir rezidencijų distrikte. 
Japonų ataka sukėlė paniką 
Cantono gyventuojuose.

IŠ LIETUVOS
IŠKASĖ DVIEJŲ KAREITTŲ 

LAVONUS

ŽALIOJI, Drebulinės kaimo 
gyventojos Agotos Jekevičie- 
nės laukuos buvo iškasti dvie
jų Didžiojo karo kareivių lavo
nai, kurie per karą buvo lai
kinai užkasti, bet paskiau bu
vo apie juos visai užmiršta. 
Tik dar neseniai vienas žvirgž
daičių apylinkės gyventojas 
nupasakojo, kad jis per karą 
važinėjo pastočių, vežė negyvų 
kareivių lavonus. Jis nurodė, 
maždaug kokioj vietoj A. Je- 
kevičienės lauke turi būti tie 
kareiviai, nes, sako, aš tuo 
kart šiame krašte gyvenau ir 
mačiau, kad tų kareivių nie
kas neiškasė ir jie ten pasili
ko. Dabar neseniai buvo suma
nyta patikrinti ir atkasus, nu
rodytoj vietoj buvo rasta tie 
kareiviai: diržai ir batai dar 
nevisai supuvę, o vietoj kūnų 
gulėjo tiktai kaulai.

Užsimušė du lakūnai
BIRŽELIO 2 D. TIES BAR

TININKAIS, Vilkaviškio ap
skrityje, nukrito divietis žval
gybos lėktuvas. Lėktuvu skri
dę 'žvalgas j. Itn. Vydūnas ir 
pilotas j. psk. Vilkaitis žuvo. 
Abu lakūnai ties Bartininkais 
atliko perskridimo uždavinį.

Venezuela rezignavo 
iš Tautų Sąjungos
GENEVA, Šveicarija, liepos 

12. — Venezuela, Tautų Są
jungos narė nuo 1920 metų, 
antradienį įteikė Sąjungai sa
vo rezignaciją. Rezignacija įeis 
galion po dviejų metų.

Šoferių laisnių bilius 
tapo įstatymu

SPRINGFIELD, III., liepos 
12. — Šoferių laisnių bilius 
Illinois valstijoj tapo įstatymu 
antradienį. Jis tapo įstatymu 
be gubernatoriaus Hornerio pa
rašo.

Įstatymas pradės veikti ge
gužės 1 dieną 1939 m. Jis rei
kalauja, kad kiekvienas valsti
jos gyventojas, norėdamas ope
ruoti automobilį ar troką, gau
tų iš valstijos sekretoriaus lei
dimą. Užaugusiam leidimas 
kaštuos 50 centų per metus. 
Jaunuoliui amžiuje nuo 15 iki 
18 metų — 25 centus per me
tus.

Apskaičiuojama, kad laisnius 
išsiims tarp 2,700,000 ir 3,000,- 
000 valstijos gyventojų.

LIEPOS IR 
RUGPIUCIO MĖN.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liepos 13, 1938

" rii ■

(Tęsinys)

Kaip veido spuogai 
atsiranda?

m
Musų odoje yra galybių ga- 

lybės labai mažų, paprastų 
Ii auk učių, riebalinėmis liauko
mis vadinamų, šitos smulkios 
liaukutės gamina riebalus, tik
sliau tariant, odos tepalą. O 
šitas tepalas duoda odai minkš
tumą, švelnumą, atsparumą ir 
stiprumą. Dar daugiau: jis min
kština ir stiprina ne tiktai o- 
dą, bet ir plaukus.

Taigi, kaip matome, odos 
liaukutės dirba svarbų darbą. 
Juk jeigu ne jų darbas ir vai
siai, vadinasi, odos tepalas, tai 
musų oda sudžiūtų, sukietėtų 
ir suaižėtų, nelyginant perse
nusio, išsekusio medžio žievė. 
Ir į ką gi mes būtume pana
šus?

Bėda su riebalinėmis odos 
liaukutėmis yra ir tik ta, kad 
jos ne visada kaip reikiant te
dirba, ypačiai tos, kurios ran
dasi veido odoje. Kartais, mat, 
jos dirba per smarkiai, atseit, 
riebalų per daug pagamina, — 
tiesą pasakius, tiek daug, kad 
tie riebalai nebesuspėja pro jų 
kanalėlį ištekėti ir odos pavir
šiuje išsiskleisti. Tada, žinoma, 
liaukutė pertvinksta, o jos ka-

$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 
32 DE SOTO Sedan .......... $145
31 CHRYSLER Sedan .........$115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115 
31 DODGE Sedan .............. $95
31 CHEVROLET Sedan ......  $95
30 CHEVROLET Sedan ......  $6Q
30 FORD Sedan ................. $60
50 KITOKIŲ PASIRIN- $QE 

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crąwford • Avė. 
Visuomet atdara.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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nalėlis ima ir labai dažnai už
sikemša. Dabar liaukutės tuš- 
tyme, taigi ir kanalėly), tven
kiasi riebalai, o jos vartuose— 
dulkės, šiaip ar taip, turi susi
daryti kamštis, nes kitokios iš
eities nebėra- Išorinė kamščio 
pusė beveik visądos būna pa
juodusi, O todėl oda dabar ir 
atrodo, kad tarytumei butų 
juodais taškeliais nusėta, ži
noma, jeigu tokių kamščių la
bai daug atsiranda. Paprąstai 
sakome, kad jo arba jos veidas 
yra pilnas pučkų, spuogų, ar
ba “pimpalų.”

Bet tai dar toli gražu ne vis
kas. Į riebalų, dulkių ir įvai
rių odos griuvėsių kamštį, an
ksčiau ar vėliau, įsibriauna pū
lių bakterijų. Netrukus pasida
ro uždegimas, nes bakterijos 
smarkiai dauginasi ir pirmyn 
varosi. Bet baltieji kraujo ru
tuliukai — tie drąsiausi ir ge
riausi žmogaus sveikatos ser
gėtojai ir gynėjai — tuoj sto
ja kovon. Ir kova būna labai 
smarki, nes tūkstančiai žūva 
iš abiejų pusių. O tai reiškia, 
kad kovos lauke krinta daug 
bakterijų ir baltųjų kraujo ri- 
tuliukų. O iš jų lavonų ir šiaip 
jau visokių odos griuvėsių su
sidaro pūliai. Taigi, dabar rie
balinės liaukutės kamštis susi
deda ne tiktai iš riebalų, duF 
kių ir visokių odos griuvėsių, 
bet kartu ir iš pūlių Ir šito 
kamščio medžiaga paprastai 
būna tiršta, tarytumei varškė. 
Kai spuogą gerai . spustelėji 
pirštais arba tam tikru įnagiu 
(comedo extractor), tai išsi
verčia pailgas kamštis, kaip 
kirminas koks — balkšvas ar
ba rausvas, su juoda galva.

Bet ir tai dar ne viskas; nes 
ne tiktai pačioje liaukutėje, bet 
ir aplink ją pasidaro uždegi
mas. O dėl to atsiranda apie 
liaukutę ypatingų audinių, ku
rie ir padaro1 kietą, aprėžtą 
mazgą, arba guzą. Sakome, 
kad tai dideli pučkai, spuogai, 
arba “pimpalai.” Ir iš tiesų jie 
kartais būna dideli, kaip pirš
to galas. Ilgainiui veidas pasi
daro guzuotas, duobėtas arba 
ir randuotas.

Tai toks, kaip dabar mato
te, veido spuogų atsiradimas, 
jų rąida ir pasėkos-

Kas Reikia Daryt Su 
Veido Spuogais

IV
Veido spuogai, arba inkšti

rai paprastieji, arba acne vul
gariu, kaip medecinos moksle 
yra sakoma, gydosi sunkiai. 
Vis dėlto ligonis gali ir patsai, 
be gydytojo pagalbos, labai 
daug gero sau padaryti. 0 jau
nuoliai gali ne tiktai daug sau 
pagelbėti, bet ir viltį turėti, 
kad jiems užaugus bei subren
dus, spuogai patys savąimi iš
nyks, Žinoma, ne su visais taip 
laimingai atsitinka, bet, šiaip 
ar taip sakant, labai retas ku
ris teturi juos per visą savo 
gyvenimą.

švara. Svarbiausias čia daly
kas yra švara. Ryte, o ypačiai 
vakare, reikia veidą gerai iš- 
muiluoti ir šiltu vandeniu nu
plauti. Jeigu jau yra riebalinių 
liaukų kamščių (blackheads), 
tai reikia tuos kamščius iš- 
spaudyti. Geriausiai sekasi ta
tai padaryti su labai menku 
instrumentu, comedo extractor 
vadinamu. Dažniausiai tik tiek 
ir tereikia, tai yra švaros

Stiprus muilas ir alkoholis. 
Jeigu paprastos švaros neuž
tenka, tada reikia štai kas da
ryti. Nusipirk vaistinėj stip
raus muilo, paprastai vadina
mo green soap arba tineture o f 
green soap, taipgi pintą alko
holio (rubbing alnohol). Veidą 
gerai išmuiluok, vartodamas 
biskį šilto vandens, ir trink su 
šiurkščiu skudurėliu. Nuplauk 
karštu vandeniu; jei nori, tai 
ir pašutink. Išspaudy kamš
čius ir suvilgyk veidą alkoho
liu arba hydrogen peroyide. 
Alkoholio paprastai pakanka, 
ir pigiau atsieina.

Kai kurie žmones turi labai 
ploną, švelnią ir jautrią odą. 
Tokiems patartina vartoti tik 
švelnus skudurėlis arba vatos 
gabalėlis. Bet daugiausia šitie 
ligoniai turi nepaprastai sto
rą, rupią ir taukuotą odą. To
kiems, žinoma, niekas negali 
būti per rupus, nebent t.ik tas 
šepetys, su kuriuo' paprastai 
grindis šiuruojoma.

Šitoks paprastas veido užlai
kymas labai dažnai daug nau
dos duoda. Muilas ir vanduo 
nuima visokius nešvarumus, 
alkoholis sunaikina daug bak
terijų, o išspaudymas kamščių 
palieka riebalines liaukas at
daras, kad laisvai galėtų rie
balai išeiti. Be to, muilas nui
ma ir taukų perviršį, kuris su
sidaro odoje ir ant odos. Pa-' 
galiau, kadangi šitų ligonių ra
ginis odos sluogsnis (horney 
epidermis) būna nepaprastai 
storas, tai pjaunant, trinant, 
šutinant ir alkoholį vartojant, 
daug šito sluogsnio ląstelių nu- 
sitriną, nusiplauja; o tatai yra 
labai sveika riebalinėms liau
koms, nes jos tada lengviau te
gali išsituštinti, vadinasi, rie
balus išlieti odos paviršiuje, 
kur jie ir turi išeiti, o nestovė
ti pačioje liaukoje. Alkoholis, 
Žinoma, daugiausia prisideda 
prie išsaugojimo odos ir jos 
liaukų nuo uždegimo, nes jis 
daug visokių mikrobų sunaiki
na.

Svarbus perspėjimas. Spuo
gų kamščius išspaudai) t, įsitė- 
mykite, kad reikia elgtis labai 
atsargiai. Jeigu kamštis spau
džiasi labai sunkiai, tai geriau 
palaukti dieną arba dvi, iki 
jis, taip sakant, prinoks ir len
gvai išsįspaus. Spaudžiant 
spuogą, reikia žiūrėti, kad ne
sužalojus audinius aplink jį. 
Nuo tokio sužalojimo gana daž
nai pasidaro uždegimas ir, pas- 

i kui, dėl to pasidaro guzas- 
Man jau daug teko matyti li
gonių, kurie išspausdami spuo- 

: gą padarų ne geriau, bet blo
giau. Taigi, jeigu lengvai neiŠ- 
sispaudžia, tai tegu sau palie
ka kitai dienai. O gana dažnai 
būna ir taip, kad niekad leng
vai neišsispaudžia. Tada rei
kia spuogo viršūnėlė atidaryti. 
O tatai gali padaryti ir patsai 
ligonis, žinoma, jeigu tik ger
bia posakį, kad? atsarga gėdas 
nedaro, vadinasi, yra atsargus. 
Štai kaip reikia daryti: Visų 
pirmiausia suvilgyk spuogą su

[ACME-NAUJIENŲ Foto

NAUJAS PAŠTO ŽENK
LAS — Naujas 4V2 centų 
pašto ženklas su prezidento 
oficialės buveinės, Baltojo 
Namo, atvaizdu.

ĮVAIRIOS mos
Anglijos karalius at 
lankys Francuziją 

liepos 19 d.
lieposLONDONAS, Anglija,

. — Pirmadienio pranešimai 
sakė, kad Britanijos karalius 
Jurgis susirgo lengvai influen- 
za. Tačiau liga nesutrukdysian- 
tį jo vizito Francuzijai, kuris 
prasidės liepos 19 d.

JUOKAI LIETUVIAI
gy- 

matyti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Ųiętyviu Daktarų

alkoholiu, paskui paimk adatą 
arba bile aštrų-smailų daiktą 
ir padegink jį iki raudonumo 
ant gazo arba lempos, po tam 
Sveikata
įkišk į alkoholį, kad atšaltų, o 
tik tada su juo pradurk arba 
pradraskyk spuogo viršūnėlę- 
Tokiu budu, matai, bus ir oda 
apie spuogą sterili, vadinasi, 
laisva nuo bakterijų, ir įnagis, 
su kuriuo spuogą pradursi. 
Sterilizuoti įnagį visados rei
kia, žinoma, dar labiau, jeigu 
jį kas nors pirmiau vartojo, 
nes kitaip — galima kokia 
nors kita liga apsikrėsti. Iš- 
spaudžius riebalinių liaukų 
kamščius, ir vėl reikia veidą 
alkoholiu .suvilgyti ir nešluos
tyti, — tegu patsai nudžiusta. 
Patį instrumentą, ypač jeigu jį 
ir kitas kas yra vartojęs, rei
kia taip, kaip pasakyta, nuste- 
rilizuoti ir kitam kartui padėti.

—Dr. Margeris.
(Bus daugiau)

Pradėjo tyrinėti 
TVA veiklą

KNOXVILLE, Tenn., liepos 
11. — Jungt. Valstiją kongre
so komisija pirmadienį pradė
jo tyrinėti Tennessee Valley 
Authority 'veiklą. Antradienį 
komisija išvyks apžiūrėti T VA 
įmonių, o po to klausines liu
dininkus.

įšEIMOS RATELYJE
Tėvas: “Jonuk, tu turi 

venirpe aiškiai viską 
Matyti, tai pats svarbiausias'
dalykas. Kas mato, tas gyveni
me tyri didžiausį pasisekimą.”

Dėdė: “Tavo tėvas teisingai 
sako. Neik kaip aklas per gy
venimą. Naudokis akimis!”

Teta: “Taip, taip vaikeli. Vai
kai, kurie apdairiai mokosi, 
pamato daugiau, kaip kad vy
resnieji įsivaizduoti gali.”

Mažasis Jonukas kitą dieną 
taria savo motinai: “Dėdė krep
šyje turi pasislėpęs kontraban
dinio vyno, teta į stalčių įsidė
jo gardžių pyragaičių, o tėvelis 
tarp rašomųjų popierių turi 
pasislėpęs kortas.

Visa šeima kartu: “Na ir 
landus šuniukas! Tikras šni
pas !

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TęL Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107

Lenkai kils į stra
tosferą

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

Sun. by appoįntment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Ręsidence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLARĘMONT AVĖ.
Valandos —9—1Q Ą. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 11. — Nacionalė Geogra
finė, Draugija pirmadienį pa
skelbė, kad lenkai aviatoriai ir 
mokslininkai planuoja didžiau-r 
siu pasauly balionu kilti į stra
tosferą šių metų rugsėjo mė
nesį. Pranešimas padarytas po 
konferencijos, kurį įvyko len
kų ambasados rūmuose Wash- 
ingtone.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

I and Midwife 
6630 S o. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

Tel. Michigan Ci- 
ty 2799-3K

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DID4TĄUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUkANCE
DIENĄ IR NAKTĮ :

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

Tel. LAFAYETTE 0727

t—\ -| _j koplyčios visose
JL—< d-1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

------------------------------------------ — ......................... . . .................. TBiy , 1 ■■ ju; ■■■ - . .

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH i. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS:

Panedčlį, Utąrninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai, vakare, 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

I DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

, Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atitikimų akys atitaisomos 
be ąkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373
■ TJ" ■' H H ■ ■ ■ " ■ *■ "-7T

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 3£tb St 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nyo 6 iki 3 
Negaliomis pagal sutartį.

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Bruųswick 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. Weste r n Blvd. Laf. 0361-8016 

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĘNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
erti 47th Street

• Tel. Yards 2246 ųi
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai paktąrai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
PhQ»ę BOULEVARD 8483

DR. BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canai 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis puo 10 iki 12 
valandai dieną.

Pilone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTfl ASHLĄNŲ ĄVĘ.

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

Rez. Telephopc PLAŽA
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AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMAS RAGINA;
LIETUVOS JAUNIMU SIUSTI ATSTOVYBĘ

| PASAULIO JAUNIMO KONGRESU
■

Pasaulio Jaunimo Atstovai Susirinks Vas- 
sar Kolegijoj, Poughkeepsie, N. Y., 

Rugpiučio 16—24 dienomis
NEW YORK. — Pereitą šeš

tadienį, liepos 9 d. ryte, delega
cija susidedanti iš septynių čia- 
gimusių lietuvių jaunuolių, vei
kėjų aplankė Lietuvos! konsulą 
Ncw Yorke, p. Budrį, ir įteikė 
jam paraginimą perdavimui 
Lietuvos jaunimo organizaci
joms, kad jos pasiųstų delega
ciją į Pasaulio Jaunimo Kon
gresą, kuris atsibus rugp. 16— 
24 dd. Vassar Kolegijoj, Pough
keepsie, New Yorke.

Pasaulio Jaunimo Kongreso 
tikslas yra palaikymas taikos 
pasaulyje, ir abelnai bendrų 
tarptautinių problemų ir veiki
mo supratimas.. Delegacijos at
vyks iš apie 50 valstybių.

P. Budrys pasakė delegacijai, 
kuri susidėjo iš skirtingų pa- 
žvalgų jaunuolių, kad jis ma
nąs, jog Lietuvos vyriausybė 
nesipriešins tokiai delegacijai 
ar delegatui atvykti iš Lietuvos 
ir kad čiagimęs jaunimas labai 
gerai daro, kad dominusi to
kiais/ reikalais. Tame paragini
me jaunimas išreiškia didelį su
sirūpinimą, kad Lietuvos pozi
cija Jaunimo Kongrese butų 
tinkamai perstatyta, ypatingai 
kadangi nemaža delegacija da
lyvaus iš Lenkijos, su Lenkijos 
vyriausybės pritarimu. P. Bud
rys pasakė delegacijai, kad jis 
su mielu noru persiųs La ii pa
raginimą į Lietuvą ir praneš, 
ar Lietuvos vyriausybė pritars, 
ar ne, nors jis asmeniškai ne
numato, kodėl vyriausybė bei 
Lietuvos jaunimo organizacijos 
turėtų priešintis. t

Pirmame Pasaulio Jauninto 
Kongrese, Genevoj, buvo ^atsto
vas nuo Lietuvos ir, kaip dabar 
atrodo, šiame Antrame Kongre
se irgi veikiausiai dalyvaus.

New Yorko miesto taryba 
(City Council) nutarė oficialiai 
priimti delegacijas iš užsienio. 
J. V. Prezidento, Roosfevelto 
žmona, kaip pranešama daly
vaus visose sesijose. Valstybės 
sekretorius Cordell liuli irgi y- 
ra pakviestas dalyvauti. Kon
gresas atsidarys dideliame Ran- 
dall’s Island Stadione, New 
Yorke, kur bus įleidžiama ir pa
šalinė publika.

PARAGINIMAS
Lietuvos Jaunimo Organizaci
joms Dalyvauti Pasaulio Jauni
mo Kongrese Vassar Kolegijoj, 
Poughkeepsie, New York Rug

piučio 16—24 dd., 1938 m.
Gerb. Lietuvos Jaunuoliai:

šį metą Pasaulinis Jaunimo 
Kongresas įvyks Suvienytose A-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

menkos Valstijose. Tame kon-; 
grėsė bus atstovaujama veik vi
sos svarbios pasaulio jaunimo 
organizacijos. Veik visos pasau
lio šalys bus atstovaujamos. Ka
dangi tarpe tų šalių, kurios ga
vo užkvietimus dalyvauti kon
grese, randasi ir Lietuva, tai, 
mes Amerikos Lietuviai »"°no- 
me, kad šiame svarbiame Kon
grese turėtų dalyvauti ir Lietu
vos Jaunimo atstovai.

Mes jaučiame, kad šiame 
kongrese bus proga viso svieto 
jaunimo organizacijų atsto
vams išaiškinti Lietuvos pozi
ciją neseniai įvykusiame susi
kirtime tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Mes manome, kad reikia 
išnaudoti visas progas, kokias 
mes1 tik turime, išryškinimui 
Lietuvos pozicijos ir apgynimui 
Lietuvos Nepriklausomybės, 
gaunant jai kuo daugiausiai 
simpatijos visame pasaulyje. 
Kongrese bus diskusuojama, 
kaip viso pasaulio jaunimas 
galėtų pagelbėti sulaikyti agre
sorius, užpuolikus, kurie gra
sina mažosioms ir silpnosioms 
tautoms sunaikinimu jų nepri
klausomybės.

Mes jaučiame, kad Lietuvos 
Jaunimo Delegacija galėtų tin
kamai perstatyti Lietuvos pro
blemas, ypatingai, kuomet vie
na iš tų šalių, kaip mums žino
ma, kuri nelabai seniai darė a- 
gresinius žygius prieš Lietuvą, 
siunčia nemažą delegaciją į Pa
saulinį Jaunimo Kongresą su 
valdžios pritarimu.

Todėl, mes žemiau pasirašiu
sieji Amerikos lietuviai visuo
menės veikėjai, širdingai kvie
čiame visas Lietuvos jaunimo 
organzacijas atsiųsti savo atsto
vus į šį svarbų kongresą. Mes 
pasižadame sutartinai remti de
legaciją jos darbe apginti Lie
tuvos Nepriklausomybę. Mes ti
kimės, kad ir Lietuvos vyriau
sybė pritars Lietuvos jaunimo 
dalyvavimui Pasauliniam Jau
nimo Kongrese ir pakėlime bal
so už Lietuvos nepriklausomy
bę ir prieš agresorius.

Po šiuo PARAGINIMU, pasi
rašė :

Jonas Ormanas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, Jau
nimo Komiteto Sekr. ir TIE
SOS Angliško Skyriaus redak
torius.

Pranas Jakštys, “VOICE of 
Lithuanian Americans” redak
cijos narys.

Antanas Linkus, Amerikos 
Darbo Partijos, Lietuvių Sky
riaus sekr.

Vitalis Bukšnaitis, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje, Jau
nuolių Komisijos sekretorius, ir 
“Vienybės” Anglų Kalboje sky
riaus redaktorius.

Keistutis Michelsonas, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
Jaunuolių Komisijos pirminin
kas.

Mary Brown, Brooklyno Ai
do Choro Sekretorė.

Walter Kubilius, “Laisvės” 
Angliškojo Skyriaus redakto
rius.

(Bet ar Lietuvos jaunimo or
ganizacijos galės laisvai išrink
ti atstovus į tą kongresą? — 
“N.” Red.)

[ACME-NAUJIENŲ Phot'i]
DAR VIENA KARALAITĖ — California—tai “kara

laičių” valstija. Ten renka rožių karalaites, apelsinų ka
ralaites, riešutų karalaites ir dalina šimtus kitų titulų 
gražioms ir kartais netaip gražioms merginoms. Naujau
sia karalaite yra Rose Sunseri iš Los Angeles, išrinkta 
Hollywood Bowl stadiono iškilmėms pirmininkauti. Jų 
vainikuoja operos dainininkė Maria Jeritza-

ŽAVĖTOJAI IR RAGANOS SENOVĖS
ŽEMAIČIUOSE

Mes šiandien į jokius žavė
jimus ir raganavimus nebeti
kime. Tuo tarpu visai kitaip 
būdavo seniau: tamsus žmonės 
buvo įsitikinę, kad gali būti ža
vėtojų ir raganų, kurie ar ku
rios yra susinešę su velniu, 
pardavę jam savo sielą ir ga-| 
lį visokius burtus, žavėjimus ir 
kerėjimus daryti. Raganomis 
daugiausia įtardavo ir laikyda
vo senas moteris, o žavėtojais 
palaikydavo ir vyrus.

Viduramžiais ir Naujųjų 
amžių pradžioj žmones Vakarų 
Europoj buvo apėmę lyg koks 
psichozas tikėti žavėjimais ir 
raganavimu. Kadangi tikėjimą 
raganavimu palaikydavo ir baž
nyčia, tai žmonės, suprantama, 
ir neabejodavo, kad tikrai esa
ma raganų ir žavėtojų, galin
čių žmonėms daug bloga pa
daryti. Kadangi kaip jau mi
nėjau, tikėta, kad raganos ir 
žavėtojai esą susidėję su vel
niu, tai su įtartomis ragana
vimu ėmė labai žiauriai elgtis, 
įvairiai naikinti ir pagaliau su
deginti ant laužo. Niekas ne
galėtų ir suskaičiuoti, kiek ne
kaltų moterų yra žuvusių ant 
laužų vien dėl to, kad kas nors 
įskundė jas užsiimant ragana
vimu. Jei įtariamoji raganavi
mu neprisipažindavo, tai būda
vo labai žiauriai kankinama: 
plakama, į panages smeigiama 
aštrus daiktai, krųtys ir kitos 
kūno vietos deginamos įkaitin
tais geležimis Ir t.’ t. Supran
tama, kad daugelis tokių ne
žmoniškų kankinimų negalėda
vo iškęsti — ir visai nekaltos 
prisipažindavo. Prisipažinusios 
tuojau suliepsnodavo ant lau
žo.

Senovės lietuviai taip pat ti
kėjo žavėjimais ir raganavimu.

Dykai Apskaitliavimas

savo skundą patvirtindavo, tai • ©Lietuvos Aero Klubas prade- © Lenkų teatras Vilniuje at- 
toks skundas būdavo nagrinė- jo įvairiose vietose ruošti avia-! siuntė Lietuvos’ valstybės ’»at-
jimas ir apkaltintasis ar ap- cijos dienas. Pirmoji aviacijos rui kvietimą atvykti į Vilnių ir 
kaltintoji dažniausiai nuteisia- diena buvo suruošta Jurbarke ten duoti kelis operos ir dra- 
mi. Dėl žiaurių kankinimų, gegužės mėn. 26 d. antroji bus mos vaidinimus. Dar nežinia, 
kaip jau minėjau, įskųstieji Virbalyje birželio mėn. 12 d. j ką Valstybės Teatras atsakys į
dažninusiai 
kalti.

prisipažindavo esą Tsb tą kvietimą.

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

po pietų.

• Šiemet, Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukaktuvių 
proga, Kaune bus suruošta pla
ti knygos ir periodinės spaudos 
paroda, apžvalginė meno paro
da ir bažnytinio meno paroda. 
Šios parodos pavaizduos kny
gos, laikraščių ir meno augimą 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

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

Musų pasakose nuolat yra mi
nimos ragenos. Dažniausiai jos 
atvaizduojamos kaip baisios, 
žiaurios, persenusios moterys.

žavėtojais daugiausia buvo 
laikomi seni žydai, bet taip pat 
žavėtoju galėjęs būti ir šiaip 
žmogus. Ypač žydų žavėjimais 
tikėjo žemaičiuose. Jei pas ką 
atsilankydavo žydas ir jam iš
ėjus namuos kas nors pasida
rydavo: ar imdavo galva kam 
skaudėti, ar vaikas susirgda
vo, ar kokia nors kita nelaimė 
įvykdavo, kaltas būdavo žydas, 
nes jis savo žavėjimu tai pa
daręs (nors žydas, iš tiesų, čia 
visiškai nekaltas būdavo).

Įdomiausia tai, kad ir žemai
čiuose, senovės laikais raganos 
būdavo deginamos. Yra užsili
kusių daug dokumentų, kad Že
maičiuose buvo sudeginta ne 
viena ragana (įtarta raganavi
mu moteris).

žemaičiai tikėjo, kad raga
nos, raganiai ir žavėtojai šv. 
Jono naktį sulekią ant šluotų 
į Šatrijos kalną, kur velniam 
pa pasakojančios savo darbus, 
kelinčios orgijas ir t. t.

Raganos ir žavėtojai vienu 
pažvelgimu galėję atimti ja
vams brandą, išnaikinti karvių 
tešmenyse pieną, nupešti avių 
vilnas, atvesti medžiotojui 
paukščius ir žvėris, susitaikin
ti susipykusius žmones, išpra
šyti kriušą ir griaustinį, pa
kreipti kitur vėją, apsarginti 
ką nors sunkia liga ir t. t.

Popiežius Grigalius XV 1623 
metais dėl žavėjimų išleido bu
lę, kurioj taip rašo: “Gavę tik
rą žinią ir gerai reikalą per
kratę, pagal gausumą apašta
liškos musų galybės, tuo raštu 
įsakome ir liepiame, kad dase- 
kę žmogų: tikėjimą išsižadėju
sį, su velniu sandarą padariu
sį, per burtus ir žavėjimus vie
ną ar keletą žmonių numari
nusį, tuojau paduotute teisda- 
riams, kurie jį pagal kaltės di
dumą turi bausti”.

Gavęs šį raštą, žemaičių vy
skupas Jurgis Tiškevičius ir( 
ketvirtas kunigų susirinkimas 
nusprendė, kad: “žavėtojai,' 
burtininkai ir visi su velniais 
sutartį sudariusieji turi būti 
naikinami ir iš žmonių drau-! 
gystės išnovijami (Žemai tių 
Wiskupistė”, Mot. Wolonczew- 
skis, II tom.).

Tuo vyskupo raštu remda
miesi žmonės pradėjo iš savo 
tarpo rinkti teisėjus, kurie tu
rėjo teisti žavėtojus ir raga
nas. Jei skundikas priesaika

Tas pats vysk. M. Valančius 1 
“žemaitių Wyskupistėj” apra
šo keletą atsitikimų, kaip bu
vo sudegintos r; ganos. i 

1 “1646 m. birželio 27 diena. I 
Mes savo parašais pasireiškę, 
dievob. imingai panai Šverinai- 
!;ei, Krakių šv. Benedikto vie
nuolyno vyresniajai meldžiant, 
nuvažiavom į Dievėnų dvarą, 
žemaičių kunigaikštystėj esan
tį, perskaityti kalinių reikalų, 
iš priežasties žavėjimo apskų-' 
stų, būtent — Lauryno Kur-į 
mio, Magdalenos Šaulienės ir, 
Liucijos Narušaitės iš Kišklių 
sodžiaus, prie Dirvonų dvi.ro 
priklausančių.

Trys vyrai 
Tamošaitis, 
šaitis ir Juozas Repšius — liu
diję ir sakę, kad Kuzmis per 
Ambraziejaus vestuves įdavęs 
jo pačiai mėsos ir sužavėjęs, 
jog ta iš to sudžiuvusi ir mi
rusi.

Martynas taip pat šių metų 
birželio 18 dieną važiuodamas 
į mišką atradęs Kuzmį skabant 
miežių laiškus ir į maišelį krau
nant, o beraunantį ir sugavęs. 
Juozas Repšius vėl sakė jo na
muose vieną sužavėjęs. Paga
liau visi ketino savo kalbą prie
saika sutvirtinti.

Ponas Laurynas Maikovskis 
ir pats savės Magdalenos Šau
lienės sužavėtas esąs ir namuos 
savo. Liuciją Morušaitę tie 
trys vyrai sakė esant senai pri
tirta ragana.

Tai liudijant, liepėm apskųs
tuosius tirti per vandenį, arba 
plakti. Tyrimą atlikus, Magda
lena su Liucija tuojau savo 
biaurius darbus išpažino. To
dėl Naiko(vskiui su vyrais ne
bereikėjo įf siekti.

Bet Kuzmiui ginantis, mes, 
teisėjai, trims vyrams, kaip bu
vo žadėję, liepėm prisiekti. Jie 
ir prisiekė šiais žodžiais: “Aš 
Ambraziejus, ir aš, Martynas, 
Tamošaičiai, aš, Juozapas Rep
šius, siekiam Viešpačiui Dievui 
visagaliam Trejybėj šventoj 
vienam; aš Ambraziejus ant to, 
jog man pirmąją pačią vedant, 
Laurynas Kuzmis, atėjęs į ves
tuves, savo ranka įbruko ma
no pačiai mėsos gabalą, o iš 
tq mano pati sudžiūvo ir mirė” 

t. t. (visi išskaičiuoja, kuo 
jie kaltina ir dėl ko prisieka.

“Taip prisiekus, liepėm mi
nėtąjį Kuzmį pirmą žudyti, o 
paskiau gyvą sudeginti”.

Magdalena su Liucija, nors 
pati dvi nepriverstos viską iš
pažino, bet kad antru atveju 
viską išpažintų ir išreikštų ki
tus žynius su raganomis, tiems 
patiems vyrams matant, liepėm 
taip pat pirma žudyti, o pas
kiau kaipo ištirtas raganas, su
deginti”.

Tokių raganų teismo ir su
deginimo dokumentų galima 
butų surašyti gana daug. Tai 
parodo, koks, tamsumas viešpa
tavo žmonėse. Mes galime 
džiaugtis, kad tie laikai jau 
seniai yra praėję ir kad jie, gal 
būt, niekuomet daugiau nebe-

— Ambraziejus 
Martynas Tarno-1

i

10 Colių 
CAKE DISH 

Sviestui Padėti
Indas

IR
Viena 

Torielkaitė 
Kompotui ar 

Vaisiams 
Paduoti

4

Vasarinis Rakandu
Išpardavimas

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

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

Skalbiamos Mašinos, vertos $70.00, po $39.50

Jos. F. Budriki!?
3409-17 So. Halsted Street

Nauji Telefono numeriai 
Yards 3088-9 ir 21.71

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...
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saulio.
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tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
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jaunuolių žurnalą “Voice of 
Lithuanian Americans”. Jį už- 
gyre taip pat ir bendras lietu
vių komunistų suvažiavimds, 
kuris įvyko liepos 4—5 d. d.f 
Brooklyne (N. Y.). Jaunimo 
organizavimo reikalu priimta 
komuntatų suvažiavimo rezo
liucija vienoje vietoje skamba 
taip:

“Suvažiavimas užgiria lei
dimą žurnalo ‘Voice of Lith
uanian Americans’. ”
Jokia kita srovė to žurnalo 

dar nėra užgyrusi.

SANDARIEČIŲ TULŽIS

Nuteisė 6 nacius
šeši vokiečių nacių organizacijos vadai New YoPko 

valstijoje tapo pripažinti kaltais, kad jie nepridavė val
stijos sekretoriui savo organizacijos narių sąrašo. Ta 
organizacija (German American Settlement League) 
turi stovyklą, kurioje jaunuomehė yra mokinama karo 
muštro ir auklėjama nacių dvasioje.

Teisme buvo įrodyta, kad tos organizacijos nariai 
turi prisiekti ištikimybę Hitleriui. New Yorko valstijos 
įstatymas reikalauja, kad kiekviena Organizacija, kuri j 
prisaikdina savo narius, privalo pranešti valstijos sek-, 
retoriui, kas yra jos nariai. Tai yra apsisaugojimas nuo 
slaptų sąmokslų prieš valdžią.

Teismas rado nusikaltusią ir pačią organizaciją, 
kuri slaptai mokino savo narius nacizmo. Nuteistiem- 
siems gręsia metai kalėjimo ir $1,000 pabaudos.

Tai pirmas atsitikimas, kad Amerikos valdžia paė
mė už pakarpos vokiškus nacius, kurie jau, seniai šiame 
krašte orgąnizuojasi ir, veda savo pragaištingą propa
gandą. Tokių gaivalų, kurie garbina “tautos vadus’* ir 
diktatorius, Amerikoje visai nereikia!

Kai pereitą rudenį, dar prieš 
SLA. viršininkų nominacijas, 
“Naujienos” pasiūlė sandarie- 
čiams ir jų šalininkams atidė
ti į šalį partines rietenas Su
sivienijime, tai sandariečių 
laikraštis tą pasiūlymą atmetė 
su panieka ir daugiau kaip per 
pusę metų pikčiausiai atakavo 
kairiųjų srovių žmones, tikė
damasis, kad “tautiškas fron
tas” padarys šitoms srovėms 
“kaput” viršininkų rinkimuose 
ir

ir 
o

NĄųjIENjPą ęhfoago't pi '
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tenai nebuvo minėta. Priešin
gai, būvo nurodyta, kad tie as
mens, kuriuos nugalabijo Ro- 
bespierre, kaip “išdavikus”, bū- 
Vo ne išdavikai, bet teroro au
kos,

O apie Francuzijos revoliu
cijos terorą “Naujienose” bu
vo pakartota K. Markso nuo
mone, kurią jisai išreiškė savo 
laiške Fr. Engelsui, atseit, kad 
tą terorą vykino “pėtaigahdu- 
sleji miesčiohpalaikiai” ir Vi
sokie valkatos, prisiplakusieji 
prie revoliucijos ir dariusieji iš 
jos biznį.

Taigi, jei Francuzijos revo
liucijos pavyzdį pritaikyti da
bartiniam Rusijos Stalino tero
rui, tai išvada butų visai prie
šinga tam, ką pasakoja apie 
“išdavikus” Browderis} Prušei- 
ka ir Jagminas. Išvada butų to
kia, kad Stalinas* galabija 
“trockistus” ne dėl to, kad jie 
yra išdavikai, bet dėl to, kad 
jam pačiam ir tiems miesčion- 
palaikiams, kuriė yra aplink 
jį sūsispiėtę ir kurie daro biz
nį iš revoliucijos, dreba kin
kos. Teroras yra bailių valdo
vų įrankis.

O kai dėl Amerikos revoliu
cijos, tai jos visai negalima nė 
lyginti su Rusijos bolševizmo 
“žygiais”. Amerikos* nepriklau-

Trečiadienis, liepos 13, 1988 
— ................... ........... ...... ..

nu-

Progresas aviacijoje
Prieš 11 metų Charles A. Lindbergh nuskrido iš 

New Yorko4 Paryžių per 33^2 valandas. Dabar tą pačią 
kelionę oru atliko kitas amerikietis, Howard Hughes, 
per 16 valandų ir 35 minutes, taigi mažiau, kaip per 
pusę Lindbergho skridimo laiko.

Lindberghas skrido vienas, o Hughes — su ketu
riais kitais žmonėmis. Hughes’o lėktuvas yra naujau
sios Pušies mašina, aprūpinta tokiais instrumentais, ko
kių prieš vienuoliką metų mokslas dar nebuvo išradęs.

Pasilsėję keletą valandų Paryžiuje, Hughes ir jo 
draugai pakilo į orą ir nulėke į Maskvą; pashui iš Mask
vos — į Omską (Sibire). Iš tenai jie ketina Skristi per 
Sibirą į Alaską ir sugrįžti į New Yorką, padarydami 
ratą aplink šiaurinę dalį žemės kamuolio — tuo keliu, 
kuriuo lėkė aplink pasaulį Wiley dPdst.

Nuo to laiko, kai Lindberghas, perskrido per Atlan- 
tiką, aviacija padarė didelį progresą. Lėktuvų greitis 
šiandie yra dvigubai didesnis ir jie daug saugesni.

Bet tai ne galas, o tik pradžia. Mokslo ir technikos 
pažangai nėra ribų.

KEISTAS LAISVĖS 
SUPRATIMAS

pa-Milwaukee miesto taryba 
daro patvarkymą, kad taver
nos, kurios turi “laisnį”, nepri
valo duoti savo patalpų hitle
rininkų ir “sidabrinių marški
nių” mitingams. Prieš šitą pa
tvarkymą užprotestavo Pilieti
nių Laisvių Sąjunga (Givil Li- 
berties Union), kurios centro 
raštinė yra New Yorke. Ji pa
siuntė telegramą Milwaukee’s 
merui Hoan, .kurioje ji sako, 
kad miešto tarybos nutarimas 
esąs lygus “mero Hague’o fa
šistinei taktikai”, nes jisai pa
neigiąs “konstitucines susirin
kimų laisvės garantijas ir sta
to į pavojų, O ne apgina, de
mokratines įstaigas”.

Šitaip Pilietinių Laisvių Są
junga supranta konstitucines 
laisves garantijas. Jos nuomo
ne, laisvę reikia suteikti net ir 
tokioms organizacijoms, ku
rios atvirai darbuojasi, kad bu
tų nuversta demokratinė tvar
ka ir butų panaikinta žmonių

dar 
sro-

laisvė! Tos Sąjungos vadų pro
tavimas yra labai miglotai

Jie nesupranta, kad pilieti
nės laisvės, kūrią pripažįsta 
žmonėms konstitucija, uždeda 
jiems taip pat ir tam tikrą pa
reigą. Jeigū žmogus nori haū- 
dotis laisve, tai jisai turi pri
pažinti laisvę ir kitiems. Kas 
reikalauja laisvės tiktai saū, 6 
kitiems jos nepripažįsta, tas 
yra konstitucijos priešas. At
mesdamas konstituciją, jisai! 
netenka teisės naudotis jos pri
vilegijomis.

Tai teoretinė klausimo pusė. 
Dar aiškiau kalba praktika. Vi
si žinome, ko susilaUkė tos ša- 
lys^ kuriose buvo leidžiama 
Veikti demokratijos priešams: 
Italija, Vokietija ir k. Jeigu 
demokratija tose šalyse butą 
uždraudusi veikti diktatūrų 
lininkams, tai jį ir šiandie 
nai

Scrantono seime.
Bet rinkimuose sandariečiai 
tautininkai nelaimėjo nieko, 

Scrantono seime gavo trupU- 
pylos. Mūšiai pasibaigė ir

dabar, rodosi, jau reikėtų 
rimti.

Tačiau jie ir po seimo 
nesiliauja lieję tulžį ant tų 
vių, kurias jie išprovokavo į
kovą. Pažangiųjų laimėjimą 
SLA. seime sandariečių orga
nas taip aprašo:

“Ir Šis jų ‘laimėjimūs’ kai
navo j iems nemažai. Reikė
jo samdyti ir vežtis burius 
delegatų; reikėjo tūos dele
gatus užlaikyti Sčtantone ir 
vaišinti gėrimais, kad kartais 
jie neprablaivėtų ir nepama
tytų dalykų, taip kaip jie iš
tikto yra.

“...Ištikro, apgailėtinas yra 
dalykas, kad musų susivieni
jimą šiandie Valdo ne patys 
nariai, ne jų išrinktieji dele
gatai, bet pinigas. Kuopoms 
net nežinant, daugelis jų at
stovų seime tiesiog pardavė 
savo balsą ir įsitikinimus už 
dolerius ir čėntūs,”
O iš kur žino “Sandaros” ra

šytojai apie toikus “balso ir įsi
tikinimų pardavimus” seime? 
Ar jisai turi faktų? Jeigu at- 
sakomingosios SLA. įstaigos 
pareikalautų, kad p. Vaidyla ir 
jo bendradarbiai šituos savo 
blevyzgojimus paremtų fakti- 
nais įrodymais, tai jie pasijus
tų, kaip ant karštos skaurados 
pasodinti.

tr iš viso, ką sandariečių or
ganas nori atsiekti šitokiomis 
begėdiškomis atakomis prieš 
savo politinius oponentus?

Scrantono steime pažangieji 
delegatai turėjo absoliučią dau- 
gūlną. Jeigu jie butų norėję 
Varinėti kerštus, jie butų galė
ję iššluoti tautininkus ir san- 
dariečius iš visų komisijų. Bet 
jie to nedarė. Pažangioji seimo 
dauguma stengėsi susitarti su 
opozicija, ir šitų pastangų re
zultate Scrantono seimas buvo 
vienas ramiausiųjų visoje SLA. 
istorijoje. Tūi kam dabar tat* 
“Sandaros” purvų drabstymas?

At ji hori, kad “karas” Sūsi- 
I vienijime niekuomet nėpasi-

tebegyvūotų.

PARTIJOS ĮRANKIS

VIS TIE “IŠDAVIKAI”

ša- 
te-

Savo susirinkimuose lietuviai 
komunistai kelis kartus užgyrė

H. Jagmihūs bando atspėti, 
kaiįl galvoja Grigaitis, ir rašo:

“Grigaitis daleidžia, kac 
Aknerikos ir Franci jos revo
liucijose buvo išdavikų. Ėet 
jis niekaip lienori pripažinti, 
kad jų galėjo būti Rusijos 
revoliucijoj.”
IŠ kur “Vilnies” rašytojas į)a- 

ėlnė tokias Grigaičio mintis^ 
hiefc nežihoūie. Grigditis nie
kur jų nėra išreiškęr

A|)ie Ftancuzijos 
buvo kelis 
j ienose”, bet

somybė karo metu buvo, žino
ma, ir Šnipų ir išdavikų (joks 
karas be to neapsieina); bet 
dar daugiau buvo skundų ir 
įtarimų. Nepamatuotų skundų 
buvo tiek daug, kad net į J. V. 
konstituciją vėliau buvo įdė
tas paragrafas, apsaugoj antis 
nekaltas tokių skundų aukas: 
konstitucija sako, kad dėl iš
davimo niekas negali būti nu
teistas, jeigu nėra bent dviejų 
liudininkų, Įrodančių tą patį 
nusikalstamą veiksmą.

Reiškia, kai praėjo karas, tai 
išnyko ir ta liguista baimė “iš
davikų”. O masinio teroro “iš
davikams” žudyti Amerikos re
voliucija visai nežino.

Tuo gi tarpu Rusijoje karas 
jaU seniai yra užmirštas, o te
roras tenai kaip tik dabar pa
siekė tokį pasibaisėtiną laips
nį, kad net Francuzijos Robes- 
pierre’o kruvinieji laikai atro
do prieš jį, kaip vaikų žaislas!

Tai kokį čia pateisinimą Sta
lino terorui gali duoti Ameri
kos* revoliucijos istorija?

Todėl Jagmino bandymas pa
naudoti Grigaičio mintis apie 
Francuzijos arba Amerikos re
voliucijas Stalino teroristinės 
diktatūros apgynimui yra są
moningas “Vilnies” skaitytojų 
klaidinimas.

I š S L A Seimo

Pirmyn Choras Lietuvoje

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

pa-

(Tęsinys)
Choro nariai gėrisi Kaunu
—Na, kaip jums* kelione pa

vyko ? — klausiu vieno dalyvių.
—Tai buvo vien tik džiaugs

mo ir linksmybės kelionė, — 
atkerta jis neabejojančiai.

—Bet juk pavargote?
—Tai niekis, jau spėjom 

silsėti!
—Ar turite ką nors jus Chi- 

cagoje pažįstamų? — klausia 
vienas jų. ()

Išvardiju), kas Chicagoje yra 
mano pažįstamų ir kuomet pa
sakau, kad kadaise teko ir Gri
gaitį pažinti, jis stpriai suspau
džia mano ranką ir sako, ar 
žinote kas yra Grigaitis?

—Tai vytas, kuris turi Chi
cagoje žiliausią galvą. Tai vie
nas geriausių iš visų lietuvių 
kalbėtojų. Jei ne Naujienos, 
mos butume Lietuvos nematę! 
Visi mums pavydėjo, bet Gri
gaitis nenuleido rankų ir štai 
mes jau Kaune!

Kalbuosi su viena iš jaunuo
lių, Chicagos gražuolių.

—Paryžius gražus triukšmin
ga^ miestas, *— atsako ji į ma
no klausimą. — Berlynas šva
rus. Kaunas, Kaunas ramus 
miestas ir be durnų ir dulkių, 
o tokių gražių pastatų (bildin- 
gų) nei Chicagoje nėra. Oi, 
koksai malonus tasai Kaunas! 1

Bet nėra kada su jais kalbėti, 
visi skuba, visi skuba pažinti 
Kauną, o be to, kai kas jų sun
kiai lietuviškai kalba, lygiai 
taip, kaip aš angliškai... Nieko, 
pramoks!

Spėju, ne vienas Lietuvos 
bernužėlis pames galvą dėl chi- 
kagiečių gražuolių, o Lietuvos 
mergužėlės ne viena širdelėje 
meilę susuks dėl Chicagos jau
nuolių. O gal, gal kas nors čia 
šeimos židinius sudarys.

Jau iŠanksto, bukit palaimin
ti!

Jūsų ateitis, jūsų gyvenimas!
Jus visi tokie linksmi, saulė

tai nusiteikę, jums gyvenimai 
šypsosi!

O daina, daina tiek galinga, 
kad ir kietus akmenis paveikia!

Ji užšalusias širdis atgaivina! 
Juk su daina keliausite po Lie
tuvą 1

Lai būna laiminga toji jumfc 
kelionė!

Jei norėsite, pažinsite Lietu
vą tokią, kokia ji yra. Jei mb- 
kėsite, tai giliau į jos gyveni-

site, o dabar bukite mylimi Lie
tuvos svečiai!

SESIJA ŠEŠTA
14-tds kuopos nešimas. Seniems nariams 
palengvinimas. “Something For Nothing.”

matytų. Pradeda rėžti karštą 
spyčių už kuopos įnešimą ir 
tuojau kitus delegatus, kurie 
nesutinka su 14-tos kuopos įne
šimu, apdovanoja “tautiškais 
komplimentais”. Ponas Karpius

Jums padėjo atvykti į Lietu
vą tie, kurie dėl Lietuvos liki
mo labiausiai yra susirūpinę. 
Jų vienminčiai čia Lietuvoje 
neturės progos jus gražiai pa
sveikinti, bet jie.su jumis!

Pikti liežuviai, žemažiūriai 
negalėjo pakenkti jūsų kelionei. 
Jiems lieka tik pavydėti ir sru
tomis krapinti.

Kas gimė šliaužti, tam lemta 
savas amatas eiti, jie aukščiau 
niekuomet nepakils.

Kas iš elgetos kišeniaus au
gintas, tas tik almužna minta!

Ir tos almužnos tik iš kitų 
tyko.

Jaunime, Šiaurines Amerikos 
jaunime, lai skamba jūsų dai
na Lietuvos padangėje! Lai 
skrenda Lietuvos erdvėje toji 
dailia, kurią jus mums svetimo
je žemėje išauginote!

Išauginote ir išsaugojote!
Lietuva didžiuojasi Pirmyn 

choru
Lietuvių tauta jumis 

dien didžiuojasi!
Tad būkite laimingi Lietuvo

je!
Jųš čia daug patirsite ir pa

matysite.
Visa tai eis jums į sveikatą.
Liettivos valstybes radiofone 

choras Pirmyn tyčia gražiai pa
sirodė.

Jų dainos klausėsi visa Lie
tuva.

Reikia Jaukti ir manyti, kad 
choras Pirmyn visur sutrauks 
tuksiančius klausytojų.

šia n-

galima daugiau suteikti žinių 
iš jo buities čia Lietuvoje ir jo 
keliones po Lietūvos provinci
jos miestus;. Jau esu pasiryžęs 
kai kur nuvykti, kad žinias iš 
pirmų šaltinių paduoti.

Spėju, tai jums bus įdomu. 
Tai laukite daugiau žinių.

Jūsų Keistas
VI—25.

(Galas)

• Žemės Ūkio Rūmų atstovas 
išvyko į Lai vi jų ir Estiją susi
pažinti sū tų kraštų moterų — 
ūkininkių organizacijomis. No
rima įkurti ir Lietuvos ūkinin
kių organizaciją.
• Lietuvoje dabar yra 53,000 
rėgistruotų radio abonentų. 
Pernai spalių mėn. būvo apie 
40,000 abonentų. Paskutiniais 
laikais pastebimas radio abo
nentų skaičiaus spartus kili*
m a s

T«b

SCRANTON, PA., Kolei Jer- 
myn, Birželio 30 d. — Pagal 
prezidento Bagočiaus patvarky
mą, po Vakarykščios ekskursi
jos ir po poilsio šiandien 6-ta 
Sesija turėjo būti atidaryta 
punktuališkai 9-tą valandą ry-Įnė kiele neabejodamas drąsiai 
to. Bet Vistiek buvo pasivėluo- ] 
ta apie 30 minučių ir sesija bu- ! 
vo atidaryta tik apie 9:30 vai., L 
o kai dėl pasilsio, tai, kaip iš
rodo, delegatai daug kuomi ne
gali pasigirti. Kai kurie delega
tai ir delegatės gal buvo dau
giau pavargę po “poilsio” pus
dienio, negu kad nebūtų turėję 
jokio poilsio... . 1

Seka delegatų vardošaukis, 
skaitymas vakarykščios serijos 
protokolo ir Seimas įmasi dar
bo prie kuopų įnešimų. Darbas 
eina gana gerai, ne lik, kad 
daugiausiai yra priimama Įsta
tų Komisijos rekomendacijos, 
bet kai kuriuose klausimuose 
pasidalinama delegatų nuomo
nėmis. .....

Duokim sau, kyla diskusijos 
dėl ligonių lankytojų No. 2 
blankų, dėl įstojimo aplikacijų 
formų ir dėl kilų techniškų ad
ministracijos dalykų. Šiais klau
simais aktyvumo rodo iždo glo-j 
bėjas S. Mockus, delegatas A. 
Banišauskas ir keletas kitų.

Tačiau šiuos klausimus Sei
mas išriša be didelio sunkumo, 
pavesdamas juos Pildomąja! 
Tarybai geriau ir praktiškiau 
sutvarkyti, prisilaikant Apdrau- 
dos Departamento patvarkymų 
ir įnešusių kuopų pageidavimo.

Tik vienas dalykas pasirodė 
labai keistai su p. 
kaipo iždo globėju 
“čempijonu” pertvarkymo ligo
nių lankytojų blankų, šį klau
simą . diskusuojant, p. Mockus 
ėnip keletą kartų balsą, karštai 
kalbėdamas už pagerinimą, bet 
pasirodė, kad jis, kaipo Pildo
mosios Tarybos narys, visai ne
buvo susipažinęs su Konstituci
jos patvarkymais, kurie liečia 
ligonių lankytojų blankas.

Reiškia, ponas Mockus kal
bėjo apie tokius pagerinimus, 
apie kuriuos jis neturėjo ma
žiausio supratimo.

Ir vėl paliečiama 
klausimas penktukų 
priklausontiems prie 
skyriaus. Įnešimą yra padariu
sios net 3 kuopos, kad penktu
kai butų panaikinti, bet Įstatų 
Komisija rekomenduoja įneši
mą atmesti ir komisijos reko
mendacija be diskusijų vienbal
siai buvo priimta.

14-tos Kuopos Įnešimas
Prieinama ir prie Cleveland, 

Ohio 14-tos kuopos įnešimo, 
kurį taipgi įnešė 42, 60, 112, 
131 ir 135 kuopos, kad SLA 
prezidentas turi pašvęsti visą 
savo laiką pareigų atlikimui ir 
savo tarnavimo laiku neprivalo 
užsiimti jokiu kitu darbu, kaip 
tik organizacijos reikalais.

Šiuo klausimu kyla diskusi
joj ir pasireiškia gana įvairių 
nuomonių. Daugiausia šiame 
reikale kalba 14-tos kuopos de
legatas Praškevičius. Taip pat 
ima balsą Virš minėtu klausi** 
mu delegatas Grinius, dėl. Dan
gis, dėl. W. M. Chase-Čekanau- 
skas Ir keietafc kitų. Vieni kal
ba už įnešimą, kiti prieš įneši
mą. Tačiaū visi vaduojasi kon- 
strUktyvėmis mintimis ir be jo
kių- įžeidinėjimų. Iš pasireiš
kiančių minčių galini įspūdžio, 
kad Visi linkę organizacijai ge
rovės, kad reikia taikytis prie 
pasikeičiančių aplinkybių ir kad 
patį organizacijos 
kia modernizuoti.

Bet, štai, gauna 
tas 14-tos kuopos 
Karpius. Pasilipa 
čiau, pasisakydamas, kad jisai 
esąs mažas ir norįs* kad visi jį

Mockum,

nuobodus 
nariams, 
pašalpos

aparatą rėi-

balsų ir ki- 
delegatas p. 

kiek aukš-

pareiškia, kad tie delegatai, ku
rie nesutinka su įnešimu, tai 
daro, kad organizacijoj “vieš
patautų stagnacija” ir nori, kad 
organizacija sugriūtų ir kad jie 
galėtų iš to pasinaudoti.

Reiškia yra metama juoda 
dūmė tiems delegatams, kurie 
yra kitokios nuomonės negu p. 
Karpius. Delegatas S. Bakanas, 
gavęs balsą, padaro pastabą p. 
Karpiui, kad tai yra labai ne
gražu įtarti blogais norais ki
taip manančius delegatus.

Per diskusijas buvo prieita 
prie išvados, kad organizacijoj 
reformos yra reikalingos. Ne 
lik kad prezidentas galėtų visą 
laiką organizacijai pašvęsti, bet 
yra reikalingi ir kitokie page
rinimai. O kad pagerinimai bu
tų galima vykdyti, tai yta rei
kalinga toms reformoms Kons
titucijos pataisymas, kur butų 
nurodoma toms reformoms 
tvarka.

Todėl, buvo vienbalsiai nu
tarta, kad ne tik 14 kp., bet ir 
kitų kuopų įnešimai butų pa
vesta Įstatų Komisijai, kuri, at
sižvelgdama į kuopų įnešimus 

Į-ir prisitaikant prie Valstijų į- 
statymų, prirengtų liekamam 
Seimui atitinkamas Konstituci
jos pataisas. Ir jei lik sekamas 
Seimas priims tokias Konstitu
cijos pataisas, tai tik tada ga
lima bus gyveniniai! vykdyti 
reikalingas organizacijos refor
mas.

Seniems Nariams 
vinimas

Prieinama prie 41, 
kp., įnešimo, kad seni SLA na
riai, kurie yra sulaukę 70 me
tų amžiaus ir yra išbuvę Susi
vienijime nemažiau kaip 25 
metus, galėtų gauti pusę pomir
tines būdami gyvi ir jei toliau 
mokės visas duokles į Susivie
nijimą, tai po mirties antrą pu
sę pomirtinės gaus paveldėtojai 
nurodyti palikime. Komisija re
komenduoja įnešimą priimti, 
bet paduodamas per delegatus 
pataisymas prie kuopų įnešimo, 
kad natys sulaukęs tik 65 me
tų amžiaus, vieton 70, galėtų 
gauti pusę pomirtinės virš mi
nėtomis sąlygomis.

Pataisymas priimtas vienbal
siai Ir pavesta Pildomąja! Ta
rybai vykdyti gyvenimai!, prisi
laikant prie Valstijų įstatymų.

Reiškia su šiuo Įnešimu bu
vo sickiamasi seniems nariems 
šiek tiek pagelbėti, išmokant 
pusę pomirtinės dar jiems gy
venant.

“Something For Nothing”

štai, ir kitas kuopų įnešimas, 
kuriuo yra labai suinteresuotas 
iždo globėjas p. S. Mockus, lai 
y ta: 43, 68, 115. 116 ir 217 kuo
pų įnešimas, kad nariai, stoda
mi į senuosius* updraudos sky
rius, neturėtų laukti 2 metų Iki 
gali gauti pilną pomirtinę. Kad 
už 30 dienų po įstojimo atsi
tikime mirties butų išmokarha 
pilna pomirtinė. Įstatų Komisi
ja rekomenduoja kuopų įneši
mus atmesti ir Komisijos pir
mininkas adv. Grišius nurodo, 
kad jei tokį kūopų įnešimą Sei
mas priimtų, tai priseitų ne lik 
susidurti su įvairiomis* kliūti
mis ir Valstijų įstatymais, bet 
gal priseitų į tuos skyrius ir 
mokesčius pakelti, nes tų sky
rių mokesčiai yra nustatyti Su
lig Valstijų reikalavimai®.

Tačiau p. Mockus, gavęs bal- 
(Tęsinya ant 5 pusk špalta ?ta).

9

Paleng-

103 ir 179

jie.su
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU

Keletą

Stanley White 
(Vaitekūnas) 
Sveiksta

TORONTO, ONT. —
savaičių atgal tilpo žinia, kad 
S. Vaitekūnas liko sunkiai mai- 
nose sužeistas, šiomis dienomis 
gautas iš jo laiškas apibudinan
tis jo padėtį. Jis randasi “Si. 
Joseph’s General Hospital, Port 
Arthur, Ont.” Rašo: “Kairioji 
koja nupiauta, 3 colius virš ke
lio, dešinioji koja greitu laiku 
pasitaisys, nes yra tik sutrenk
ta ir gydytojai tvirtina atgavi
mą kojoje jėgos ir jausmo. 
Nuo liemens aukštyn esąs visiš
kai sveikas ir netolimoj ateityj 
manau su jumis pasimatyti”.

Be galo skaudu skaityti pa
naši ateitis jauno lietuvio, bet 
ir ši nelaimė, nepakirto jo drą
sos gyvenimui, tebėra pilnas e- 
nergijos, geros valios ir malo
nus žmogus. Linkiu nuo savęs 
nepražudyt šių užsilikusių ge
rų ypatybių, o gyvenimas gal 
dar teiks jam daug džiaugsimo 
ir laimės.

tuviams tautos reikalas pasku- 
linioje vietoje.

Teko patirti ne vieną kartą, 
kad kitos tautos, atėjus tauti
niam reikalui, pamiršta savo 
atskirus įsitikinimus* ir pasi
stengia žmonijai savo tautą, 
kaip galint tinkamiau parody
ti, kas gėdą didžiausią gėdą 
mums lietuviams neša. Nenuo
stabu, kad pasaulis tiek mažai 
mus žino ir pažįsta.

Ateina ir parodos metas, kur 
kitataučiai užpildo įvairią pro
gramą, o mes lietuviai dar nei 
karto nei nemėginome pasiiro- 
dyti.

šįmet tas padaryti per vėlu, 
nes reikia gerai susidainavusio 
choro, bet lietuviai sukruskite 
atverskite naują knygos lapą 
ateinantiems metams. Mes irgi 
galėtumėm gerą ir gražų chorą 
turėti, kuris neštų garbę, ne 
“izmams”, bet bendrai lietu
viams. Stella

kad drg. Stilsonui tą bylą su
darė tik dėl to, kad jis vedė a- 
gitaciją prieš buvusį pasaulinį 
karą. Sulig lokio komunistų 
protavimo išeina, kad jie rėme 
imperialistų militaristų išprovo-

Apvaikščiojimas 
“Ali Nątions’ 
Dienos

Šių metų liepos 1 d. visos 
tautos Parodos parke turėjo 
bendras Šios dienos apvaikščio- 
jimo ceremonijas. Netikėtai pa
puolė pastvert dalį jų progra
mos, kurią atlikinėjo pusiaura- 
čio estradoje. Ši platforma yra 
begalo didelė apšviesta ’vairlo- 

kurie 
(lango*

Toronto Pletkininkų 
Balsas Vis Dar 
Tebeplepa

Už-

vie-

ukrai- 
“Mei-

maino savo spalvas it 
rykštė.

Be galo gražiai šoko 
nieeiai, įdomų tautišką
les šokį”. Italų choras dainavo 
gražiąją ‘‘Santa Lucia” ir dar 
keletą dainų. Masidonai šoko 
ispanišką šokį, Finai turėjo ke
letą numerių sporto. Anglai pa
sirodė su vyrų kvartetu ir ki
tos tautos irgi pasirodė savo 
tautos simboliniais* šokiais bei 
dainomis.

O lietuviai ... it Grigo bitės 
išsisklaidę. Negali bendrų jėgų 
sudaryti nei tokiam apvaikščio- 
jimui. Atrodo, kad Toronto lie-

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui Faun”

štai Vienam Pletkininkui 
dirbti šimtą Dolerių

TORONTO, ONT.—štai, 
nas komunistas iš . pletkininkų
balso pastogės, “L. B.” nr. 236, 
išlieja visą savo tulžį ne tik ant 
korespondento, kuris rašinėja į 
“N.” ir pasirašo su X, bet kar
tu ir ant Toronto Liet. Social
demokratų kuopos, kuri komu
nistams yra kaulas* gerklėje.

Aš nesu tos ’ “N.” tilįmsios 
korespondencijos autorius, ir 
nebūčiau radęs reikalo atsaki
nėti komunistui į jo tauzas, jei 
jis nebūtų palietęs Socialdemo
kratų kuopos.

Kad “L. B.” išimtinai tik 
plelkais užsiima, tai tą parodo 
ir to komunisto korespondenci
ja. Paimkime tuos kom. argu
mentus kuriais jis neva mėgina 
savo užtarnautą vardą primes
ti iksui ir S. D. kp. Jis sako, 
kad komunistai nebuvo išleidę 
jokių atsišaukimų dėl tokios 
demonstracijos. Bet ar be tokių 
atsišaukimų komunistai nemo
ka padaryti tokio triukšmo, a- 
pie kurį rašė ne tik “N.” iksas, 
bet ir anglų vietinė spauda. Iš 
to jau matosi, kad toks triukš
mas buvo keliamas, o ar jį kėlė 
Trockistai ar Stalinistai, tai to 
“N.” nebuvo pasakyta, ten bu
vo pažymėta, kad tą negražų 
darbą atliko komunistai.
Kamgi Trockis artimesnis, ko

munistams ar Socialistams?

save reklamuojasi dideliais re
voliucionieriais ir demokratijos 
gynėjais. Taigi pasižiūrėkite į 
veidrodį komunistai, ir pama
tysite, kad pletkininkų vardą 
jus pilnai užsitarnavote ir šiuo 
atveju.

Nauja “Sensacija”
Bet tai dar neviskas, štai “L. 

B.“ nr. 237 plėtkininkų meiste
ris Z. Janauskas, kurio pastan
gomis lapo suardytas ir Toron
to Lietuvių bendradarbiavimas, 
štai kokią “sensaciją”’ paskel
bė. Štai jo žodžiai.

“Pereitą savaitę per Naujie
nas Toronto socialdemokratų 
kuopa pasiskelbė esanti priešin
ga rinkimui aukų Lietuvos an
tifašistiniams kaliniams ir ant- 
rąjam Kanados Lietuvių Kon
gresui”.

Bergždžias butų darbas eiti į 
polemiką su politiniu analfabe
tu, bet čia aš duosiu Z. J. ge
rą progą užsidirbti pinigų, lai 
yra, jei Z. J. pristatysi man tą 
“N.” kopiją kurioje buvo toks 
T. S. D. kuopos nutarimas kaip 
cituoji savo pletkų balse, tai aš 
viešai pasižadu sumokėti cash 
$100.00, o jei) to negalėsi pada
ryti, tai ateik pas mane aš iš
duosiu paliudymą, kad esi tik
rai užsitarnavęs pletkininko 
meisterio titulą. Aiškumo dėlei, 
gerb. “N.”, skaitytojams, ku
riems gal neteko skaityti To
ronto Liet. Socialdemokratų to 
tarimo, kas liečia antrojo Ka
nados liet, kongreso. Tarimas 
buvo toje prasmėje, kad T.L.S. 
D. kp. suminėtame kongrese 
negali dalyvauti ’del tam tikrų 
motyvų, kurie buvo plačiai iš- 
dėsityti, bet pabaigoje to pareiš
kimo aiškiai buvo pasakyta, 
kad Amerikos Liet. Kongreso 
idėja butų vykdoma gyveni
mam

Tam ir tapo išrinktas kp. de
legatas, kuris ir išvyko į Scran- 
ton, Pa., kad atstovauti musų 
kp. Be to, musų kuopa nuo pat 
persiskyrimo su kom. pavedė 
kp. komitetui dirbti tą patį dar
bą, kurį dirbo buvęs bendrasis 
T.L.K.L.D.A., ir tas komitetas 
tą darbą dirba ne mažiau už 
komunistus, tik jis 
muoja.

nesfirekla-

su tokiais 
sąmonin

gai mulkina savo “L. B.” skai
tytojus, kad juos sukiršinus 
prieš tuos, kurie nepritarė Sta
lino diktatūrai.

Nors apgailėtinas apsireiški
mai!, bet reikia manyti, kad tas 
turi kada nors pasibaigti. Negi 
visą laiką Kanados lietuviai 
duosis save vedžioti už nosių 
panašiems mulkintojams kaip 
Z. j. A. Frenkelis

šmeižiančiais melais

PO

$2.75
PARSIDUODA

G
 ŠMOTU

SETAS!
NAUJIENŲ Q Q P

Skaitytojams V V U
TIKTAI

SU e KUPONAIS
Į Kitus Miestus 15c Extra 

Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

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

tas žino, kad Leninas, Trockis, 
Stalinas ir tie visi Stalino ap
šaukti pasiutusiais šunimis ir 
sušaudytieji, susitarę ir lygiai 
kaip Smetona su Voldemaru, 
sukilo prieš laikiną darbininkų 
revoliucinę vyriausybę, ją nu
vertė ir įsteigė vadinamą prole
tariato diktatūrą. -Bet visiems 
yra aišku, kad ta sadjale pučis
tų nesudaro proletariato. Ir po 
to visus senuosius atsižymėju
sius Socialdemokratas ir kitus 
revoliucionierius Trotkis su Le
ninu sukišo į kalėjinius, ir juos 
pūdo iki šiai dienai. Taigi, ar 
dabar komunistui jau bus aiš
ku, kam Trockis yra artimes
nis?

O, kas liečia S. D. kuopą, ku
ri paaukavo $5 drg. Stilsono 
bylos vedimo reikalui, tai bent 
dėl žmonių akių konlunistai tu
rėtų gėdytis taip rašyti. Visas 
blogumas tame, kad politiniai 
analfabetai tos gėdos nepažįsta.
Regis niekam1 nėra paslaptis, ir darbihihkas vėl atsigavęs.

Elektros kėdeje žmo 
gus nenumiršta

i i

K ' 
K

<• ni

. _ _ • Acme-Naujienų Telephoto
NORbJO NUVAKSUOTI .PREZIDENTO ČEVERYKUS— 
Oklahoma City, Okla., polilistas laiko Woody Hock- 
aday iš AVichita, Kansas, kuris prasimušęs per policistų 
liniją bandė pribėgti prie prezidento Roosevello auto
mobilio. Hockaday aiškino, kad jis nemanė nieko blo
go, tik norėjo nuvaksuoti prezidentui Rooseveltui čeve- 
rykus. Policistai įsivaizdavo kraujo praliejimą. Prezi
dentas ten lankėsi šiomis dienomis.

Margumynai

Pirmykščiai austra 
liečiai išmiršta

Užsienio spaudos žiniomis, 
apie 1,800 Australijos negrų, 
pirmykščių Australijos gyven
tojų, neseniai atsiuntė Anglijos 
karaliui prašymą, kad gelbėtų 
juos nuo galūtinio išnykimo ir 
kad leistų jiems rinkti savo at
stovus į Adstralij’Os parlamen
tą. Tai yra1 labai sena, bet ir 
labai varginga klajoklių tauta. 
Kai 1788 m1, pirmasis anglų 
gubernatorius Arturas Phillip- 
pas su 750 tremtinių atvyko 
pirmą kartą į Australiją, Aus
tralijoje tebebūta dar 300,000 
tų pirmykščių Australijos 
ventojų. šiuo metu jų yra 
50,000 belikę. Kaip greit 
nyksta, galima spręsti iš

gy
vos 
jie 
šių

IŠ LIETUVOS
NUSISkANDlNO VIENUOLY.

NO AMATŲ MOKYKLOS 
MOKINE

Gegužes 19 d. vietos vienuo
lyno amatų mokyklos moklhė 
JereVičiutė, susiginčijusi su 
motina, kažkur dingo. Kitą ry
tą ties Vyžunkos ežeru buvo 
rastas merginos paltas ir ja
me du laiškai: motinai ir my
limajam, kuriuose ji rašė, kad 
žudosi nusivylusi gyvenimu ir 
dėl nelaimingos meilės Sken
duolė ežere surasta.

ŠAULIAI BAIGIA STATYTI
NAMUS

VILKIJA — Vietos šaulių 
būrys pereitais metais pasista
tė erdvius namus, šiuo metu 
visu smarkumu vykdomi namų 
vidaus įrengimo darbai (daro
mas tinkas, dažomi). Tekb pa
tirti, kad šauliai nori savo pa
talpas pasiūlyti steigiamai Vil
kijoj progimnazijai, kol bus jai 
pastatyti nauji rūmai.

Tie namai, kuriuose anks
čiau buvo progimnazija, 
nepatogioj vietoj ir savo 
skirčiai mažai tinka.

NEMUNO AUKA

yra 
pa-

Iš SLA. 40-TO 
SEIMO

(Tęsinys is 4-to Pusi.)
karštai kalba už įnešimą ir 

tvirtina, kad toks įnešimas nie
ko nepakenktą organizacijos 
fin. stoviui.

są,

Bendrai, pasirodo iš Mockaus 
kalbos, kad jisai lyg ir pasiža
dėjęs savo kuopai gauti iš Susi
vienijimo kaip kad amerikonai 
sakd: “somelhing for nothing” 
(gauti ką nors už dyką).

Tačiau, didžiuma balją prieš 
Mockaus balsą, arba visais bal
sais prieš vieną, Įstatų Komi
sijos rekomendaciją priima.

—8. Bakatias
(Bus daugiau)

ATLAS BUILDERS C0
Laisniuoti Ir, apdrausti

Pllnfts Namų Perdirbimas
Be ritiniu infių OO dienų 
0% l»ftlftkatiQ fnettnlų

štai veislus. Mišriųjų australie 
čių daugėjimas sudaro paga
liau net pavojų baltiesiems

ALYTUS — Esant šiltam 
rui per Sekmines, Nemunas bu
vo pilnas besimaudančių žmo
nių. šį kartą Nemunas parei-

o-

Australijoje. Mišriųjų prieaug- kalavo iš. alytiečių aukos. An- 
lis yra bent trigubai kasmet trą Sekminių dieną apie 15 vai. 
didesnis, negu baltųjų prieauglis keturi žydų tautybės jaunuo- 
Mišrieji baltųjų pratinami h' liai sėdo į valtį ir išplaukė pa- 
gana lengvai duodasi pripra- sigrožėti 
tinami dirbti įvairius darbus, valtis ;
Mišrieji vyrai pasižymi kaip] sukrito į vandenį, iš jų nei vie- 
geri automobilių mechanikai, ■ nas plaukti nemokėjo ir ėmė 
o mišriosios moterys kaip vai-. Gelbėjimui valties arti 
l/'ti n 11 iz-1 ri c* iv* litmnln olun ' t v i • __ n • T*nebuvo, šoko jų gelbėti du ge

resnieji plaukikai: S. černavi- 
čius ir L. Rudnickis, kuriems 
tris pavyko išgelbėti: Sluckį, 
Sladovniką ir Sviatlerį, tačiau 
ketvirtojo Izaoko Berlinskio iš
gelbėti neįstengė ir jis prigė
rė. Skenduolio kūnas dar nesu
rastas. Jis yra baigęs IV kla
ses.

kų auklės ir ligonių slaugyto-; 
jos.

® Tarptautinėje turizmo kon
ferencijoje Berlyne Lietuvos tu
rizmo sąjungą atstovauja jos 
pirmininkas savivaldybių de
partamento direktorius Bar
kauskas.

gamta. Ties pliažu 
apvirto, o 'važiavusieji

54 
’136

10 DIENŲ SPECIALAI
Nauji Kateriai ir dnwn f)
spoutK, vidutiniam namui WWa I V

Nauji HtogainH apdengimai— OO f Į" 
av. rollal. ViHlUkal uf.klota vidų- v3 

tintam namui, (GotikoniH ir stdglangiamt 
extra)

Trilypiai frelmal ir lankai freimi- f 
niams, įkaitant trlmuH.

Pakeliama natinis Ir padaroma
kankryto raninčiun ........................

ir aukftėlau
• ___________________

Rhtaupyk 30nuo namo pakėlimo, ce
mento ir plytų belnmento, anbeaton aai- 
dlngų, pOrAlų, garažų, kletinedKio grindų, 
Alldymo pluinblngo ir ple«teriavimo.

ATLAS BUILDERS CO
TELEFONAS BOL’LEVARD 2440 
5040 S. RAGINE A VENDE

AR JIESKAI 
DARBO?

Žinomas prancūzų fizikas 
prof. d’Arsonvalles įrodinėja, 
kad elektros srovė žmogaus ne
galinti nužudyti, o tiktai su
laikanti jo kvėpavimą. Todėl 
kiekvieną nusikaltėlį, kuris pa
gal Amerikos Jungtinių Valsty
bių įstatymą esti žudomas el
ektros kėdėje, galima efeą atgai
vinti dirbtiniu kvėpavimu. D’ 
Aršonvalles tvirtina, kad jis 
neseniai buvęs . iššauktas prie 
kažkokio darbininko, per kurio 
kulią buvo perėjusi 4500 Voltų 
stiprumo srovė, tai yra tokia, 
kuri yra 3 kartūs stipresnė už 
elektros kėdėse vartojamą. Ne
laimingasis pasirodęs dar su 
gyvybės žymėmis. D’ArsonvaL 
les pritaikęs dirbtinį kvėpavimą,

Pvz., Viktorijoje anglams 
atėjus į Australiją tebebuvo 
12,000. tikrųjų australiečių, o 
dabar nebėra nė vieno. Tasma- 
nijoje paskutinis australietis 
negras mirė 1876 m. Naujoje 
Pietų Valijoje anglams atėjus 
tebebuvo 40,000 australiečių 
negrų, o dabar yra belikę tik 
500. Ir tie pastarieji baigia iš
nykti. Antai, žymus anglų an
tropologas, anatomijos profeso
rius F. Wood Jonas neseniai 
keliaudamas po Australiją sa
kosi tūkstančius kilometrų ne
besutikęs nė vieno australiečio 
negro, o teradęs tik buvusių jų 
stovyklų bebaigiančius išnyk
ti likučius. Tiesa, pastaruoju; 
laiku Australijos vyriausybė 
ėmėsi šiokių tokių priemonių' 
gelbėti tiems pirmiesiems Aus
tralijos gyventojams nuo ga
lutinio išnykimo. Buvo mėgin
ta. likusiuosius padaryti sės
liais ūkininkais, bet jie nesi
duoda už nieką prisirišami prie 
vienos vietos. Jie patys sako, 
kad grėičiaū 
vyktų pTh’išti

Tsb.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

iNAUJIENĄSj 
——IR TEMYK SKUTO - 1 

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

UIS $0111 lilslii Streit. CMUM. ILL

baltiesiems pa- 
sraunios upės J 

vandehj, negu juos. Vis dėlto 
atsirado apie 1,800 iš jų tarpo,! 
kurie net patį Anglijos karalių1 
prašo pagaliau gelbėti jų gimi-p 
nę nuo išnykimo.

Antra vertus, labai plinta 
Australijoje baltųjų rasinis su
sigiminiavimas- su negfais. Ne
paprastai greit daugėja mišrių
jų skaičius. Australijos negrai,' 
mat, nors patys ir išnyksta, 

į bet susigiminiuodami su bal- 
| taisiais, pasirodo^ yra nepapra-

LIETUVON
Siaučiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau*

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

20

so

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada1 
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jįjs jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas* ant metų ir 
prishjsit
Chičagoje .....  $8.00
Kitur Suv. Valstijom 
se ii* Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį -*■

NAUJlENOb 
1739 S- 
i 4 ilod Sl>
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POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DEKLAMATOK I U S.

No. 69—EILES IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pu«- 

lapių knyga .
No. 70—GLUDl-LIUDI. Lyriš

kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gratios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tAsnęat- 
feigerės šia 105 
pusi, knyga . vVr

NAUJIENOS
1739 SoUth Halsted Street

CHICAGO, ILL

Užsisakydartii prislyskite 
money orderi

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Diena Iš Dienos
Scenos Mylėtoju Ratelio 
Išvažiavimas

ROSELAND.—Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis turėjo sa
vitarpį išvažiavimą liepos 9 d., 
Thornton miškuose.

Kaip visada taip ir šis išva
žiavimas pasireiškė linksma 
nuotaika. Suvažiavo rateliečiai 
ir jų rėmėjai bei rateliui užjau
čiantys draugai, čia ir prasi
dėjo rateliečių vaišės su šaltu 
alučiu ir stipresniais gėrimais.

Ponios ratelietės ir šiaip vieš
nios prisivežė įvairių valgių ir 
lenktyniavo bevaišindamos sve
čius.

Vėliau Ratelio pirmininkas 
J. Pučkorius pakvietė dalyvius 
pratarti po keletą žodžių. Visi 
pasidžiaugė ir linkėjo rateliui 
dar ilgai gyvuoti. Minėtina, kad 
į šį išvažiavimą atvyko ir du 
Naujienų redakcijos nariai, 
būtent, K- Baronas ir A. Vaiva
da. Gerbiamas Baronas labai 
daug yra veikęs scenos mylė

tojų ratelio suorganizavime, to
dėl, nors dar po operacijos pil
nai nėra spėkų atgavęs, vienok 
visgi teikės ratelį atlankyti, už 
ką jam nuo ratelio ačiū!

Vėliau, sutemus ir mėnuliui 
nedrąsiai šviečiant, atsirado ir 
muzikantas- čia ir pasirodė ra
teliečių pesimizmo klaidingu
mas, nes laike programo gir
dėjosi nusiskundimų senatve, o 
kai muzikantas užgrojo, tai pa
sirodė, visai kas kita. Visi ap- 
sititulavę senatve, taip vikriai 
pradėjo suktis, kad net malo
nu buvo žiūrėt. Ratelio gi pir
mininkas J. Pučkorius visados 
stengiasi tvarką palaikyti, o 
ponia Pučkorienė ten pat šu
tinta kava stengės visiems sve
čiams suteikti kuo daugiausia 
energijos.

Jauno Lietuvio
Advokato ‘‘Įkurtuves”

—Stepukas.

Vio-

Įsporta$| TAUPYKIT KUPONUS
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PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
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Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Edward Karėta, 32, su
let O’Connell, 30

John Kinn, 32, su Mildred
Urba, 32

George Klimą, 21, su Mary 
Butlak, 21

Albert Tonks, 38, su Doro- 
thy Boerema, 22

Walter Grubas, 24, su 
cilia Majchizak, 24

Gavo
Perskiras

Alvina Chernauskas
Stanley Chernauskas

Frank Janusz nuo Josephinc 
Januszir

Ce-

nuo

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos pusmetinis sutrin
kimas įvyks liepos 13 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Prašome laiku susirinkti ir atsivesti naujų narių.

Valdyba.

STALUI PADENGTI SERVETKELĖ

JIFFY CROCHET DO1LIES PATTERN 1715

No. 1715. — Graži ir greitai numezgiama servatkėlė. Jei patin
ka, galit ir spalvuotus siūlus vartoti .

Adv. Walter Krause- 
Krasnauskas

WEST ENGLEWOOD.— Tai 
nebuvo tikrenybėje įkurtuvės, 
bet rezultatas būrelio draugų 
sumanumo parodyti jaunam 
lietuviui advokatui savo drau
giškumą ir pritarimą jo profe
sinės karjeros pradžioj. Suma
nymo vykiu imu i vadovavo p-ia 
Della Kuraitienė, p. Dominiko 
Kuraičio (Milda Auto Sales sa
vininko) žmona, kuri kartu su 
vyru buvo “įkurtuvių” šeimi
ninkai.

Vakarėlis surengta siurprizu 
p. Walteriui Krause-Krasnaus- 
kui, 28 metų jaunuoliui, kuris 
žiemą užbaigęs' advokatūrą, 
pasekmingai išlaikė valstijos 
kvotimus ir šiomis dienomis 
gavo teisę praktikuoti Illinois 
ribose. Jis lankė kolegiją (Kent 
College of Law) vakarais, nuo 
1931 metų, dienomis pelnyda
mas pragyvenimą. Tarnavo 
kaipo aktorius Chicagos fede- 
raliam Teatrui, Blackstone 
teatre. Pradinius mokslus išėjo 
Gary, Indianoje, o high Ochool 
mokslus — Lindblom mokyk
loj. 1931 metais jis buvo tos 
mokyklos lengvos atletikos ko
mandos kapitonu.

Vakarėlis įvyko p. Krause- 
Krasnausko patėvių 'pp. Fred- 
rick Mišeikų namuose, 6358 S. 
Hermitage avenue.

Dalyvavo gražus būrys sve
čių. P-n o Krause-Krasnaunko 
nustebimui nebuvo galo, kai 
grįžęs namo, pamatė kokį 
“šposą” p. Kuraitienė jam iš
krėtė. Ji sukvietė svečius, vis
kuo rūpinosi.

Po gražių vaišių įvyko pro- 
gramėlis. kur kalbas pasakė 
Dr. J. W. Kadzewick, J. J. Žu
kas (tostmeisteris), teisėjas J. 
T. Zuris ir pp. Kuraičiai, galiau 
ir pats p. Krasnauskas. Teisė
jas Zuris pasakė labai įdomią 
kalbą, į tepdamas pasakojimus 
apie juokingus incidentus teis
me. Tai buvo “tipsai” jaunam 
advokatui, už kuriuos lasai bu
vo labai dėkingas.

Vakarėlis tęsusi jaukioj, 
draugiškoj dvasioj iki vėlumos. 
Svečiai išsiskirstė tik sekmadie
nio rytą. —V.
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Lietuvių Golfininkų 
Triumfas

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
nuoširdžiai kviečia golfo mylė
tojus dalyvauti Sąjungos ren- 
giamąjame profesionalų ir biz
nierių golfo turnyre, trečiadie
nį, .liepos .20 d., Indian Head 
Golf. Club- ! 11**11

Golfo lošimas prasidės 9 vai. 
ryto. Bus lošiama 36 duobutės. 
Lošėjai bus paskirstyti į tris 
skyrius, sulig lošėjų paduoto 
pirmesnių jų loširrių kirčių 
skaitliaus.

Sąjunga turi paskyrus daug 
dovanų. Kiekvienas “fourso- 
me” gaus dovaną. Valdyba ir 
komisijos, kurios rūpinasi šios 
pramogos surengimu tikrina, 
kad kaip nariai, taip ir svečiai 
bus pilnai patenkinti šiuo Są
jungos vasariniu turnyru.

Moterų lošimas kortomis pra 
sidės 2 vai. popiet. Loš bridge, 
pinochle ir 1.1. Laimėtojams do
vanos bus įteiktos vakarienės 
metu, kaip golfininkams taip 
ir kortų lošėjoms. Vakarienės 
prasidės 6 vai. vakare.

Galima vietas rezervuoti pa
šaukiant sekančius telefonų 
numerius: Canal 6122, Virginia 
1116 arba Grovehill 0027.

—Komitetas

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! 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 besu 

tikę.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

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

Nevažiuokit i Didmiesti
Taupyti Pinigų

jgĮfr Turėdami Tvirčiausią Lietuvių
. Finansinę Įstaigą Savo -

Apielinkėj

UGYBfi VARTOTU AUTO 
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
TEISINGAS 
PATARNAVIMAS 
GERI MECHANIKAI

DAUGYBE

• GERI

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

Tai Bent Galės 
Užsirūkyti!

Trys ginkluoti plėšikai vakar 
rytą, pavogė $5,900 vertės ci- 
garėtų ir cigarų iš Wholesale 
Tobaccos, Ine., sandėlio, 6009 
Broadway.

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografes£ų. Pir
mas vizitas į Birobidžaną, žydų 
autonominė respublika, pamaty
kite Maskva Geg.;Pirmo paradą. SONOTONE TEATRE

66 E. VAN BU RE N
Šiokiomis dien. 25pį iki 1 v. p. p. 

Visuomet vėsu ' ir patogu

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

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

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

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

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

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardi______________________________________

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

| Miestas ir valstija ______________________________________

no 1715 ‘.Mirė Bobby Franks’o 
j Brolis
I DeWitt viešbutyje, 244 E.
| Pearson st., mirė 35 metų Jack 

M. Franks, brolis garsaus ber- 
---- I niuko Bobby Franks, kurį nu-

I žudė Loeb ir Leopold.

PETER PEN .

S1?®

I l / NlOUJ, 3>BB

VOUZVB ‘
oohją? j

< MOSsįZ

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“Uline Bride”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą

! DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

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

PAŽIŪRĖTI 
KITUR SUV. VALSTIJOSE: 

“Naujienos” metams .............
26 šmotų Setas, persiuntimas 

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

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

CIIICAGOJE:
‘.‘Naujienos” metams
26 šm. Setas ............

Viso

ATSILANKYKITE

$8.00
$4.00

$12.00

.. $5.00

. $4.50

/ $9.50

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas.............................................. ...........

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

Adresas

Miestas

Adresas

Miestas

OUR OMUS/’
MOPEt »S

TU4S- / 
lauAKiO/

I HELP *—
4 US j 
SOMEBOO/I

TONSILAI IŠIMAMI $<|2-50
GYDYMAS ............. ŠCn.OO
LIGONINĖJE ......... ..........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ------“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus I ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA• 

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

TeL VIGTORY 9070.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Karpenterio, konkrito ir muro dar-

3427 S. Emerald Avė. 
chicago, m.
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TRIJŲ CICERO P AR APIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą, Jokū
bai.

Jokūbas — Labą, labą, mano 
mieli draugai, Na, kas judu 
taip anksti pas mane atginė?

. Petras — Žinai ką, ponas Jo
kūbai? Jonas užbėgęs pas ma
ne pranešė daug įdomių daly
kų, ypač kas atsitiko musų šv. 
Antano par. piknike birželio 19 
d., Vytauto Parke. Tad, sakau, 
eikiva pas tave, Jokūbai, pasi
kalbėti ir pasidalyti mintimis,

Jokubąs — Na, kas gi ten to
kio nepaprasto atsitiko tame 
piknike?

Petras — Apie tai kas ten at
sitiko, tegul papasakoja mud
viejų draugas Jonas. Jis mat 
ten buvo nuvažiavęs, viską ten 
matė ir girdėjo.

Jonas — žinote, mano drau
gai, kaip jau musų klebonas 
kun. H. Vaičiūnas skelbė per 
daugelį pamokslų ir primygti
nai ragino visus parapijomis 
važiuoti į tą pikniką, tai ėmiau 
ir aš nuvažiavau ten. Kadangi 
šįmet kard, Mundelein užgynė 
pardavinėti arielką ant parapi
jų balių, piknikų ir kitokių pa
rengimų, tąi musų klebonas H. 
Vaičiūnas sugalvojo padaryti 
tikietus po 50c. už įėjimą į pik
niko daržą. Paskeibė, kad išda
lins .$200 dovanų, kad tik dau
giau patraukti žmonių į pikni
ką. Ir sakė, kad tai darąs dėl 
to, kad ant pikniko nebus gali
ma pardavinėti arielkos.

Tačiau, kaip nuvažiavęs pa
mačiau, jog prie baro galima 
buvo gauti visokios arielkos 
kokios tik kas norėjo, tai pa- 
mislijau sau, mat, kaip musų

MADOS

No. 4829—Labai elegantiška ir 
graži suknelė. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų 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. Hajsted St., Chicago, UI.
——«F—— 
NAUJIENOS Patiem Dąpt.
1739 S- Halsted SL, Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųiti man pavyzd; No..... .....

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

‘"‘■r      ^.i.yiuriu
(Vardas ir pavarde)

*.........!•> -.............-.............f
(Adresas) l

. ............................. .................   «*■■■ I

( (Miestas U valstija)!
' i 1.1.1! 1 I .■(.! 

šventos Romos katalikų bažny
čios kunigai gražiai apgaudinėi 
ja savo parapijonus. Per pa
mokslus* šaukė, kad nevalia bus 
arielką pardavinėti, o dabar 
pats klebonas stovėdamas prie 
baro šaukė valio, kas tik padė
jo penkinę ant baro.

‘“Valio! Valio’”
Kitas nepaprastas įvykis tai 

musų klebono įsakymas pikni
ko darbininkams, kurie dirbs 
prie baro, kad nežiūrint kas 
kiek padės ant baro, $5, $10, ar 
$20, kad grąžos niekam neduor 
tų. O vieton grąžos, kad tuojau 
bartenderiai pradėtų šaukti ir 
rėkti, “valio, valio”, paminėda
mi to parapijono ar biznierio 
pavardę. Girdi, tada toks biz
nierius ar parapijonas sarma- 
tysįs grąžos bereikalauti. Girdi, 
už lai mes jį pagarsinsim prie 
baro susirinkusiems.

Petrais —• Tai, matai, Jokū
bai, kajp gražiai ir smagiai mu
sų klebonas iš savo parapijonų 
ir biznierių sugeba penkines ir 
dešimkes rinkti!

Jonas — Bet tai dar ne vis
kas. Palauki ta, Aš judviem dar 
daugiau pasakysiu įdomių da
lykų, ką ten girdėjau ir mačiau 
tame piknike. Man beveikščio- 
jant po tą vadinamą Vytauto 
Parką. Tiesa pasakius, tai ne 
koks ten parkas, o tikras dar
žas. Vytauto vardu turėjo būti 
pavadinta kokia nors lietuvių 
bažnyčia, ar mokykla, kaip kad 
yra Lietuvoje daroma. Pava
dinti tokį girtuoklių sueigos 
vietą, Vytauto vardu, tai yra 
pažeminimas garbingo Lietuvos 
karaliaus vardo.

Jokūbas — Na, gerai, tęsk 
toliau savo pasakojimą.

Jonas — Taigi, kaip sakiau 
man bevaikščiojant po tą dar
žą, patikau vieną musų mieste?-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liep s 10 d., 2 va1., po pietų, 
1938 m., sulaukęs 65 m. amž., 
gimęs Kauno apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

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 velionio 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, sunai, dukterys ir 

kitos giminės
Laid. dir. Lachawicz ir Su

nai, Tel. Canal 3515.

BANDYK—RENDUOK—-PIRK! 
—25 CENTAI

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

BIM MERLES
1451 W. 63rU Street 
Tel. Rępublic 2269.

II H n 1 Gėlės Mylintiems 
11 |J ĮJ ji Vestuvėms, Ban- 
lljlgjjj. kietams, Laido- 
V11M11 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avemie
Phone LAFAYETTE 5800

I Siunčiam Gėles
IVf-lMIS Telegramų i 

(■U 9 LiIlVlV Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

Ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tek BOŲLEVARD 7314

lio tavernos pgjaikytoją. Šis bu
vo taip perpykęs už negirdėtą 
apiplėšimą, kad sako, “never 
again” važiuoti ant tokių pik
nikų. Sako, paaukąvąu visą sta
tinę alaus vertės $13. O štąi, 
kaip atvažiavau, tai dąr turė
jau užsimokėti po 50c. nuo y- 
patos už įėjimą į tą daržą. Ne
gana to, sako, priėjau prie ba
ro išgerti stiklą alaus, padedu 
penkinę ir maniau gausiu grą
žos. Tačiau vieton grąžos, kaip 
pradės visi tie bartenderiai ir 
pats klebonas rėkti ir šaukti, 
kad valio, valio, ir taip mano 
penkinė nuskambėjo į cash re- 
gisterį. Tad, sako, manęs jie 
daugiau nebematys tokiuose 
piknikuose.

Sutikau ir kitą ir trečią ir 
visi nupasakoja tokias pat is
torijas. Tad, ką kiti pasakoja, 
aš jau nė nebekartosdu.

Negana to. Apie pavakarę 
vienas jaunas vaikinėlis berėk
damas, bešaukdamas valio prie 
baro, pusėtinai nusigėrė. Ir su
prantama, kaip įsigėręs, pradė
jo prie virtuvės tai prie vieno, 
tai prie kito kabinėtis. Supran
tama, tuojau buvo pašaukta 
vietinė policija. Kaip prisigėręs 
pradėjo ir prieš policijąntus 
sprečytis. Pasekmė, liko taip 
sudaužytas, sumuštas, kad jo 
galvą buvo visa kraujuose pa
plūdusi. Didesniam savo autori
teto parodymui policijai!tai už
dėjo tam vąikinėliui geležinius 
ant rankų ir prismeigė su pa
galiu prie žemės kaip kokį kir
miną. Ir taip prismeigtas jis 
gulėjo per keletą valandų. Man 
tiesiog graudu ir šlykštu pasi
darė bežiūrint, kad tokie daly
kai yra daromi dėl labo šven
tos* Romos katalikų bažnyčios, 
šv. Antano parapijos piknikuo
se. -

Klupdė prąl. Kruszą?

Jokubąs — Mano mieli drau
gai. Aš galiu tiek pasakyti. Jei 
ant to šv, Ąntąno parap. pikni
ko butų atsilankęs kard. Mun
delein arba jei kas iš parapijo- 
niįr pranešiu" jarii^ taFli^rd abe
jonės, kad jis kun. II. Vaičiūnų 
paklupdytų am poros va’mulu, 
Taip jis padarė anąmet su šv. 
Jurgio par. klebonu pralotu M. 
L. Kruszu, kuris irgi klūpojo 
per porą valandų prieš kard. 
Muiujelęįn, už davimą perdaug 
valios savo gaspądinei, kuri ra
šydavo čekius ir vkų parapiją 
kontroliavo pralotai išvykus į 
Europą.

Judu tur būt girdėjote, kad 
kardinolas Mundelein šį pava
sarį užgynė pardavinėti arielką 
ant bažnytinių balių ir piknikų. 
O žiūrėkite kaip musų lietuviai 
Romęs katalikų bažnyčių kle
bonai pildo tą kardinolo Mun
delein įsakymą?

Petras — Dar truputį paklau
syk Jokūbai, Jonas dar ne vis
ką tau papasakojo.

Jokūbas — Na, tai gerai. Jo
nai tęsk savo pasakojimą to
liau.

Kaip Reikia Biznis Daryti
Jonąs — Matai, aš buvau nu

ėjęs ant to dąrbmįnkų šv. An
tano parap. sutrinkimo. Tarp 
daug visokių pamokinimų mu
sų klebonas kun. H. Vaičiūnas 
su dideliu pasididžiavimu štai 
ką pasakė: “Aną dieną manęs 
paklausė kun. Anicetas Lįnkus, 
klebonas iš West Pubnano, gir
di, kaip jus ciceriečiąi sugebat 
liek daug pinigų padaryti ant 
savo piknikų. Aš gi j.ąm pasa
kiau, inęą, mat, iš penkinės 
čenčiąus (grąžos) nęduodam 
niekam, kaip kąd jus darot. 
Pas musj ar tai butų paprastas 
parapįjonąs ar biznierius, padė
jo ant baro penkinę ar dešim
kę, čęnčįąus nėra. O t ta i taip 
mes ciceriečiąi biznį darome, 
ant sąvo parąpijalnų piknikų. 
Už ta<J mes U padarome daug 
pinikų, Pąs mus niekad nėra 
depresijos parapijos reikalams. 
O t, tik reikia mokėti kaip biz
nis daryti ant piknikų.” baigė 
savo pamokslą pikniko darbi
ninkams.

Jokūbas — Mano mieli drau-

gai. Ištiesų judu papasakojot 
man gana įdomių dalykų apie 
musų praeitą pikniką. Tačiau, 
mano mięlį, ar judu manote, 
kad tai yra sektinas tpkis pa
vyzdys, kokį Jonas nupasako
jo? Suprantama, kad tai yra 
tiesektįnas dėl gerų katalikų 
žmonių. Juk Kristus įsakę my
lėti savo artimą, o ne skriausti 
jį. Tokie dalykai, kokius Jonas 
mipamkoją, tai yra skriaudi
mai savo ąrtimo, po priedanga 
Romos katalikiškos bažnyčios 
gerovės, arba, kaip musų kle
boną; paprastai sako, savo pa- 
rapjjonams, girdi, tai viskas e- 
są daroma dėl labo savo para
pijos.

Petras — Bet, prašau atleisti 
man. Ąš su Jonu jau turiu bėg
ti namo. Jau vėlybas laikau. A- 
čių tau, Jokūbai, už malonų 
mudviejų priėmimą ir suteiki
mą gražių patarimų.

Jokūbas — Ačių judviem už 
atsilankymą ir papasakojimą 
man įdomių dalykų. Prašau at
vykti kitą šeštadienį. Likite 
sveiki, mano mieli.

Cicero Jokūbas

Dr. N. Ashmenckas 
Sugrįžo iš Daktarų 
Konvencijos

Buvo San Francisco ir Los 
Angeles, Caiifornijoje

Buvo rašyta, kad dr. N. Ash- 
menckaitė išvažiavo į daktarų 
konvenciją, kuri įvyko San 
Francisco, Californijoj.

Daktarė pareiškė, jog dakta
rų konvencija pilnai patenkin
ta, nes buvo daug svarbių pra
nešimų medicinos mokslo sri
ty j-

Dr. Ashmepskaitei apeina ne 
vien medicinos patyrimai, jai 
yra taipgi svarbu patirti vieti
nių gyventojų socialį būvį, ne
žiūrint luomų skirtumo. Sako, 
galima spręsti iš darbininkų 
gyvenimo, jog jie neblogai dir- 
bą, apsirengt gerai ir iš veidų 
matyti, kąd nebadauja. “Bend
rai imaut”, suko daktarė, “Ka- 
liforpijos žmonės išrodo senes
ni”, Tas “esą nuo klimato, o ne 
nuo skurdaus gyvenimo.”

Sąn Francisco buvo nuvyku- 
sį pažiūrėti “Chiną Town”. Sa
ko, kad tąsai Cbina Town e- 
sąs nepaprastai švarus, kad 
tarp baltųjų žmonių ir kiniečių 
yra didelis draugiškumas ir su
tikimas. Tą pačią dieną pasitai
kė kinų protesto paradas prieš 
Japoniją. Buvusi labai įspūdin
gą eisępa, kuri tęsęsi virš trijų 
valandų. Maršąvo baltieji žino- 
nės ir kiniečiai. Kiniečiai buvo 
apsirengę ąąvo tautos drapano
mis ir pasipuošimais. Surinko 
$60>000 Kinijos valdžiai pagel
bėti kovai prieš Japonijos mili- 

i turistų grobimus.

Judžių Biznis Nupuolęs

Iš San Francisco nuvažiavo 
į Los Angeles, Ca|., pas savo 
gimines ir pasižiūrėti to gar
saus judžių. miesto. Judžių biz
nis esąs nupuolęs, daug studijų 
yra uždaryta. Daktarės svar- 
biausias tikslas buvo pamatyti 
Los Angeles apskričio naująją 
ligoninę, kuri yra pastatyta ant 
32 akrų žemės plote/. Ligoninė 
yra 20 lubų aukščio. “Pats* trio- 
besis, visi įrengimai, sau ly
gaus neturi visam pasaulyje,” 
sąko Dr. Ashmenckaitė.

Ąpląnkė Catalina Island. Esą, 
įdomi vieta. Taipgi aplankė The 
Mis šio n Imi, kuriame yra sudė
tą įvairių, tautų, daugiausiai 
Europos, visokių baldų, stabų, 
piešimų ir t.t.

Dr. Ąshmenskaitė atsisakė 
parašyti apie daktarų konven
cijos įspūdžius. Sako labai e- 
santi užimta ligonių gydymu. 
Vos spėjo parvažiuoti iš Cali- 
fornijos, buvo pašaukta į Bloo- 
mington, III. |50 mylių nuo 
Chicagos, daryti ligoniui spe- 
cialę operaciją. žvalgas

Budrikas Atnaujina 
Programas Per 
WCFL Stotį
Transliuos vėl kas sekmadienį, 

6:30 vakare

Budriko lietuviškos radio 
programos iš galingom Stoties 
W.G.F.L. 970 k., ir vėl bus lei
džiamos. Prasidės liepos 17 die
ną, nedėliojo, kaip 6:30 vai. va
kare ir bus girdimos visur aiš
kiai ir gražiai, kadangi stotis 
yra didelė ir galinga ir gros ge
ra simfonijos orkestrą.

Šitie programai yra atnauji
nami anksčiau negu buvo nu
statyta dėl to, kad Budriko 
Krautuvė aplaikė daugybę laiš
kų, reikalaujančių kad butų 
leidžiami programai iš didelės 
stoties, nes» daugelis lietuvių gy
vena tolimesnėse apylinkėse, 
kurių pragramai leidžiami iš 
mažesniųjų stočių nepasiekia.

Neužilgo prasidės dešimti 
metai, kaip Budrikas leidžia 
šituos programas ir tas įvykis 
bus iškilmingai paminėtas.

Budriko Krautuvė leidžia 
programas iš stoties W.A.A.F‘ 
920 kil., penktadieniais ir sep- 
tintadieniais, nao 4 iki 4:30 
vai. po pietų. Tai yra Inter
national Potpoari, kar daagiau- 
šiai yra skleidžiama lietaviška 
mazika ir dainos.

W.H.F.C. Cicero programai 
bana ketvėrgais kaip 7 vai. 
vakare. Budriko programuose 
tik lietuvių bizniai yra reklia- 
maojami, svėtimtaačių bizniai 
nėra priimami.

— Rep. B.

Lietuvos Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
Lietuviška Gegužinė
Liepos 17, Danieliaus Darže

Kas bus, kas nebus, o Lietu
vos Jaunimo Kultūros Ratelio 
šimla-nuošimčių gegužinė tik
rai įvyks ateinantį sekmadienį, 
liepos 17 d., Danieliaus darže, 
Willow Springs, III., viena my
lia į vakarus nuo Kean Avė., 
prie 87th St.

Su įžangos bilietais 10c. bus 
proga laimėti grynais pinigais 
1 — 3 dolerius, 2 — 2 doL 3 — 
stalo lempą Progress Rakandų 
Krautuvės auka, 3222 S. Hals
ted ir 4 — Elektrikinis laikro
dis, 3 dol. vertės.

“Kaip Lietuvoj

Bus einami įvairus rateliai 
ir kitokie žaidimai, šokiai ir 
dainos, kas vėlesniu laiku ei
nama ir dainuojama musų Lie
tuvoje.

Taigi, širdingai užkviečiame 
plačiąją Chicagos visuomenę 
skaitlingai dalyvauti su mu
mis gryname ore, o užtikri
nami smagų laiką, nesigailėsite. 
Norintieji su rateliečių jauni
mu (grinoriais) sykiu važiuo
ti, atsilankykite sekmadienį 
10:30 ryto priešais Lietuvių 
Auditoriją, 32 ir Halsted St, iš 
kur dainuodami “Už Lietuvą, 
už Tėvynę” su troku važiuosi
me tiesiog į Danieliaus daržą. 
Taigi, iki malonaus pasimaty
mo nedėlioj, 17 d. liepos, Da
nieliaus darže-

• —Raseinių Magdė.

Naujas 
Biznierius

f———.........

Stasys ir Sofija Draugeliai 
nusipirko taverną, 4949 S. Hal
sted St., kuriame užlaiko gerą 
degtinę ir Miller High Life,alų. 
P-a S. Drangelienė taip pat pa
tyrusi virėja, gerai ir skaniai 
pagamina pietus. Prie valgio 
ir gėrimo patarnauja Ko trina 
Giedras.

Draugeliai yra linksmo budo 
žmonės ir aš manau, kad tu
rės gerą pasisekimą biznyje.

Prie progos turiu priminti, 
kad p. Drangelienė yrą Chica- 
go^ Lietuvių Draųgįjoą narė, o 
jos vyras ir Ęot^ina Giedras 
prie pirpjps progos įsirašys į

CLASSIFIE.D ADS.
BUSINESS CHANCES 

______ Pardavimui Bizniai
PARSIDUODA TAVERNAS prie 

dirbtuvių su ar be namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th 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 štorus. 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.

HELP WANTED—MALĖ 
_______ Darbininką Reikia_______

REIKIA apdraudos agentų 25-35 
metų amžiaus, keturių metų High 
School—turi būti vedęs. $25.00 į sa
vaitę ir komisija.

ATLAS EMPĖOYMENT 
6250 S. Halsted St.

REIKALINGAS ŽMOGUS į fruit 
stand—turįs patyrimo—alga ir pra
gyvenimas. 5519 S. Harlem Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
parbininkių Reikia

REIKIA GROŽIO OPERATORĖS, 
registruotos, puikios plaukų stylis- 
tės, nuolat. 6308 So. Hasted St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir Trokai Par^^

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 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUIGK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wesit 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

FURNITŲRE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bile kurio bjznio 
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.

GROSERNĖS fiksčerius ir staką 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
automobilio, turi buit parduota 
greitai nes atidarau taverną. x-ros- 
pęct 1156.

Gli. L- Draugiją. Taip pat yra 
geri Naujienieeiai.

Linkiu viso labo naujiems 
biznieriams.

—Alex Ambrose.

Rytoj Roselandiečių 
Susirinkimas Oak 
Foresto Reikalu

Ruošia Pikniką rugsėjo 11 d.
Senelių Naudai

Roseląndo ir apylinkės visų 
draugijų komisijos Oak Forest 
Prieglaudos Lietuvių Senelių 
aplankymo surengimui susirin
kimas įvyks ketverge, liepos 14 
d., 7:30 vakare, Visų šventų 
parapijos svetainėj, 10806 So. 
Wabaslį Avė

jau 18 draugijų prisidėjo 
prie to darbo, bet dar ne visos, 
nes dar iš West Pullmano nei 
viena neprisiuntė savo atstovų. 
Taigi, Westpullmaniečiai, su
kruskite, išrinkit savo komisi
jas ir prisidėkit prie šio darbo, 
nes širdingai esat kviečiami. 
Fondo sukėlimui yra rengia
mas piknikas Rugsėjo-Septem- 
ber 11 dieną, Rossi darže, prie 
130-tos gatvės ir Cottage Grove 
Avė. Tam piknikui ti'kietai jau 
yra atspausdyti, taigi draugijų 
atstovai malonėkit atsilankyti į 
šį susirinkimą ir pasiimti tikie- 
tų, kad piknikas butų pasek
mingas.

Dabąr atsiprašau gerbiamos 
visuomenės, kad praeito susi
rinkimo pranešime įsiskverbė 
nęipąjonį klaida. Iždininkas ne 
P. Ručinskas, bet W. Kristoff.

-^Adomas D,

PARSIDUODA TAVERN 7400 S. 
Green. Pigiai—Gerą vieta—Geras 
kampas.
$1500.00 tavernas už $500.00. Kreip
tis į Mr. Kanter, 4707 S. Halsted 
St. Yards 0800.
SAVININKAS TURI PAAUKUOTI

Labai gerai einantį bizn|, groser- 
nę ir marketą su staku, modernais 
fietures ir troku. California, arti 
47th St. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Kreiptis Manor Realty Co., 
2532 W. 63rd St. Tel. Hemlock 8300.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė 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 freimi- 
nis namas, 4-4 kambarių flatas, va- 
na, pečium šildomas, pajamos $90 
mėnesy, 2 karų garažas. Savininkas 
1433 Wolfram St.

6 kambarių Cottage Brighton 
Parke, pardosiu už pirmą pasiūly
mą arba mainą. Prospect 1156.

FARMS FOR SALE
_______ Ūkiai Pardavimui_______

36 akrai prie 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- 
vize. Hart, Mich.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street,

COĄL—VVOOD—OĮL 
Anglys—Malkos-—ARejus

Kainos Numažintos-- 
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos
...JEIGU REIKIA PINIGŲ.-

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
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J. EVINSKAS PRAŠO AUTOMOBILIŲ NE
LAIMĖS LIUDININKU ATSIŠAUKTI

Jo žmoiia ir 11 Metų Duktė Labai Pavo
jingai Sužeistos

Vakar į “Naujienų” redakci
ją kreipėsi bridgeportietis Juo
zas Evinskas, 3431 South Lowe 
avenue, su prašymu pagelbėti 
jam susižinoti su liudininkais, 
kurie matė automobilių nelai
mę prie 72nd ir Kedzie, sekma- 
dienį po pietų.

Jis yra vienas nukentėjusių 
toj nelaimėj. Evinskas važiavo 
72-ta gatve į piknikų Justice 
Parke. Prie Kedzie į jo auto
mobilį įvažiavo kita mašina, 
valdoma vieno George Fales, 
nuo 4348 West 25th Street. Su
sirėmimas buvo toks smarkus, 
kad Evinsko mašina kuliais ap
sivertė, o Fales’as nusirito 50 
pėdų į “preres”.

Atsipeikėjęs iš po nelaimės, 
būryje susirinkusių žmonių 
Evinskas išgirdo kelis lietuviš
kus balsus. Pamena, kad kai 
kurie komentavo:

“Matai, turbut važiavo į pik
niką, turėjo susikrovę lunčių, 
viską, o dabar tokia baisi ne
laimė.”

J. Evinskas neturėjo progos
nei nebūtų pajėgęs su tais lie- už neatsargų važiavimu.

Malonus SLA Seimo
t

Atgarsiai SLA
260-toj Kuopoj 

Sukėlė Naują Ūpą Nariuos 
Dirbti Organizacijos naudai
MARQUETTE PARK — Pra

eitų sekmadienį kaip antrų va
landų po pietų įvyko SLA 260 
kuopos pusmetinis susirinki
mas, kur 40-to SLA seimo de
legatai išdavė susirinkusiems 
nariams reimo raportus.

Pirmiausia kalbėjo K. Liut
kus, apibrėždamas bendrai višų 
seimo eigų, pažymėdamas, kad 
buvusia seimas, jo supratimu, 
buvo viena* iš rimčiausių, tvar
kingiausių ir gražiausių seimų, 
kokis kada nors galėjo būti S. 
L.A. istorijoj. Seimas be triukš- 
mavimo be leidimo veltui laiko 
padarė eiles rimtų ir naudingų 
nutarimų dėl SLA labo.

Seimas pasižymėjo draugin
ga nuotaika, kuri reiškė tikrų 
fraternalizmo dvasių. Seimo o- 
pozicijos broliai, nors ir sukė
lė vienos valandos nerimtų 
skandalų, bet rytojaus dienų 
pamatė savo klaidas ir paty* 
padarė seimui įnešimų, kuriam 
pirmiau skandalingai priešino
si ir tų jų įnešimų seimo dele
gatai vienbalsiai priėmė.

Padėka Bagočiui
SLA prezidentas Bagočius, 

kuris labai tvarkingai vedė vi
sų seimų, tikrai užsipelnė dide
lės padėkos.

Antras delegatas K. Mačiukas 
nurodė nariams teimo padary
tas pakaitas mokesčių lentelių, 
kurios, pasak delegato, turėjo 
būti pritaikytos prie III. valsti
jos apdraudos departamento 
renkalavimo. Jis taip pat deta- 
liškai nurodė ir bendrų SLA fi
nansinę padėtį, pažymėdamas 
jų kaipo organizacijų augančią, 
rimtai sutvarkytų ir žadančią 
gražių ateitį.

Trečia delegatė E. Pužauskiė- 
nė, pažymėjo, kad ji turėjo 
laimės būti pirmu kartu I SLA 
seimo delegate ir ji džiaugėsi 
seimo visa eiga, kuri jai labai 
patiko.

Seimo delegatų raportai, kaip 
vienu balsu liko kuopos narių 
priimti ir užgirti. Kuopos na
riai entuziazstiškai priėmė vi
sus seimo padarytus nutarimus 
ir pasižadėjo dirbti SLA labui, 
gauti naujų narių ir kaip įma
nant ukdinti organizaciją po 
tikra fraternalizmo idėja kad ji 
galutinai sunaikytų politišką 
prakcijonizmą.

Kuopos koresp. K. Liutkus

tuviais pasimatyti ir pasiimti 
jų vardus ir adresus. Tad, jis 
dabar prašo “Naujienų” pagel
bėti tuos liudininkus surasti. 
“Naujienos” jų nežino, bet jei
gu tiems nelaimės liudininkams 
teks šią žinių skaityti, tai pra
šom susižinoti su p. J. Evin- 
sku, adresu 3431 S. Lowe avė. 
Jam tas labai svarbu.

J. Evinsko automobilyje vi
so buvo septyni keleiviai ir vi
si buvo sužeisti. Sunkiausiai; 
nukentėjo Mary Evinskienė, jo 
žmona, ir 11 metų duktė Vir
gin ia. Abi guli š’v. Kryžiaus 
ligoninėje. Evihskienei buvo 
nulaužtas nugarkaulis ir su J 
trinta ranka.

Ligoninėje vieną dieną išgu
lėjo kita keleivė Mrs. Anne Is- 
donas, kuriai apipiaustė stik
lai, bet ji jau grįžo namo. Leng
vesnes žaizdas panešė 13 metų 
Josephine Evinskiutė ir Dolores 
ir Mary Anna Isdoniutės, ’L 
Isdonienės dukterys.

George Fales, antro automo
bilio vairuotojas, buvo suimtas

Negavęs Dešimtuko 
Valkata Nudurė du 
WPA Darbininkus
Ieško Piktadario Madison Gat

vės “Flophauzėse”

Cook apskričio ligoninėje 
vakar rytų mirė du WPA dar
bininkai, kurie atsisakė duoti 
dešimtukų nežinomam Madi
son gatvės valkatai. Tas valka
ta abu mirtinai subadė penkių 
colio ilgio ir colio platumo pei
liu.

Tai įvyko prie May ir Madi
son gatvių. WPA darbininkai 
Michael įPykar, 24, nuo 1621 
W. 14th Street, ir Stanley Lie
som 27, nuo 317 S. Throop st , 
ėjo namo po kelių stiklų Ma
dison gatvės alinėje. Ties tų 
dviejų gatvių kampu prie jų 
priėjo valkata, tamsaus veido, 
apysenis ir apdriskęs. Papra
šė dešimtuko.

Pykar paklausė kam dešim
tukas reikalingas, ir atsisakė 
duoti. Valkata užpyko. Pradė
jo ginčytis ir išsitraukęs pei
lį dūrė juo tris kartus į Pyka- 
ro pilvų. Liesen šoko draugų 
gelbėti, bet valkata ir jam per
vėrė pilvų.

Policijai atvykus į įvykio 
vietų valkatos jau nebuvo. Tu
rėdama tik menkus įrodymus 
piktadario ieško Madison gat
vės flophauzėse, bet neturi 
daug vilties, kad jį suras.

Netoli tos vietos, kur valka
ta nudurė du žmones, liepos 2 
d., buvo nudurtas trečias WP 
A darbininkas Martin Cubit, 
31 m. a.

Šiandien “Vagių 
Turgus”

Šiandien, 10 vai. ryto ties 
1224 W. Madison Street, įvyks 
įdomus “turgus”. Chicagos po
licijos departamentas 'varžyti
nėmis išparduos daugybę įvai
rių vogtų ‘daiktų, kuriuos at
ėmė nuo vagilių ir plėšikų. Tų 
daiktų savininkų negalėjo su
rasti.

Suėmė Du 
Užpuolimą 
Už Mergaitės 

»

Racine nuovados policija su
ėmė 29 metų troko šoferį Vito 
Contesso, 725 •’ N. Throop, ir 
mechaniką Frank Stanek, 23, 
nuo 1415 W. Chicago avė., hiž 
užpuolimą ir išgėdinimą 16 me
tų mergaitės.

Pilietybės Painokos 
Bridgeporte

Kas ketvirtadienio vakarą

BRIDGEPORT — Bridgepor- 
to Fellowsbip House rūmuose 
p-lė Eufrozina Mikužiutė dės-j 
to pilietybės pamokas. Tos pa-j 
mokos yra nemokamos ir jas l 
gali lankyti visi bridgeportie- 
čiai lietuviai, kurie dar nėra 
piliečiais. Pamokų tikslas pri- 
ruolti ateivius pilietybei.

Pamokos nemokamos, kas 
ketvirtadienį. Pradžia 7 vai. 
vakaro. R.

Šįvakar Bankietas 
Majorui Kelly

šįvakar Stevens viešbutyje, 
įvyks teisėjo Zurio ir komi te-: 
to bankietas majorui E. J. Kel
ly, kur konsulas P. Daužvar- 
dis įteiks jam Gedimino orde- 
nų, “už nuopelnus Chicagos 
lietuviams”.

Bilietai po $2.50 asmeniui.

-X ACME-NAUJIENŲ Teleplioto
PASKYRĖ TEISĖJU —• Prezidentas Roošcveltas įteikia Texas valstijos guberna

toriui James Allred paskyrimų į fedcraliuš teisėjus pietinėje Texas dalyje. Šalę 
stovi prezidento sunūs Eilioti, kuris gyvena1 Texase. Ceremonijos įvyko VVichita 
Falls, kur liobševeltas pasakė kalbų. »

A1IDENGE PAMINKLĄ — Prezidentas Roosevcltas (dešinėj) -sako kalbų Ma-
reitta, Ohio valstijoje, kur buvo atidengiąs paminklas paminėti 150 metų sukak
tuvėms nuo pirmos kolonijos įsteigimo Nortlnvest teritorijoje.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
PO VĖSULO — Katalikų bažnyčios klebonija Andoveryje, S. Dakota, kurią 

sugriovė vėsulas, užmušęs du žmones ir daugybę sužeidęs. Audra sugriovė be
veik trečdalį miestelio.

l ACA1E-N A t J JIE N Ų Fotu]

Albanijos karaliaus Zogo 
sesuo Myzejcn, kurios ran
kos prašo Egipto karaliaus 
Farouko giminaitis princas 
Abdul Moneim. Jisai yra į- 
pėdinis $50,000,000 turto.

Chicagos Liet. 
Vyrų Choras 
Renkasi

Visi, kurie sutiko dalyvauti 
lošime Naujienų piknike, rug
pjūčio 14 d., prašomi susirink
ti praktikuoti į Neffo svetai
nę, <2435 So. Leavitt st., penk
tadienį, liepos 15 d., 8 valandą 
vakare.

Mirė Nuo Žaizdų 
Automobilio 
Nelaimėj

Buvo Sužeistas prie 41-mos 
ir Kedzie

South town ligoninėje, 57thir 
Wood street, 'vakar mirė 45 
metų amžiaus Feliksas Janus, 
nuo 4729 S. Kedvale avenue.

Jis buvo’ sužeistas automobi
lio nelaimėje, kuri įvyko pe
reito šeštadienio naktį prie 41st 
ir Kedzie avenue. Jam buvo 
perskelta galva.

Gražus Chicagos 
Čekoslovakų Pragra- 
mas Grant Parke
Koncertai Parke Ruošiami Kas 

( Vakarą

Kaip žinoma, Chicagos par
kų distriklas ir Chicagos Mu
zikos- Federacija per vasaros 
porą mėnesių kasdien aštuntą 
valandų vakare atviram ore 
duoda rimtus klasiškos muzi
kos koncertus.

Į kalbamus koncertus lanko
si desėtkai tūkstančių publikos 
kas vakaras. Pragramai būna 
tiek malonus ir gražus, kad 
kiekvienas dalyvis susidaro sau 
didelio smagumo jų klausyda
mas. Programai būna trans
liuojami per radio ir užtat tu
ri galimybės tūlas dalis progra
mų klausytis ir plačioji Ame
rikos publika.

Praeitų šeštadienio vakarų 
programų pildė Čekų-Slovakų 
“Sokolų Dainos Draugija”, jų 
tautos šokėjai, ir Simfonijos 
benas, vedamas p. Cavallos. 
Malonaus įspūdžio susidarė, 
kuomet žilagalvis Cavallo vedė 
simfonijos benų, o polam jo sū
nūs Cavallo dirigavo chorų ir 
benų su tikrai geru pasisekimu, 
šalę kitų kompozitorių kurinių 
programoj buvo Čeko-slavų 
kompozitoriaus Smetana trys 
kuriniai, kurie publikai tikrai 
patiko. Bet užvis labiau publi
ka pamėgo tai šokikes, kurių 
buvo apie tuzinas-. Apsitaisę 
tautiškais kostiumais šoko tau
tiškų polka ir kitus šokius.

Džiaugiantis taip kulturingu 
ir skaitlingu tautos išsilavini
mu, prisiminė kaip juos, čeko- 
slavus siekia Hitleriška barba
ro ranka ir nori paimti po sa
vo diktatorišku batu. Bet ma
tant jų tokį kulturingu narsu
mą, nesinori tikėti, kad kada 
nors tiems rudamarškiniams pa
siseks tų kulturingu tautų pa
smaugti. Gal būt, kad jie grei
čiau sau sprandų nusisuks, ne
gu jie atsieks savo brutališko 
tikslo.

Lietuviai, Lankykite Koncertus!
Kad daugiau išviliojus miesto 

publikos į paežerio gražiuosius 
parkus ir kad daugiau suteikus 
jiems kultūrinio malonumo, 
mies.as duoda kas sekmadienį 
8- tų valandų vakare puikius 
koncertus Lincoln ir Jackson 
parkuose. Musų lietuviška pu
blika kiek teko pastebėti, kal
bamus koncertus lanko labai 
mažai. Todėl, patartina nepra
leisti šios taip svarbios vasaros 
laiko progos ir stengtis/ kuo 
daugiausiai lankytis į kalbamas 
vielas ir klausyti tų taip puikių 
koncertų. Įžangos nėra.

Kazys

Chicagos “Byčiuose” 
Pavojinga Maudytis

Daktarai Perspėja Saugotis 
Ligų

Iš kelių lietuvių gydytojų 
teko patirti, kad pavojinga 
maudytis Chicagos viešuose 
“byčiuose”.

Kai tik “byčiai” atsidarė, tai 
staigiai padidėjo tų daktarų 
pacentų skaičius. Ateina gydy
tis žmonės, kurie užsikrėtė į- 
vairiausiomis ligomis, besimau- 
dydami Michigan ežero “by
čiuose” Chicagoje-

Nuo ligų galima apsisaugoti 
einant maudytis Michigan eže
re “nuo uolų”—“from thc 
roeks”, bet ir ten pavojinga ir 
visai nepatariama maudytis 
tiems, t kurie nemoka gerai 
plaukti. Rokas

Skundžiasi, Kad Se
suo Meta Laukan 14 
Žmonių Šeimyną
Reikalingas didelis, pigus butas

Mrs. Lillian Panfil, 39, nuo 
4604 S. Rockwell slreet, krei
pėsi į miesto teisėjų Leon Edel- 
man prašydama pagalbos. Štai 
ji turi 12 vaikų, neturi darbo, 
vyras neturi darbo, o jos pa
čios sesuo. Mary Milevvski, 2607 
West 55th street, meta jų lau
kan iš buto.

Namas, kuriame Panfilienė 
gyvena priklauso Milewskienei, 
pagal mirusios motinos* norų. 
Negavusi nuomos už du mėne
sius nuo sesers, išsiėmė evika- 
cijos leidimų ir pasiruošė jų ir 
šeimų išmesti.

Teisėjas Edelman davė Pan- 
filienei 30 dienų laiko susiras
ti naujų butų sau ir siuvo skait
lingai šeimai. Taigi dabar Pan- 
filienei reikalingas didelis, pi
gus butas.

Jos vyriausias vaikas — 21 
metų amžiaus, jauniausias — 
viemį metų. Vyras bedarbis.

Sumušė Vyrą, Jo 
Žmoną ir Pasiėmė 
$1,675 iš Seifo

Ties 7641 Essex avė., du pik
tadariai vakar rytą užklupo 
Morris Stein, 43 metų vaisių 
pirklį, atėmė $2.00 ir privertė 
juos nuvesti į butą. Įsigavę 
vidun, piktadariai Šteiną skau
džiai primušė, mušė ir jo žmo
ną, kol toji sutiko atidaryti sei
fą. Piktadariai iš jo išsiėmė 
$1,675 brangenybėmis ir pini
gais.

Paliko Mokyklos 
Viršininko Vietoj

CICERO. — Dr. L. M. Hrud- 
ka, Sterling Morton mokyklos 
superintendentas, kurį mokyk
lų taryba norėjo prašalinti iš 
vietos, pasiliks ir toliau supe
rintendentu. Taryba dauguma 
balsų nutarė rezignacijos rei
kalavimą atšaukti.

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