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Hughes Laukiamas New Yorke Ketvirtadieny]
FAIRBANKS MIESTELY, ALASKOJ, LAUK
TA LAKŪNŲ TREČIADIENĮ 7 VAL. VAK. 

(CHICAGOS LAIKU)
Numatoma, kad Hughes sutrumpins Wiley 

Posto laiką 3 dienomis
WASHINGTON, D. C., liepos 13. — Howardo Hughes at

stovas New Yorke trečiadieni pareiškė, kad tikimasi, jogei 
Hughes ir keturi jo sąkeleiviai, lekią aplink žemės kamuolį, 
pasieks New Yorką ketvirtadienį daug maž 4 valandą popiet 
(Chicagos laiku) —

Jeigu lėktuvas, pavadintas “New York World’s Fair, 
1939”, išlaikys tokį pat greitumą, kokį išlaikė iki trečiadienio 
popiečio, būtent vidutiniškai 204 mylias valandai;

Jeigu kelionę iš Fairbanks į New Yorką atliks be sustoji
mo;

Jdigu viskas klosis laimingai.
O kelionė iki trečiadienio pavakario buvo tokia:

“New York World’s Fair, 
1939” apleido Jakutską, rytų 
Sibire, trečiadienį 7:01 valandą 
ryto (Chicago laiku). Jis iš
lėkė 2,457 mylių kelionėn j 
Fairbanks, kurs randasi Alas- 
koj, reiškia, jau Amerikoj, o 
ne Azijoj.

Netrukus po išlėkimo iš Ja- 
kutsko lakūnai pagavo amato- 
riaus radijo bangą* W-6-*CUH 
stoties miestely Hermosa Beach, 
Kalifornijoj, ši stotis tolįau in
formavo Nevv Yorką, kad la
kūnų kelionė progresuoja sėk
mingai.

2:35 valandą popiet (Chica
gos laiku) trečiadienį Jungt. 
Valstijų armijos radijo stotis 
pranešė, kad iki I?airbanks, 
Alaskoj, lakūnams dar tenka 
lėkti 903 mylios.

Hughes atstovas New Yorke 
pranešė, kad lėktuvo radijo su
sisiekimas vėl atsteigtas su 
New Yorku.

3:11 valandą popiet trečia

Britanija negins sa
vo laivų Ispanijos 

vandenyse
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Premjeras Neville Cham- 
berlain trečiadienį dar kartą 
pareiškė parlamente, jogei Bri
tanijos valdžia negins britų 
prekybinių laivų, kuriuos ata
kuoja Ispanijos vandenyse su
kilėliai.

Įsteigs laboratoriją 
vištų ligoms tyrinėti

WASHINGTON, D. C., lie
pos 13. — Mieste East Lan- 
sing, Mich., federalė valdžia 
yra nutarusi įsteigti laborato
riją vištų ligoms tyrinėti. Dėl 
vištų ligų, apskaičiuojama, ša
lis kas metai turi virš miliono 
dolerių nuostolių. Laboratorija 
pradės darbuotis rugpiučio mė
nesio 1 d. š. m.

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

Bendrai giedra; vidutinio 
stiprumo vakarų iki šiaurės 
vakarų vėjai; saulė teka 5:26, 
leidžiasi 8:25 valandą.

dienį (Chicagos laiku) Hughes 
painformavo, kad jis buvo 
daug-maž 650 mylių toly nuo 
Fairbanks.

Fairbankse laukta lakūnų 7 
valandą vakare (Chicagos lai
ku) trečiadienį.

Pasiekęs Fairbanksą, Hughes 
jau bus atlikęs 11,368 mylių 
kelionę. Jam dar liks nuo čia 
užbaigti 3,380 mylių distanci
ją iki New Yorko. Jeigu jis su
grįš į New Yorką, kaip tikima
si, ketvirtadienį popiet apie 4 
valandą, tai jis sutrumpins 
Wiley Post kelionės 7 dienų, 
18 valandų ir 491/2 minučių 
laiką mažiausia trims dieno
mis.

» 8 »
4:35 vai. popiet (Chicagos 

laiku) gauta pranešimas, kad 
lakūnai pasiekė Alaską ir lėkė 
Fairbanks linkui.

New Yorke ruošiamasi juo 
šauniau pasitikti juos ketvirta
dienį. .

Speciali taryba rū
pinsis tremtinių 

likimu
EVIAN-LES-BAINS, Francu- 

zija, liepos 13. — 32 tautų kon
ferencijos delegatai trečiadienį 
pritarė planui, kuris reikalau
ja sudaryti pastovią tarybą Vo
kietijos ir Austrijos tremtinių 
likimu rūpintis. Taryba, jeigu 
ji bus įsteigta, rūpinsis suras
ti vietos tremtiniams gyventi 
kitose šalyse. Tarybos pirmi
ninko vietą norima pavesti 
Jungt. Valstijų delegatui My- 
ron C. TavloFiui. Abejojama 
betgi, ar jis priims pasiūly
mą.

Francuzija užtrauks 
naują karo reika

lams paskolą
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 13. — Naujų karo pabūk
lams paskolos bonų pardavi
mas prasidės Francuzijoj atei
nantį pirmadienį. Bonai mokės 
pusketvirto nuošimčio pelno. 
Paskolai ribos nenustatytos. 
Vyriausybė mėgins parduoti 
tiek bonų, kiek tik pajėgs.

Kalbėdamas antradienio va
kare premjeras Daladier įspė
jo Vokietiją, kad Francuzija 
yra prisirengusi gelbėti Čeko
slovakiją. jeigu tarp jos ir Vo
kietijos kiltų karas.

NAUJIENŲ-ACME Photo
HUGHES BENDRAKELEIVIAI — Inžinieriai ir navigatoriui, kurie skrenda su lakunu Hughes aplink pa

saulį: (iš kairės dešinėn) Edwin Lund, inžinierius; Hughes; Grover Whalen, N. Y. parodos viršininkas; H. P. 
O’Connor, navigatorius; E. R. Stoddart, radio inžinierius ir Įeit. Hiram Thurlow, ko-pilotas.

Kaunte gelbsti kom
panijai streikierius 

kovoti
WAUKEGAN, III., liepos 13.

— Birželio 6 dieną, sustreika
vo ir dabar -streikuoja Chicago 
Hardware Foundry Co. 460 
darbininkų North Chicagoje.

Liepos 2 dieną teisėjas 
Ralph Dady išleido indžionkše- 
ną atkreiptą prieš pikietuoto- 
jus. Indžionkšenas draudžia 
streikieriams vartoti smurtą ir 
kliudyti tiems asmenims, ku
rie nori eiti dirbti.

Dabartiniu laiku teisėjas 
Dady nagrinėja skundą, kad 
streikieriai nusikaltę indžionk- 
šenui. Byla, kaip manoma, tę
sis dar porą dienų.

Tuo tarpu, antradienio vaka
re, Lake kauntės prižiūrėtojų 
taryba nubalsavo paskirti $10,- 
000 šerifo pagelbininkams pa
samdyti. Tie šerifai saugos as
menis, kurie nori dirbti, kitaip 
sakant, streiklaužiauti. Lake 
kauntė atėjo kompanijai pagal
bon. Lake kauntės šerifas jau 
pasisamdė 100 pagelbininkų.

Streikas kilo todėl, kad dar
bininkai nesutiko priimti algų 
kapojimą 10 nuošimčių.

Prašo prez. Roose- 
veltą kandidatuoti 
trečiam terminui
PUEBLO, Colo., liepos 13.

— Pereitą antradienį preziden
to traukinys sustojo Pueblo 
mieste, Colorado valstijoj. Ši
čia prezidentui Rooseveltui, jo 
traukiny, buvo įteikta 4,000 
plieno darbininkų peticija, ku
ri prašo , jį statyti savo kandi
datūrą į prezidentus trečiam 
terminui.

Britai padaugins oro 
laivyno tarnautojų 
skaičių iki 96,000
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Britanijos oro laivyno 
tarnautojų kiekis bus padau
gintas iki 96,000 vyrų, ši skaito 
line bus 13,000 vyrų didesnė, 
negu ta, kurią biudžetas nu
matė pirmiau.

Vyšnių švente Mi- 
chigane prasidėjo
TRAVERSE CITY, Mich.. 

liepos 13. — Trečiadienį pra
sidėjo Vyšnių šventė šiame 
miestely, Iškilmėse pasirodys 
valstijos gubernatorius Mur- 
phy, senatorius Vandenberg, 
Detroito meras Reading ir ki
ti žymus valstijos politikieriai. 
Iškilmės pasibaigs penktadienio 
vakare. Vyšnių Karalaite yra 
išrinkta p-lė Josephine La Fra- 
nier.

Prez. Roosevelto ša
lininkas laimės no

minaciją
OKLAHOMA CITY, Okla., 

liepos 13. — Antradienį įvyko 
nominavimas kandidatų Okla- 
homa valstijoj. Balsų skaity
mas trečiadienį rodė, kad sena
torius Elmer Thomas, kurio 
kandidatūrą užgynė prez. Roo- 
seveltas, buvo tolokai praju
kęs kitus kandidatus. 2,487-se 
precinktuose jis gavo 158,379 
balsų, kuomet jo artimiausias 
konkutentas, Smith, gavo 118,- 
321 balsų. Thomas ir Smith 
kandidatuoja į senatorius. Bal
sai dar ne Visi suskaityti, ta
čiau jau dabar atrodo, kad no- 
minavimą laimės* šen. Thomas.

56 lėktuvų bombar
davo Cantoną

CANTON, Kinija, liepos 13. 
— 50 japonų lėktuvų trečia
dienio rytą trim atvejais mėtė 
bombas į Cantoną, pietų Kini
jos sostinę. Trečiadienis buvo 
antra paeiliui diena, kai japo
nai atnaujino oro atakas prieš 
šią miestą.

4 bilionų dolerių de
ficitas 1939 m.

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 13; — Pereito antradienio 
vakare paskelbtas apskaičiavi
mas Jungt. Valstijų biudžeto 
1939 metams, kurie išsibaigia 
birželio 30 d. tų metų. Numa
toma, kad 1939 m. biudžetas 
rodys deficitą $3,984,887,600. 1

Pakorė federalios 
valdžios samdinio 

atvaizdą
■ y  -—

STEUBENVILLE, Ohio, lie
pos 13. — Nacionalios Darbo 
Santykių Tarybos atstovas, ek- 
zaminuotojas Edvvard Grandi- 
son Smith, Čia tyrinėjo Weir~ 
ton plieno kompanijos prieš- 
unijinę veiklą. Prieš porą die
nų jis pašalino iš tyrinėjimo 
posėdžių kompanijos advokatą, 
nes advokatasf Armstrong truk
dė tyrinėjimo darbą.

Tuoj po to Weirton ir Holli- 
days Cove miesteliuose išnešta 
protesto rezoliucijos prieš ek- 
zaminuotoją Smithą, o trečia
dienio rytą būrys žmonių pa
korė Smitho atvaizdą (effigy) 
Steubenville miestely, kur iki 
šiol buvo Darbo Tarybos ekza- 
minuotojo ofisai — skersai 
gatvės nuo ofisui

Rusai nubaudė mir
timi 8 aukštus kari

ninkus
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Gautu čia iš Varšuvos 
trečiadienį pranešimu, Lubian- 
ka kalėjime, Maskvoj, įvykdy
ta mirties bausmė generolui 
Nikolaį Bielovui ir kitiems sep
tyniems aukštiems rusų armi
jos karininkams. Bielow buvo 
vienas teisėjų, kurie prieš me
tus laiko paskyrė mirties baus
mę maršalui Tuchačevskiui.

Gal paskelbs karo 
padėtį Palestinoj
JERUZALĖ, Palestina, liepos 

13. — Trečiadienį Palestiną pa
siekė šarvotų trokų, priklau
sančių 11-jn britų gusarų pul
kui, eskadronas. Motorizuota 
britų kariuomenės dalitf atvyko 
iš Egipto. Antradienį buvo at
siųsta dar pėstininkų batalio
nas. Britanijos vyriausybė Pa
lestinoj svarstė antradienio va
kare ir tęsė trečiadienį svar
stymą klausimo, ar nepaskelb
ti karo padėties Palestinoj.

Prisipažino vaiką 
pavogęs; skaito
mas pamišėliu

TACOMA, Wash., įįepos 13. 
— Gruodžio 27 d. 1936 metu 
^ųvo pavogtas ir nužudytas 
turtingo vietos daktaro Matt- 
sono sunūs, Charles, 10 metų 
bernaitis. Iki paskutinio laiko 
visos federalių agentų ir vie
tos policijos pastangos surasti 
piktadarį ar piktadarius buvo 
bergždžios.

Bet pereitą penktadienį tū
las Frank Olson, 32 metų, at
silankė į policijos nuovadą ir 
pareiškė, kad jis daktaro vai
ką pavogė ir nužudė.

Bet klausinėjant Olsoną pa
sirodė, jogei daugelis jo pa
reiškimų prieštarauja policijos 
nustatytiems faktams. Toliau 
kvočiant Olsoną pripažinta, kad 
jis yra pamišęs ir padaryta iš
vadas, kad ne jis nužudė Matt- 
sono vaiką. f

450,000 vyrų grumias 
dėl Valencijos

HENDAYE, Francuzija, lie
pos 13. — Gen. Franco trečia
dienį- paskelbė, kad jis asme
niškai paėmė komandą 290,000 
sukilėlių kariuomenės ofensy- 
vui prieš Valenciją. Ofensyvas 
bus vykdomas trim frontais. 
Vienas frontas yra rytuose, 
prie Viduržemio juros, kitas 
Espadan kalnuose, trečias va
karų pusėj — pietuse nuo Te- 
ruelio.

Lojalistai turi 250,000 ka
rių, tačiau jie prasčiau gink
luoti. Lojalistams vadovauja 
gen. Miaja. Viso grumiasi 450,- 
000 karių.

Trečiadienio pranešimais lo
jalistai sulaikė sukilėlių veržy- 
mąsi pirmyn, ir kiek žymesnio 
progreso nepadarė ne viena ka
riaujančiųjų pusė.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 13. — Nauji Vokietijos 
fortai statomi Francuzijos pa
sieniu didesniu spartumu, ne
gu iki šiol. Šiems darbams dar
bininkus vyriausybė ima prie-

ŽINIOS - ŽINELĖS 
IŠ LIETUVOS

— Lietuvos Aero Klubas į 
Amerikos lietuvių kolonijas 
siunčia dvidešimts metų Lietu
vos nepriklausomybei paminė
ti ženklelius. Aero Klubas ga
vo laiškų, kuriuose prašoma 
tokių ženklelių atsiųsti.

— Lietuvoje jau prasidėjo 
šienapiutė. Pievų žolė ir dobi
lai duos šiemet daug geresnį 
derlių negu pernai.

— Prancūzijos vyriausybe 
paskyrė Lietuvos gimnazijų de
šimčiai mokytojų po 4,000 fran
kų Prancūzijoje vasaros metu 
prancūzų kalbos žinioms pagi
linti.

— Lietuvos vyriausybė pri
ėmė lenkų vyriausybes pasiū
lymą pradėti prekybos derybas. 
Derybos prasidėsiančios liepos 
mėnesio pradžioje.

— Lenkai buvo pasiūlę su
daryti vizų sutartį. Lietuva 
nuo tokios sutarties atsisakė. 
Todėl abi šalys už vizas (lei
dimus į kitą išvažiuoti) ims 
tokį pat mokestį, kaip ir į ki- 
tus*"kraštus važiuojantiems.
' — Smarkiai padidėjus Lietu
voje statybai esamos plytinės 
nepajėgia pagaminti plytų, kiek 
jų reikalaujama. Todėl šiemet 
statoma daug naujų plytinių. 
Plytines stato savivaldybės ir 
privatus asmens.

— Lietuvoje lankėsi stipri 
olandų futbolo komanda Ajax. 
Kauno rinktinės komandos ir 
Ająx’u baigėsi lygiomis 2:2; 
Klaipėdos rinktinė komanda nu
galėjo Ajax’ą rezultatu 4:1.

— Londone muzikos festy- 
valyje buvo atliktas ir Lietu
vos kompozitorius Jeronimo 
Kačinsko kūrinys — nonetas. 
Kūrinys anglų kritikų labai ge
rai įvertintas.

— Lietūkis susitarė ir apsi
ėmė aprūpinti Lietuvos civilę 
aviaciją amerikinės kilmės aero 
benzinu ir tepalais.

— Nuo liepos mėn. pradžios 
Pienocentras pieninoms už svie
stą sumažino kainą. Dabar mo
kės už I rųšies kilogramą po 
3 lt. 5 centus; iki šiol mokė
jo po 3 lt. 30 et.

— Kauno burmi^įks A. Mer
kys tarnybos reikalais išvažia
vo į užsienius. Jis dalyvaus 
Hagos kelių ir gatvių kongre
se, paskui Bukarešte tarptau
tiniams miestų kongrese.

— Amerikos Jungtinių Val
stybių konsulas Kaune C. P. 
Knykendall perkeltas į Danci
gą. Kaune naujas konsulas at
keltas p. Gafleris. Tsb.
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(Tęsinys)
Veidą šutinant, — geriausia 

su šlapiu karštu rankšluosčiu, 
nereikia dažniau šutinti, kaip 
kas Jrys arba keturios dienos 
Ir turėkite galvoje, kad po Su
tinimui yra lengviausia iš
spausti liaukų kamščius.

Jeigu stiprusis muolas—tinc- 
ture of green soap—erzina 
jautrią veido odą, vadinasi, ji 
labai parausta ir tokia išbūna 
net dieną-kitą, tai reikia kele
tą dienų jo visai nebevartoti. 
Paskui vartoti lengvutį muilą, 
kaip, pavyzdžiui, castile soap. 
Toliau ir vėl galima pradėti 
vartot stiprųjį) muilą.

Sieros muilas. Jei oda labai 
taukuota ir žaliajam muilui 
(green soap, arba tincture of 
green soap, arba šapo viridis) 
lengvai nepasiduoda, tai gera 
tėra pabandyti sieros muilą.

ir kiekvienu muilu, paskui su
vilgyti alkoholiu, išspaudyti 
kamščius, vėl suvilgyti alkoho
liu ir, kaip nudžius, iš naujo 
sieros muilu išniuiluoti, putas 
lengvai odon įtrinti ir taip pa
likti per visą naktį. Ryto nic- 

džių pabandykite Stieffel's A- 
romatized Lac Sulphur Soap, 
paskui Stieffel's Resorcin, Sa- 
licijlic Acid and Sulphur Soap.

Kartais dervos (smalos) šitie 
spuogai bijo. Taigi visados ver
ta pabandyti dervos muilą, 
būtent, Stieffers Tar and Sul
phur Soap. Kartais verta ir ši
tą muilą pabandyti: Stieffels 
Naphthol and Sulphur Soap.

AUKCIONO IŠPARDAVIMO 
KAINOS .

BE ̂ FINANSINIŲ ^MOKESČIŲ

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29

KAINOS .

Sedan

Tiktai Mažos Palūkanos 
CHEVROLET Sedan .... 
BUICK Trunk Sedan.... 
CHRYSLER Sedan .......
OLDSMOBILE Sedan.... 
DODGE Sedan ......-.... J
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan .... $295 

ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

$215 
$265 
$115 
$115 
LS95 

. $95 
$95 

truck ....... $95
Sedan ....... $60
.................. $60

/4H

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI

je
GERBIAMI NAUJ 
tytojai Prašomi

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

P. ŠALTIMIERAS,

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso TeL CENTRAL 1824 
Namų TeL—Hyde Park 3395

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke 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

Bile viena iš šitų muilų galite 
vartoti kartą arba du kartu per 
dieną. — Pastaba. Jei oda ima 
raudonuoti ir niežėti, tai, la
bai galimas daiktas, kad jūsų 
kraujas prieš bile vieną iš 
tų muilų priešinasi. Tada 
nebevartokite. Be to, jeigu 
ate tepę veidą gyvsidabrio 
palu (mercurial ointment), 
sieros muilo arba tepalo ne
vartokite nors savaitę,—kitaip, 
gausite juodų taškų. Antra ver
tus, jeigu esate vartoję sieros 
tepalo, tai kokią savaitę ne
vartokite gyvsidabrio tepalo. 
Tas pats, žinoma, reikia daryti 
ir su muilais, ypač kada juos 
gerai jtrini ir palieki ligi ry
tojui.

Kremai. Laikraščiuose mato
me skelbimus, o per radio 
girdime sieksninius pamokslus 
apie visokius stebuklingus kre
mus, kurie, girdi, veikia kąjp 
“odos maistai”—“skin foods”. 
Del aknės tų kremų nevarto
kite, nes visados padarysite 
blogiau. Supraskite, kad dabar 
oda jau ir taip yra per daug 
taukuota, tai dar dėti daugiau 
j ją taukų, reiškia tą juokingą 
lietuvišką dainušką: “Virė ju
ka su lašiniais ir įdėjo dar tau
kines”. Bet jeigu nuo stipraus 
muilo ir alkoholio kartais oda 
kur-ne-kur lyg ir posausia pa
sidaro, tai tose vietose galite 
po truputėlį įtrinti kremo. Ta
čiau spuogus ja netepkite, nes 
visados blogiau padarysite. O 
ant durniausių skelbimų ir ra
dijo pamokslų—nusispjaukite! 
Turėkite galvoje, kad jiems 
rupi pelnas, o ne jūsų sveikata.

Masažas. Veidą gerai nuva
lius muilu, vandeniu ir alko
holiu, lengvai pirštais išbrau
kyte nėra blogas dalykas. Bet 
braukyto nenuvalytą, brauky- 
te labai spaudžiant arba tran
kyti visokiomis mašinomis, ku
riomis beprotiškai giriasi yi- 
sokie '“odos pagražinimo-pa- 
dailinimo specialistai”, yra ne 
tiktai ne gera, bet ir pavojin
ga. Taip masažuojant, tiktai 
Sveikata 
išplečiama, tiktai sustiprinama 
liga. Mat, labiau išskirstomą 
bakterijos ir padaroma dau
giau uždegimo, tai ir viskas. 
Taigi, su masažu labai atsar
giai.

I ACME-NAVJIENV Foto ’.

KALBA l STREIKIERIUS 
—Robert Woertz, CIO atsto
vas, kalba į streikierius No. 
Chicago Chicago Hardware 
Foundry Co., dirbtuvėje. 
Lake apskričio • valdžia ne
prielanki CIO, tampo strei
kuojančius darbininkus ir 
streiko vadus po teismus-

Maistas, miegas ir kiti galai. 
Reikia vengti pyragaičių, sal
džių gėrimų ir “ledų”—ice 
cream- O kurie esate gerai pa
tukę, tai vengkite riebios mė
sos, sviesto ir grietinės. Tai ži
noma, ne‘dėl to, kaip liaudyje 
manoma, kad taukai taukais 
ir išeis į odą, bet dėl to, kad 

^riebieji valgiai tukina kaip ir 
saldieji, o sutukimas menkina 
žmogaus sveikatą. Valgiai yra 
geriausi daržoviški. Ypač gera 

rios turi vitamino E. Bet kurie 
esate sulysę, išbalę, pageltę, 
tarytumei rudens lapai, tai 
valgykite daiktus, kurie turi 
apsčiai geležies, pavyzdžiui, 
kepenos, kiaušiniai, pupeles, 
jautiena, burokai, špinakai, ko
pūstai, salotės, avižinė tyrė, 
austeriai, širdis, tomatės, ag
urkai ir daugelis kitų maistiš- 

suminėsi. > ^uvytėjįąį^^eykitę. 
prieskos žuvies afti;e|
liver oil.—Aš žinau, labai pui
kiai žinau, kad jus jau dabar 
susiraukėte, kaip devynios pe- 
tnyčios. Bet tai ne aš čia kal
tas, o jūsų išdykumas. Kai aš 
buvau studentas ir dirbdavau 
po 18 valandų per parą, tai 
cod liver oil butelis niekados 
iš mano kišeniaus neišeidavo. 
O kai kas prikaišiėdavo man, 
kad “smirda”, tai aš jam tri
jų pirštų figūrą parodydavau. 
Žinoma, tai nėra aukštojo 
laipsnio mandagumas, bet žmo
gų, kuris yra kvailas per visą 
pilvą, negi kitaip sudraust?—* 
Bet jeigu jum gomurio sma
guriavimai yra mielesni už 
jūsų sveikatą, tai all right, all 

negerti. Vis tiek, kurie esate 
labai suvytę ir turite maža
kraujystę, tai priiminėkite žu
vų aliejų tablelėmis vardu Os- 
codal, arba, jei daug pinigų 
turite, kapsulėmis, vardu Ha- 
liver oil ivith viosterol. žino
ma, čia reikia ir kitokių vais
tų, bet tai jau .gydytojo ir li
gonio privatinis reikalas. Tą 
patį reikia pasakyti ir apie 
vakcinas, visokius tepalus ir 
Rentgeno spindulius (X-ray).

Miegas visiems yra gera. O 
kuris lengva darbą turi, x tai 
gera tora išsivaikščioti arba 
kitaip išsimankštyti- Gera ir 
saulėje pasideginti. Gera mai
stą gerai sukramtyti, ypač 
tiems, kurie turi “kietus vidu
rius” ir “nevirškinimą”. Vidu
riams liuosuotojų reikia kuo 
mažiausiai. Užtenka mėsos ma
žiau valgyti, o daržovių su vai
siais daugiau, na, ir tuoj vidu
riai eis, sakysiu, kaip patep
ti. Bet kurie taip įpratę į mė
są, kaip vilkas arba Kutas, ir 
valgo ją tris kartus per dieną, 
ir gauna tokius kietus vidurius, 
kad vos begalima kuju pra
mušti, tai, žinoma, tokiems rei
kia vaistų. Bet juos prirašys 
jūsų gydytojas; Ne laikrašty- 

tokiems vaistams vieta.
Dr. Margeris

PATIRK UŽKIETĖJIMO 
PRIEŽASTĮ
• ' . ’ I . •

Jus žinote, kad vidurių užkietėjimas 
dažnai priduoda svaiginantį, gramz
dinantį. klampinantį jausmą- Kodėl 
nepatirti priežastį it pataisyti?

Jei valgote, ką daugelis valgo, 
kaip antai, duoną, mėsą ir bulves, 
tai visa priežastis yra ta, kad negau
nate gana “rupumo’'. Bet /‘rupu
mas” nereiškia dar ką jus galite ma
nyti. Tai yra maisto rūšis, kuri pil
na, nesuvirškinama, bet palieka mink
štą, rupią masę viduriuose, kuri pa
deda išsivalyti.

Jei tai yra jūsų negalavimu, tai 
viskas =«kas reikalinga yrą, tai kas
dien prie pusryčių išvalgyt toręlką 
gruzdaus, trupaus Kellogg's All-Bran 
maisto. Jis turi ‘‘rupumo^. kurio 
reika ingi esate, plūs naturąlis toni
kas vitaminas BĮ ir geležis.

Valgyk All-Bran 
vandens ir pamatysi, 
saulis neatrodys daug šviesesniu. All- 
Bran yra Kellogg in Battle Creek 
daromas. Parduodamas pas visus 
krautuvninku?.> i

JUOKAI

kasdien, gerk 
ar senasis pa-

AMŽINA TIESA
—Patarlė “pasitenkinimas 

aada vertesnis kąip. pinigai 
atrodo, taip ir pasiliks amžinai 
teisinga. . ’

■v < . ■ A ’

—Tikrai kad taip. Pasitenki
nimo niekas negali pasiskolin
ti

vi- 
,,

....—Tamsta už savo ūkinę tro
belę nori brangesnės nuomos 
nei vasarines savininkas?!

—Bet ar galima palyginti ko • 
,kic reginiai iš vienos ir iš 
tos: iš ten aplužusi trobele, o 
iš čia—puiki vasarinė su gra
žiu kiemu.

ki

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
"„‘‘'dieną ir naktį.......

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

Tel. LAFAYETTE 0727
lllltll--------------- --------- ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- —........................

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacij’os

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

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

A. M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS 
.6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

. J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

•rr

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203>
1646 West 46th Street Boulevard 5566

. s. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

IŠ LIETUVOS LIETUVOS VOKIETIJOS
PREKYBOS DERYBOS

ŽAGARĖS NAUJIENOS

ŽAGARĖ. — Paskutinėmis 
savaitėmis šio miestelio turguj 
pabrango paršeliai: pirma buvo 
30—36 litų pora, dabar 45— 
50 litų. Nei bekonai branges
ni, nei kas čia, bet va taip sau 

į pabrango ir tiek.
— Turguj gana gražią kai

ną turi statybos medžiaga, ku- 
i rios šiemet maža tėra, nes dau • 
’gel buvo vėlai parduota, nusi
pirko ūkininkai ir stovi miške 

i nekirsta.

DUOBĖTOS GATVĖS IR 
ŠALIGATVIAI

gat- 
duo- 
išsi-

TELŠIAI. — Daug kur 
vės labai blogai grįstos ir 
betos. Stambus akmenys 
kreveizoję,- kas važiuojantiems 
sudaro didelį nemalonumą bei 
nepatogumą, šaligatviai taip 
pat kai kur ypatingai priemies
čiuose, apirę — sulužę.

i
— Mieste dažnai matyti ke

letas žydų tautybės piliečių ne- 
pilnapročių, kurie vaikšto šali
gatviais labai nešvarus: mur
zini, apiplyšę ir net pusnuo
giai. Tokiais žmonėmis turėtų 
kas nors pasirūpinti, o nepa
likti Dievo valiai.

_ Du Telšių rabinai Blochai 
už tvarkos ardymą ir triukšmo 
kėlimą gegužės 14 d. nubausti 
po 500 litų arba po 15 parų 
arešto.

ni

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

Kaip teko sužinoti, prasideda 
Berlyne birželio 10 d. Dabar < 
rengiama derybų medžiaga.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
iŠ 6630 So. 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 2799-3X

ADVOKATAI

SL

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

' Telefonas Boulevard 1310 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
Telephone: Republic 9723

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 
kampas Halsted SL

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35tb 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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So..Ashland Avė..
. ,. J . arti* 47tb Street t u

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____Ki ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DR. 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 SL 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Clevelando ir Ohio Žinios
DAUG NELAIMIŲ SU FEJERVERKAIS. — Ne FE

DERALINĖ VALDŽIA NESIGAILI BETURČIŲ — 
SIEKIASI PANAIKINTI SMUKLES. — SUŽEIS
TAS POLICISTAS NETEKO DARBO.—SLA KUO-1 
PU PIKNIKAS. — CLEVELANDIETĖS ARBATĖ
LĖS LIETUVOJ. — NAMŲ SAVININKAI PRO-1 
TESTUOJA. — PASIKALBĖJUS SU DELEGATU! 
KARPIUM.—LAIMINGAI UŽSIBAIGUSI NELAI
MĖ. — UNIJOS PROTESTUOJA PRIEŠ WPA —; 
MIRĖ.—TAUTININKŲ DELEGATAI LABAI NU
SIVYLĘ. — Iš SLA SEIMO.

CLEVELAND, O. — Liepos 
4 d. musų mieste įvyko gana 
daug nelaimių su fejerverkais. 
Viso susižeidė ir pateko į ligo
nines 88 žmonės. Taip jų buvo 
vaikų ir suaugusių. Pačiame 
Clevelande yra uždrausta par
davinėti fejerverkus. Bet dau
gelis išvažiuoja iš miesto ir pri
siperka fejerverkų, su kuriais 
tikisi turėti daug smagumo. Bet 
“tas smagumas” tankiai baigia
si sužeidimais ir nelaimėmis.

Dabar manoma uždrausti fe
jerverkus visoj Ohio valstijoj, 
o ir bausti tuos, kurie jų atsi
gabentų iš kitų valstijų.

praranda. Tai yra tikras širdies 
skausmas kiekvienam, kuris 
tik turi savo namus apleisti. 
Bet tokia yra kapitalistinė sis
tema.

Nori Panaikinti Smukles
20 VVardas nori panaikinti 

visas smukles. Ten renkamos 
peticijos paduoti tų klausimų 
balsuoti piliečiams ateinančiuo
se rinkimuose. Ir jeigu sausie
ji laimės, tai 20 wardas liks be 
smuklių.

20 vvardas apima plotų tarp 
Wade parko ik. Euclid Avė a- 
pie Croford Rd. ir nuo E. 75th 
St. iki E. 105th St. Jau dabar

[ACME-NAUJIENŲ Photo]

MIRĖ ėLEKTROS KĖDĖJ — John Henry Seadlund, (de-

laikų ir darbininkų būklės ge
rinimų.

Rengiasi Piknikui
šv. Jurgio parapija rengiasi 

lieteliam piknikui liepos 24 d. 
lomisija žada sudaryti didelį 
r gražų programų ir tikisi, kad 
nibEkos atsilankyt* skaitlingai.

“Spiauna” ir “Geria”
Pirma spiauna, o paskui gė

ja. Taip daro musų Dirvos Ča- ris ištraukęs kelis 
is. Jisai puola katalikus kiek 
smano, o paskui vėl nori prie 
ų glaustis. Jis Vienas jau ne-

Neturi Pasigailėjimo 
Beturčiams

Federalinė valdžia neturi di
desnio pasigailėjimo betur
čiams, kaip ir bile bankas.

Šiomis dienomis IIOLC par
davė iš varžytynių 23 namus, 
kur žmonės dėlei nedarbo ne
galėjo sumokėti savo morgičių.

Buvo daug senų žmonių, ku
rie turėjo savo namus apleisti 
jų veiduose matėsi pilna liūde
sio, kada jie sužinojo, kad jų 
namas yra jau parduotas ir kad 
jiems reikės kraustytis gatvėn. 
Žmogus sudėjo viso savo am
žiaus sutaupąs, o dabar viskų

skelbiama, kad jau yra surink
ta užtektinai parašų paduoti 
klausimų balsavimui.

Sumušė Policistų
Policislas P. P. buvo smar

kiai sumuštas nakties laiku 
juodukų distrikte. Puolikai su
skaldė galvų ir jis ilgokai gulė
jo ligoninėje. Tačiau ir išėjęs 
iš ligoninės darbo nebeatgavo, 
nes policijos direktorius nu
sprendė, kad jis netinka būti 
policistu, nes nė savęs neįsten
gė apginti. P. P. buvo ištarna
vęs policijoj 17 metų.

SLA Kuopų Piknikas

šinėj, vedamas kalėjimo sargo), kuris vakar rytų buvo nu
žudytas Gook apsk. kalėjimo elektros kėdėj už turtingo 
Chicagiečio Charles S. Ross pagrobimų ir nužudymų. Sead 
lund buvo 28 metų amžiaus, pavyzdingų tėvų sūnūs. No
rėjo staigiai praturtėti kidnapinimų “vaduotpinigiais”.

Norėtų Žinoti Kokią 
“Brendę” Šis Airis i 
Geria ■ ' i

Apima įį Langų Daužymo 
Manija

Antanas Narušis, ir kiti 57- 
tos ir Wentworth apylinkės 
biznieriai norėtų žinoti kokios 
“brendęs” samogonUų geria 
vienas jų kaimynas—:airis» ku- 

' “ i stiklelius 
ima jiems langus daužyti.

Dabar minimas airis gavo 
trumpas “atostogas” bridewel- 
lyje, bet žygiai vėl pasikartos, 
kai tik jis išeis laisvėn.

| Pasigriebęs didelį gabalų ce
mento tas airis įmetė jį j An
tano Narušio krautuvę ties 
5740 S. Wentworth- Išnešė di
delę krautuvės vitrinų. Kai Na
rušio kaimynai sudraudė airį, 
lai tasai išdaužė tris jų buto 
langus- Nepasitenkintas ir tuo, 
sutriuškino dar ir gretimo re- 
al-estatininkų langų.

i Narušis ir kiti butų labai pa
tenkinti jeigu vietos aludinin-

i airiui langų! 
J abejonė tarp parapijom; ar i daužymo manijos degtinę, bet 
ipsimokės ateityje su juo susi- kitokių “brendę”. P. P. L. 
.lėti piknikų rengiant. Jie per
mato, kad pati viena parapija 
surengė daug pasekiningesnį I 
piknikų negu su Čalio pagalba. | 

Gal čaliui sektųsi geriau, jei 
jis butų draugiškesnis su žmo
nėmis.

;er pora melų visai nei nebe- 
enge.

Bet šių vasarų prisitaikė prie 
/leno vielos klebono ir pąrapi- 
o.i darže surengė piknikų. Ta
kiau iš tos bendrovės išėjo n.e- 
<ai. Publikos atsilankė tik ke
čias tuzinų ir tie patys buvo 
larapijonai. kurie tame darže 
visus nedėldienius praleidžia. O 
Čalio pasekėjų mažai tepribiK 
vo.

Taigi, dabar jau pradeda kil- kas nebeduotų

ATYDA!
r MANĖSI AR APIE NUO
MANDIEN (RUOPIUCIO 14)

SiENLIGES
SEZONAS
BAIGIMUI ATSIDARYS

Pradėkit Savo Sistemų 
Stiprinti DABAR!

atiku sulikti, kad
butų K'riau. jei jie Hiintotų aph* ją 
tnaf»tę. kas tikrumoje Kai yra to 
k"ntR<into ir *A«!’»a«rumo ka)‘* o 
ne tikrasis niežBiintas - čiaudėjimas - 
verkti'ū.s • kosėjimas — bei draskan
tis, ’ kt’ną vn*k ani's efektas, kurs 
t tk'rs nervų antpuoliu.

Ir kiek didesnis Kaltinto Išteklius au
kos kvnn ir r-rruon. tiek mažesnis to 
kentėjimo efektas.

Tad. TUOJ DAB.*R. PIRM noKU 
prnsid’s sezonas. la*k>s pradėti tvir
tinti k -viena ir atsparu. Daryti tu s 
svarbius žyKitts. reifekia padaryti ne- 
r»--i"vmuH v id<e..nia>s ir posezoninj 
ifKijirną Kreitesnį.

». t-'n. *•''*. ntes prlėinrme prie 
MALVAZ. Takiau nesupraskite mus 
klaidinKat — MALVAZ nėra vaistas 
nuo Menl’Kės. MALVAZ yra sveikas, 
caivinantis. moksFškas inaistas-K-'ri- 
rias. žinomas gydytojų dauKumui. Jie 

r-Vomenduoja daugtiinoi nusopinto 
(r Kiinto ateiti kimnone. kaipo pajė
giantis pag dbėt sveikatai ir normalų 
tonų sistemoj palaikyti.

T-'kstnn<’iai ebtcaKiečių dabar Kerta 
MALVAZ — kai kurie d?l j > skonio 
Ir akstinan’iio malonumo — daug dar 
kas tikėdami j jo "statomąsias" jėKas, 
ko jie taip reikalingi didesniam gyvu
mui ir g-vybei. Ir jus tn pgi turėtu
mėt pamėgti jo gaivinančią energiją, 
jo sveikatą statančią gyvybę.

ATLAS BUILDERS CO
Lalaniuoti ir apdrausti 

Pilnas Namų Perdirbimas 
Be nuošimčių 90 dienų 

palūkanų metinių *

10 DIENŲ SPECIALAI
Nauji Kateriai ir dovvn "70
spouts, vidutiniam namui WVa f V

Nauji HtogamH apdengimai— 90 S|? ĮĮ1 
sv. rolial. VlnlSkal užklota vidų- ^3 
tintum namui, (OonkoniH Ir stoglanglama 
extra)

Trilypiai frelmai ir langai freiml- JĮ 
nlams, (skaitant trimns.

Pakeliama namus ir padaroma 
kankryto ramsčius ____________

Ir aukščiau
*135

Sutaupyk 30% nuo namo pakėlimo, ce
mento Ir plytų belsmento, asbestos sai- 
dingų, porčlų, garažų, ktetmedžlo grindų, 
Šildymo pluinblngo Ir plesterlavimo.

ATLAS BUILDERS CO.
TELEFONAS B0ULEVARD 2440 
5040 S. RACINE AVENUE

SLA trijų kuopų bendras pik- 
• nikas įvyks liepos 31 d., Ma
ciui tos darže. Kadangi tai bus 
pirmas bendras piknikas, tai ti-

■ kimasi gerų pasekmių. Grieš 
’Aponaičių orkestras. Be to, bus 
'išdalinta daug dovanų už įvai
rius pasižymėjimus.

i

Arbatėlės Lietuvoje
Viena clevelandietė išvažiavo 

į Lietuvų ir dabar Dirvoj ap
rašinėja savo kelionę. Bet rašo 
tik apie tai kur ir kiek arbatė-

■ lių išgėrė ir kam telefonu 
skambino. Sulig laikraščio ir 
aprašymai. Anot posakio, pa-

1 gal nosies ir tabakas.

Protestuoja Prieš Federalę 
Statybų z

Namų savininkai pradeda 
kelti protestų prieš federalinės 
valdžios namų statybų. Valdžia 
jau pristatė daugybę naujų na
mų ir rengiasi dar daugiau sta
tyti. Tuo tarpu yra daug tuš
čių namų, kurių niekas neren- 
duoja. Tie namai buvo nupirk-

Ii gerais laikais ir už juos bran
giai mokėta. Dabar jie veik jo
kios vertės neturi. Taigi, mažų
jų namų savininkai yra atsidū
rę keblioj padėtyj. Bet valdžia 
nesirūpina tuo, kad žmogui? 
praranda visas savo didesnės 
pusės amžiaus sutaupąs.

Po SLA Seimo
SLA Seimas jau užsibaigė ir 

visi delegatai laimingai sugrį
žo. Vieni iš jų sugrįžo, tuoj po 
seimo, o kiti pasiliko kelioms 
dienoms pasisvečiuoti pas drau
gus ir gimines.

Nors dar neteko pasimatyti 
su visais grįžtančiais delegatais, 
bet parašysiu tik apie tuos, su 
kuriais teko matytis. Pirmiau
sia buvau užsukęs į Dirvų pa
simatyti su p. Karpium, 14 kp. 
nariu ir sužinoti kaip jam sei
mas patiko. Paklausus apie tai, 
jis atsakė, kad viskas busiu 
Dirvoje aprašyta. Reiškia, žo
džiu nemoka dalyko išdėstyti, 
bet bandys tų padaryti ant po- 
pieros, o kurie Dirvos neskaito, 
tiems nėra reikalo žinoti kas 
pasauly dedasi.

“Laiminga” Nelaimė
Penkių metų mergaitė Jennie 

Ilough bando pereiti sikersai 
gaitvę prie Superior ir 48 gt. 
Jai nužengus nuo šaly galvio jų 
pastvėrė pravažiuojančio auto
mobilio bamperis, Ji laikėsi kol 
nuvažiavo visų blokų, po to nu
krito žemėn. Automobilistas gi 
nieko nežinojo kas atsitiko. 
Jam pasakė kitas jį pasivijęs 
automobilistas. T&da automobi
listas greitai susigrįžo ir neve
žė mergaitę ligbniųėn. Čia pa
sakė, kad mergaitė vištai nėra 
pažeista. Ji pakliuvo tarp ratų 
ir automobilis jos visai nekliu
dė.

Unijos Protestuoja
Unijos pradėjo protestuoti 

prieš VVPA administratorių už 
naudojimų WPA darbininkų 
prie statybos. Jie sako, kad pri
vatiniai kontraktoriai prie lo
kių pat darbų moka daug aukš
tesnes algas. Tokis valdžios el
gęsis atima iš konlraklorių di
džiuosius darbus* ir tuo pačiu 
kenčia namų statybos darbinin
kai.

Patenkinti proz. Bagočlum
Daugelis ŠIA narių paten

kinti tuo, kad atidarant SLA. 
Seimų prezidentas Bagočius pa-J 
kvietė kalbėti eilinius narius, o 
ne politikus, kaip praeityje bu
vo daroma. Musų visokie orde- 
nuoti vyrai suvažiavo tikrai pa
sirengę drožti ilgus spyčius, o 
čia — “unoro” jiems neteko ir 
tuos/ spyčius išrėžė “paprasti i 
Jurgiai”. (B.) 1

Jonas Jarus

Dykai ApskaitUavimas

• Radio tubus testinam jūsųnamuose• 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

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGŲ INDŲ 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
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

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

Toliau, kiek pasikalbėjus1 pa
sirodė, kad visi ordinų vyrai 
grįžo namo labai nusivylę. Di
džiausias smūgis buvęs, tai pa
keitimas redaktoriaus, gal būt 
bus išardytas tas apsaugos bok
štas.

Mirė D. Martinka
• Liepos 5 d. mirė Danielius 
Martinka, sulaukęs 57 metų 
amžiaus. Paliko žmonų ir vienų 
sūnų. Laidotuvėms patarnavo 
direktorius N. A. Wilkelis.

L. M. Norkus

KARTONAS Ifi S^-78 
24 BUTELIU

60e už tuSčius
KARTONAS .40
12 BUTELIU, *

25n už tuSčius
MALVAZ daro 
Monarch Beer 

aludariai

Pradėkit statyti savo 
energijos išteklių ir at
sparą Šiandien! Kaip ir 
visi kiti nuopelnų pro
duktai. MALVAZ yra ir
gi pamėgdžiojamus. Bet 
atminkit, kad negali bū
ti k. kybės padirbimų— 
tveikatos padirbimų. Te- 

’etonnokit CANal tiftOO 
užsakydamas MALVAZ
dabar.

GARANTUOTI visam

Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROCERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

skaitot Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

čia visus didinti jos skaitytojų šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas _____________________________________ ._
Numeris ir gatvė ______________ __ ______________
Miestas ir valstija ______________________________

Paklausus, kų jis mano apie 
naujų j į redaktorių Jurgelioųį, 
Karpius mažai turėjo kų pasa
kyti. Girdi, gal jis/ buvo men
kas advokatas ir biznio neturė
jo, tai todėl ir sumanė užimti 
kito žmogaus vietų. Tai tokis 
buvo Dirvos Kurpiaus pareiški
mas apie 40-tųjį Seimų.

Tautinė Konferencija
Apie tautinę konferencijų tai 

visai ir neprisiminė. Tur būt 
dėl to, kad iš to didelio debesio 
išėjo tik mažas lašas lietaus. 
Jis savo Dirvoj skelbė, kad tai 
busianti pasauline taut””nkų 
'konferencija. O čia dalyvavo 
lik apie 30 asmenų, kurių nė 
vienas jokios organizacijos ne
atstovavo. Reiškia, buvo konfe
rencija 30 atskirų asmenų.

Kas kita buvo Am. Liet. Kon
greso konferencija. Ten dalyva
vo apie 120 delegatų, kurie at
stovavo tūkstančius Amerikos 
lietuvių. Čia tai buvo tikra kon
ferencija ir ji galėjo tautinin
kų širdis nuslopinti.

Kitų delegatų pareiškimai 
tilps kitam numeryje.

Liet. Darželio Atvaizdai
Teko pastebėti “dešimtukuo

se” pardavinėjant atvirutes su 
Liet. Kultūrinio Darželio atvaiz
du. Reiškia iš visų Kultūrinių 
Darželių Lietuvių Darželis pa
rinktas kaipo gražiausiai ir tin
kamiausiai įrengtas.

/‘Sauja” ir “Gorčius”
Ir “Clevelando Lietuvių Ži

nios” tvirtina, kad musų tauti
ninkai grįžo iš SLA Seimo la
bai nusivylę. Reiškia, gavo pil
ti į kailį. “Žiniose” buvo paste
bėta, kad “saujos su gorčium 
nesulyginsi”. Tat, reiškia, kad 
tautininkų buvo sauja, o pa
žangiųjų — gorčius.

Nori Vienybės
Socialistų vadai stoja už vie

nybę ir draugiškumų tarp dvie
jų unijų —C.I.O. ir A.F.L. Jie 
prižadėjo dėti visas galimas pa
dangas atsteigti vienyta tarp 
darbininkų. Kitaip, socialistai 
sako, busiu sunku kų geresnio 
iškovoti darbininkų gerovei.

Aiškiai matosi, kad socialis
tai visur ir visūofriet stoja už I • '

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

PO

6 ŠMOTŲ $2.75
SETAS!

NAUJIENŲ Q Q p

Skaitytojams V V U
TIKTAI

SU 6 KUPONAIS t

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Atsiųskit man ..........  —---------
Vardas .................................................
Adresas ............................... ...............
Miestas ------------------------------------

Valstija _____ _________________

10 Colių 
CAKE DISH 

Sviestui Padėti 
' Indas

IR

Viena 
Torielkaitė 

Kompotui ar 
Vaisiams 
Paduoti

INDAMS KUPONAS
I IKI LIEPOS 16 D.
bią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. Be 

jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 
eis kas savaitę.

SU ŠIUO KUPONU
Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 

Pažymėkit ką norite.

I 
i
!

Vardas.

Adresas

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

'I
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^NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cana] 8500.

Užaakymo kainą t
Chicagoje — paštu:

Metama
Pusei metų ..................... .
Trims mėnesiams ____ ...
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .........______ ,___  3c
Savaitei .....................    18c
Mėnesiui ................. „......... __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $5.00
Pusei metų__ __ ___________ 2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams .................  1.00
Vienam mėnesiui __.______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

do Kaune viešai atšvęsti savo 
jubiliejų, atlaikant kongresą.

Apie tą pavasarininkų kon
gresą vienas Lietuvos laikTaš* 
tis rašo:

“Pavasarininkai pirma tar
nauja Dievui, o paskui Tė
vynei, antroje vietoje: pirma 
neša religines vėliavas, o pa
skui tautines, pirma pagieda 
‘Tėve musų’, o paskui ‘Lie
tuva tėvynė musų’, pirma 
pasiunčia sveikinimus Ro
mos* papai, o paskui sveikina 
Liet. Resp. Prezidentą ir t. t.

“Daugelis 
uniformuoti 
kepurėmis, 
— Vatikano
žodžiu, visur pirma Dievas, 
Vatikanas, o paskui tėvynė...

ukio 
nauja,

dainos

ŽINIOS-ŽINELĖS
IŠ LIETUVOS

Keistokas sumanymas

pavasarininkų 
‘studentiškomis’ 
bet jų kepures 
vėliavos spalvų.

“Geriausiai nusisekęs kon< 
greso dalyvių numeris — ei 
sęnos miesto gatvėmis ne 
šant įvairius žemės 
įrankius. Tai mieste 
originalu, įspūdinga.

“Kongreso sportas,
ir kt. nekaip tepavyko. Kon
greso pradžiai labai pakenkė 
lietus.

“Pačių kongreso rengėjų 
sudaryta :jury komisija nė 
vienam chorui nepripažino 

-pirmos vietos.
“Su sportu tas pat išėjo.
“Kongreso ^engėjai šį kon

gresų laiko visiškai pavyku
siu. Tai esąs pirmas didelis 
žinksnis tautininkų ir katali
kų konsolidacijos kryptimi.” 
Juk ir tautininkai yra pu

siau klerikalai.

NAUJIENOS IŠ KENOSHA, WIS 
PADANGES

Svečiuose pas įvairius biznierius naujie 
niečius. — Svęčiuose Nekaase, Wis. — 

Prūsų vedybų sukaktuves

neblogiausia.

Iškrito iš traukinio
SIDARAI-UŽPELKIAI TAR-. 

PUSTOTYJE iš traukinio iš
krito vienas 7 metų berniukas, 
kurio motina su 
kais važiavo iš 
jos į Vokietijų, 
liko gyvas, tik 
kojos ir rankos

keturiais vai- 
Sovietų Rusi- 
Bemiukas iš

sidaužė kairės 
kaulus.

Svečias į Pietų Ameriką
Vakar “Naujienos” įdėjo atsišaukimą, po kuriuo 

pasirašo vadinamieji jaunuoliai — Jonas Ormanas, Pra
nas Jakštys, Antanas Linkus, Vitalis Bukšnaitis, Keis
tutis Michelsonas, Mary Brown ir Walter Kubilius. 
Trys iš jų yra “praktikuojantieji” komunistai; vienas 
(Vitalis Bukšnaitis) fašistuojąs tautininkas; o kiti trys 
— “bepartyviai” komunistų talkininkai.

Savo atsišaukime tie jaunuoliai ragina Lietuvos 
jaunimo organizacijas dalyvauti Pasaulio Jaunimo Kon
grese, kuris įvyks Poughkeepsie mieste (N. Y.) šių me
tų rugpiučio mėnesį. Jie sako, kad tame kongrese Lie
tuvos jaunimo atstovai turėtų “išaiškinti Lietuvos po
ziciją neseniai įvykusiame susikirtime tarp Lietuvos ir 
Lenkijos”.

Jie sakosi lankęsi ir pas Lietuvos gen. konsulą p. 
Budrį, prašydami tą jų atsišaukimą perduoti Lietuvos 
jaunimo organizacijoms.

Ar aukščiaus paminėtasai jaunimo kongresast 
Poughkeepsie mieste bus tinkama vietą svarstyti gin
čams tarp Lietuvos ir Lenkijos, galima rimtai paabejo
ti, nes panašių ginčų (ir dar aštresnių) šiandie yra 
tarp įvairių tautų pasaulyje, ir jeigu suvažiavęs iš visų 
kraštų jaunimas imtų juos nagrinėti, tai kongresas var
giai galėtų prieiti prie kokio nors nutarimo.

Bet yra ir kita klausimo pusė. Lietuvoje dabar yra 
uždraustos visos pažangių demokratinių srovių jaunimo 
organizacijos. Teisę yięšai veikti turi tiktai tautininkų 
jauna-lietuviai ir klerikalų pavasarininkai. Jeigu Or
manas ir jo draugai nori, kad Lietuvos jaunimo orga
nizacijos, su valdžios pritarimu, siųstų savo atstovus į 
Poughkeepsie kongresą, tai faktinai jie kviečia tame 
kongrese dalyvauti jaunalietuvius ir pavasarininkus!

Ir jie iš anksto pasižada tuos tautininkų ir klerika
lų jaunuolius (jeigu jie nutartų čia atvažiuoti) “sutarti
nai remti”, kaip tikruosius Lietuvos jaunimo atstovus.

Kas čia per politika, kurią pradėjo Amerikos ko
munistai vykinti?

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

šitais rei-
Rapolas 

ištirti lie
sų-
da-

u

AŠAROS

“Amerika” ir kiti musų kle
rikalų laikraščiai graudžiai ap
gailestauja p. Vitaičio, kurs 
per 18 metų redagavo “Tėvy
nę”, bet paskutiniame SLA. 
seime nebebuvo išrinktas.

Bet kaip su p. šaliuriu, ku
ris per daugelį metų buvo cen
tro sekretorium Romos-Katali- 
kų Susivienijime? Pereitame 
LRKSA seime jisai buvo iš tos 
vietos pašalintas. Jį pakeitė as
muo, kuris turi daug mažiau 
išsilavinimo už p. šaliuną.

Kodėl “Amerika” dėl jo 
šalinimo neverkė?

lyną ir Berchtesigadeną (Hitle
rio rezidenciją), skųsdamiesi 
dėl tokio jų ‘‘skriaudimo”.

Dar prasčiau, negu naciai, 
jaučiasi Austrijos katalikų va
dai. Kol Austrija buvo nepri
klausoma, katalikų bažnyčia 
Austrijoje vaidino labai svar
bią rolę. Bet dabar hitlerinin
kai ją visai ignoruoja.

ANGARIETIS IŠRINKTAS
GUDIJOS SOVIETĄ

pa

AUSTRIJOS NACIAI 
NEPATENKINTI

“The Manchester Guardian” 
korespondentas praneša apie 
didelį Austrijos nacių nepasi
tenkinimą “anšliusu” (prijun- 
girnų).

Hitlerio garbintojai Austri* 
joje tikėjosi, kad jie gaus 
aukštas ir gerai apmokamas 
vietas savo krašte, kai Austri
ja bus prijungta prie Vokieti
jos. Bet jiems teko nusivilti, 
nes visas atsakomingesnes vie
tas Austrijoje užėmė iš Vokie
tijos atsiųsti Hitlerio agentai. 
Anot korespondento, Austrijos 
naciai siuntė delegacijas į Ber-

Neseniai įvyko rinkimai į 
kai kurių autonominių SSRS 
respublikų aukščiausius sovie
tus — Rusijoj Ukrainos, Gu
dijos ir t. t.

“Lietuvos žinios” praneša, 
kad į Gudijos aukščiausiųjų ta
rybų išrinkti du asmens iš Lie
tuvos: duktė turtingo kaunie
čio — Malka Chodosaitė ir 
buv. Lietuvos žemes ūkio mi- 
niaterio Aleksos brolis — Z. 
Akksa-Angarietis.

Angarietis yra visų lietuvių 
komunistų vadas.

PAVASARININKŲ 
KONGRESAS

Lietuvos tautininkai, uždarę 
visas politines organizacijas, 
paliko laisvę veikti sau ir kle
rikalams. Klerikalų jaunimo 
organizacijai valdžia šiemet lei-

Žinoma, visa tai yra tik gry
nas išmislas, nes toje sąjungo
je susispietę, kaip tik tautinin
kai, arba jiems artimi žmonės. 
Viena tik galima spėlioti, kad 
tuodu kunigai norėjo visą mo
kyklų turtą perimti katalikų 
bendruomenei, todėl ar nebus 
tais sumetimais jie įskundę lie
tuvių mokyklų laikytojus, kad 
tuo budu kaip nors visą tą tur
tą perėmus savo žinion.

Sao Paulo miesto lietuviai 
turi ir bažnyčią, kuri taip pat 
daugumoje Lietuvos* lėšomis y- 
ra pastatyta.

Šitas katalikų lietuvių kuni
gų skundas tik dar kartą įrodo, 
kokių priemonių kartais katali
kų kunigai griebiasi; kad galė
tų savo tikslo pasiekti. To skun
do turinys savo laiku buvo Lie
tuvos žiniose paskelbtas ir tų 
pačių kunigų visai neatšauktas, 
neužginčytas.

Lietuvoje tas* skundas į visus 
padarė tikrai nemalonų įspūdį, 
net kaip, kąąyiš katalikų šiokiu 
kunigų Jarbu visai nuoširdžiai 
yra pasipiktinę.

KENOSHA, WIS. — Vieną 
gražų sekmadienį sumaniau ap
lankyti naujieniečius. Su sū
num pirmiausia nuvažiavome 
pas p. Joe. Bertašių, 2427—52 
St., kuris užlaiko gražią taver
ną. Biznis eina
Vėliau prisižadėjo atsinaujinti 
ir “Naujienas”. Iš ten nuvažia
vome pas p. B. Kančių R. 3, 
Box 104. Turi Road house gra
žioje vietoje ir šokiams salę. 
Čia mus priėmė kaip svečius. 
Nereikėjo ir klausti, tuojau at
sinaujino “Naujienas” metams. 
Palinkėję geriausio pasisekimo 
važiuojame toliau.

Sustojame pas p. Joe Laškis. 
Turi irgi Road house prie Bur
lington Road. Vieta graži, yra 
ir salė. Bet paties p. Laškio ne
radome. P-ia Laškienė mus 
gražiai pavaišino. Mes irgi ne- 
atsilikome skolingi. Tarę ačiū 
atsisveikinome. Buvo jau vėlo
kai, bet sakome būti Ryme ir 
popiežiaus nematyti, tai nuodė
mė. Negalime aplenkti švoge- 
rio p. Kaz. Maržeikos. Tuoj 
mums užfundijo, mes irgi jam. 
Paskiau ir “Naujienas” užra- 
šėm. Dabar yra jau naujienie- 
tis. Užlaiko gražią taverną a- 
dresu 4701—8th Avė. P.p. Kaz. 
Maržeiko ir J. Martin turi “real 
estate,” be to, yra kouncilma- 
nas. Abu turi didelius Naujienų 
.termometrus. Lietuviai, eidami, 
į bažnyčią, mato temperatūrą. 
Ačių jiems^ už prielankumą.

: VVlšcorišino “Noriai”

pietus — važiuojame namo. 
Parvažiavę dar neradome žuvi
ninkų. Palūkėjus apie 12 vai. 
parvažiuoja ir žuvautojai. Tuoj 
visa šoko taisyti ir kepti žuvis.

“Nortų” įdomybės

Po pietų važiuojame pažiū
rėti Wayside Shrine, Grotio 
Gardens, Randolph, Wis., 7 m. 
atstume, Wayside Shrine yra 
anglų katalikų bažnyčia, ant 
kalnelio, kurią kunigas su savo 
žmona vieni pastatė ir iškasė 
urvus po kalnu. Urvuose pilna 
visokių stovylėlių, taipgi Lour- 
des ir piemenėlio paveikslai, su 
užrašu “Walk out and Pray”. 
Kunigas sako, kad įrengimas 
jam kainavęs milioną dol.

Mes lipome ir į kalną, ir po 
kalnu, kur iš akmenų yra pa
daryta aukoms rinkli stulpas.

Viduje moteris ir mergina 
pardavinėja įvairius iš akmens 
padarytus suvenyrus — kryžius, 
širdis, rožančius ir paveikslus. 
O pats kunigas Sėdi, žiuri, kaip 
žmonės perka suvenyrus, o ki
ti geria, nes buvo labai karšta 
diena. Čia irgi indas aukoms 
rinkti.

KAUNE ŠIOMIS DIENOMIS 
ĮVYKO eismo katastrofa, kai 
lengvas automobilis dėl neži
nomos priežasties atsitrenkė į 
kioskų Daukanto g. Sunkiai su
žeistas . kiosko savininkas, o 
vienam atvykusiam Lietuvon 
italui sulaužyta koja.

K. STASYS IŠVYKO Į VILNIŲ

Vilnietis K.KAUNAS
Stasys su žmona, viešėję keletą 
dienų Kaune, vakar vakare 
traukiniu pro Latvijų išvyko į 
Vilnių. K. Stasys buvo atvykęs 
į mirusio brolio laidotuves Ve- 
sališkių km., Panemunio vaisė.

KITAIS METAIS BUSIĄS 
VISUOTINIS Lietuvos gyven
tojų, žemės ūkio, pramonės ir 
prekybos surašymas. Tam 
tinkamų įstaigų jau yra 
šiamasi.

ati-
ruo-

kaip 
ipo-

FINANSŲ MINISTRAS, 
teko patirti, pavedė ištirti 
tekinio banko steigimo galimu
mus. Kredito rinka, kaip nu
rodoma, šiuo metu tokio banko 
steigimui esanti palanki.

Anais metais viešėjęs Šiaurės 
Amerikoje advokatas Rapolas* 
Skipitis, Draugijos Užsienių 
Lietuviams Remti pirmininkas 
ir negyvai gimusios Pasaulio 
lietuvių sąjungos valdybos pir
mininkas, važiuoja į Pietų A- 
meriką aplankyti tenykščias lie
tuvių kolonijas.

Advokatas Rapolas Skipitis, 
rodos, birželio mėnesio pabai
goje jau išvyksta, bet pakelyje 
jis dar sustos Anglijoje, kur 
taip pat lankys tenykščias lietu
vių kolonijas. Tad Pietų Ame
riką pasieks gal tik liepos mė
nesio pabaigoje.

Brazilijoje, kaip Lietuvos 
spaudoje buvo rašyta, du kuni
gai kartu jSU Brazilijoje einan
čiu Aido bendradarbiais vietoj 
brazilų vyriausybei yra įskun- 
dę kai kuriuos mokytojus ir 
net patį Lietuvos konsulą Gan
dį kad jie tenais varą veik ko
munistinį darbą.

Tuodu kunigai, būtent, Ra- 
gažinskas ir Arminas, gauna 
algas iš Lietttvbš ir abudu tik
rai judošiškai pasitarnavo, nes 
jų skundas veik gręsia lietuvių 
mokyklų uždarymu.

Tur būt, vyriausiai 
kalais ir advokatas 
Skipitis tenais vyksta
tuvių kultūrinio gyvenimo 
lygas. Konsulas Gaučys jau 
bar Lietuvoje vieši.

Jei tuodu kunigai grįžtų į 
Lietuvą, tai jiems galėtų būti 
sudaryta teisme byla už lietu
vių tautos reikalų išdavimą.

Kaip tenais nebūtų, bet tų 
kunigų skundas brazilų vyriau
sybei nei kunigų luomui, nei 
lietuvių tautai garbės nesuda
ro, juo labiau turint galvoje, 
kad tuodu kunigai čia iš Lietu
vos buvo šelpiami. Rodos, da
bar jiems alga jau nutraukta 
mokėti.

Svarbiausia, kad jie įskundė 
lietuvių mokyklų inspektorių ir 
Lietuvos valstybės pareigūną 
konsulą Gaučį.

Reikia turėti galvoje ir tai, 
kad konsulas Gaučys nėra koks 
nors radikalas, bet jaunoje die
nose buvęs net ateitininkas, o 
dabar, suprantama, kaipo val
dininkas artimas tautininkams 
ir katalikams bendradarbis. Tai 
juo labiau šių dviejų kunigų 
skundas stačiai nesuprantamas.

Lietuvių Brazilijoje Sao Pau
lo miesto kolonija turi penkias 
mokyklas, kurių pastatai Lietu
vos lėšomis pastatyti ir yra 
Brazilijos lietuvių sąjungos 
nuosavybė.

Tas kunigų skundas tiek ga
li pakenkti tenykščių lietuvių 
švietimo reikalams, kad tasai 
turtas gali būti brazilų vyriau
sybės nusavintas.

Visos* mokyklos turi savo 
nuosavus sklypus. Visas turtas, 
tyr būt, bus vertas koki^ vie
no milijono litų. Kiek žinoma, 
brazilų vyriausybė labai kovo- 

j ja su komunizmu, o kaip tik 
tuodu kunigai savo skunde įro
dinėja, kad Brazilijos lietuvių 

• sąjunga varanti komunistinę 
propagandą.

rodos, Janulionis už kaž-kokias 
malversacijaš padėtas į kalėji
mų.

Matyti, į Pietų Ameriką pa
kliuvę lietuvių kunigai savo 
veikime praranda bet kokį sai
kų. Reikia spėti, kad gaunamos 
pašalpos iš Lietuvos jų sveika- 
ton neina. —B.

E LIETUVOS
LIETŲ SKAIČIUS LIETUVO

JE DIDĖJA

KAUNAS. — Paskutiniu lai
ku 'visi statybos darbai beveik 
neįmanomai be liftų (keltuvų- 
elevatorių). Neseniai pastatyti 
“Lietūkio” ir “Maisto” sandė
liai Klaipėdoje ir Panevėžyje 
taip pat turi galingus liftus. 
Naujas liftas pastatytas “Vik
torijos” viešbutyje Klaipėdoje. 
Toks pats liftas dabar stato
mas Mažeikių miesto ligoninė
je. šie visi liftai yra pastatyti 
A/B “Neris”, geriausių Euro
pos liftų fabrikų atstovo Lie
tuvoje “Neries” fabrike, yra 
specialus žinovų skyrius: pa
reikalavus jis prižiūri liftų 
funkcionavimą ir juos regu
liuoja.

N. RADVILIŠKIO APYLIN
KES NAUJIENOS

N. 
1924 
gių tikslų draugija “Vainikas”, 
kuri.pradžioje gana gražiai veL 
kė. Buvo įsteigtas liaudies kny
gynas su gana dideliu skaičiu
mi gražių knygų, (į knygyną 
taip pat pareidavo iš J. A. Val
stybių laikraščių). Bet išsi
skirsčius inteligentinėms jė
goms draugijos veikimas apmi
rė, o jau šiuo laiku ir visai 
miręs, nes jau daug metų kaip 
nerodo jokio veikimo.

Radviliškio miestelyje 
m. buvo įsteigta pažan-

Visi rašo ir giria NVisconsino 
n ortus. Nors rpes čia gyvename 
nuo 1907 m., tačiau iš Kenosha 
buvom tik iki Oshkosh, Wis. 
nuvažiavę. Tad sutarėm važiuo
ti aplankyti savo sūnų H. P. 
Braze, kuris su žmona gyvena 
Nekaase, Wis. Jis* kvietė mus 
jį aplankyti.

Liepos 3 d., apie 6 vai. ryto 
apleidome Kenoshą. Važiavome 
per Milwaukee, Oshkosh. Lau
kai puikus, ūkininkų namai ir 
tvartai gražus, kai kurių apleis
ti. Vietomis bulves, komai van
deny. Matyti, kai kurie ūkinin
kai yra pasiturintys. O už Osh
kosh, Wis., toliau į šiaurę, že
mė jau prastesnė, budinkai ir
gi menkesni. O toliau smėlis, 
namai visai menki, ir šiaudais, 
arba nendrėmis dengti, žiūrint 
tiesiog šiurpas ima.

Karves vos paeina. Išrodo, 
kaip Floridos “swampos”, tik 
palmių nėra, yra vien skrabai 
ir karklai. Taip iki pat Neka
ase, iki NVisconsino upės.

Nekaase, Wis.
Pervažiavus upę lenta rodo, 

kad miestelis turi 20,005 gyven
tojus. Miestelis švarus. Yra 
maudynė, sankrovų ir tavernų 
daug. Žmonės ūkininkauja, o 
500 dirba popieros dirbtuvėj 
Nepco, už Wisconsin upės, tos 
Nenco, už NVisconsin upės, tos 
pačios kompanijos dirbtuvėse 
dirba irgi 500 darbininkų.

Klausiu kiek moka darbinin
kams į valandą. Uošvio sūnūs 
yra bosas., sako, paprastam dar
bininkui moka 48c. į vai. Per
nakvojome.

Rytojaus dieną, mano , žmo
na, žentas, sūnūs, marti ir duk
tė išvažiavo žuvauti. O aš su 
Onųke pasilikome namie, va
žiavome į miestą. Nors jie gy
vena mieste, bet iki centro bus 
apie pusantro versto. Kol vai
kai maudėsi, mes ėjome pažiū
rėti Fire Depot ir taverne iš
gerti stiklą alaus. Artinasi jau

JAUNIEJI TAUPYTOJAI 
1937 m. sutaupė 603,506 litus. 
Taupomosios Valstybės Kasos 
už sėkmingų vaikų taupymų 
per 1937 metus paskyrė pre
mijas.

• Miškų departamentas per

i

Sugrįžus, visi giria 
bet jie man nepatinka, 
nuvažiuok dar toliau, 
grįžti nenorėsi

Apie 3 vai. išvažiavome 
Wisconsin Rapids. Miestas gra
žus, biznis geras, nes tuščių 
sankrovų nematyt. Grįžome na
mo per Madison, “Fox River”, 
Burlington. Laimė, musų tiltų 
vanduo nenunešė, nors laukai 
visur buvo apsemti vandens, o 
ir grioviai pilni vandens.

“Nortai” Nepatiko
norius, 

Sako, 
tai nė

Arba pabūk 
nors porą savaičių atostogų, da
bar gi per porą dienų viską 
negalima spėti pamatyti.

Išvažiuojant iš namų buvo 
apsiniaukę ir šalta. Noriuose 
buvo šilta, žmonės vienmarški
niuos vaikštant. Sugrįžę į Ke- 
noahą radome jau ir čia šilta.

Vedybinės Sukaktuvės
Birželio 21 d., Burger svetai

nėje, įvyko paminėjimas Anta
no ir Marijonos Purų 21 metų 
sutuoktuvių sukaktuvių. Sve
čių buvo iš Chicagos, Wauke- 
gan ir Mihvaukec. Rengėjos bu
vo p.p. Valienė, Schlagerienė ir 
Pabarškienė. Svečių buvo apie 
100 Gaspadinės pagamino pui-

alučiu.
Laike vakarienės Ant. Lau

raitis, kaipo toastmaslcris pa
sveikino jubiliejantus ir palin
kėjo jiemsJ ilgiausių metų ir 
pristatė veik visus kalbėti. IŠ

nes pasidarytų perdaug ilgas 
sąrašas. Visi linkėjo pp. Pū
rams sulaukti sidabrinių ir auk
sinių sukaktuvių. Pp. Pūrai gy
vena gražiai ir turi vieną sūnų 
muzikantą. P-ia Purienė pati y- 
ra dainininkė. Po vakarienės 
buvo šokiai prie p. Stankaus 
muzikos. Nė jus<i nepajutome, 
kada pradėjo aušti, paspaudę 
celebrantams ir gaspadinėms 
už skanius valgius 
noromis skirstėmės

P.p. Pūrai taria 
dingą ačiū. (B.)

—C. K. Braze.

rankas 
namo.

visiems

ne-

šir-

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

vals-
yra

Kau-

nūs vėžius ir jais užveista 
tybinius ežerus, kuriuose 
išnykę vėžiai,
• Birželio mčn. 9—12 d.
ne įvyksta trečiasis Baltijos 
valstybių bibliotekininkų kon
gresas. Pirmas toks kongresas 
buvo Rygoje, antras Taline.
• Lenkų laikraščiai praneša, 
kad iš Varšuvos į Kaunu Tau
tinės Olimpijados metu ruo
šias atvykti lenkų studentų ir 
moksleivių sportininkų ekskur
sija. Lietuvos pasiuntinybė 
Varšuvoje jau davusi ekskursi
jai vykti į Lietuvą leidimą.
• Danijos sostinėje Kopenha
goje įvyksta Baltijos valstybių 
jaunųjų ūkininkų ratelių atsto
vų konferencija. Joje dalyvau-

ir Danijos jaunųjų ūkininkų 
atstovai. Konferencija aptars 
jaunųjų ūkininkų organizaci
nius ir švietimo klausimus*.
• Berlyne prasidėjo Lietuvos* 
Vokietijos prekybos derybos 
tarp šių valstybių prekybi
niams reikalams tiksliau su
tvarkyti bei praplėsti.
• Darbo rūmai atidavė rango
vui statyti savo namus. Sutar
ta, kad pagal paruoštą projek
tą, rangovas keturių aukštų 
rumus pastatys už milijoną li
tų.
• Kapitonas Andriunas Pran
cūzijoje sunkiose jojimo lenk* 
tynėse laimėjo pirmą vietą. Tai 
jau antras kap. Andriuno toks 
laimėjimas. Kap. Andriuno lai
mėjimas labai 
jo žirgo šalies 
dą Prancūzijos 
sluoksniuose.
• Lietuvos, Latvijos ir Estijos
futbolo vadovybės nutarė įs
teigti Baltijos taurės varžybas, 
kuriose kasmet dalyvaus tų 
kraštų futbolininkų geriausios 
jėgos. Tsb.

išgarsino balto* 
(Lietuvos) var-; 
žirginio sporto*
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Gabrielė PetKevičaitė Į
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Bobelė, glostoma tokiu pasi

tikėjimu ir išskyrimu, viską 
sutiko padaryti, , tik pareikala
vo, kad aš drauge su ja eičiau 
į grapaitę Mariją. Ji padarė vi
sa, ką žadėjo, ir tuo budu man 
palengvino nemalonų žygį.

Paskiau tik vargšė, matyti, 
kitų kurstoma ėmė lyg gailėtis 
savo žygio, nes ėmė ir mus 
baidyti:

—Kas į jūsų vaidinimą eis?! 
Vaidinsite tuštiems suolams. 
Visas sumanymas niekai, nie
kais ir nueis.

Mums baisu buvo, kad jos

Bukim Gražios
Rašo Madame X.
\'—---------- J
Jei Norit Būt Gražios 
Gerkit Daugiau 
Vandens

Jokie vaistai, pudros, mostys, 
nepataisys jūsų sveikatą ir gro
žį. Bet išgerkit kasdien aštuo
nis stiklus tyro vandens (“šam
pano iš po krano”). Jūsų nuo
taika pasidarys gera. Veidas 
bus šviesesnis, akys žibės, net 
ir depresija išrodys menkes
nė.

Grožio ir sveikatos ekspertai 
dabar tvirtina, kad moterys ne
bus tokios > nervingos, jei jos 
gers mažiau kavos ir arbatos, 
o daugiau vandens. Vanduo iš
valys vidurius ir kraują, lygiai 
taip, kaip kremas nuvalo ap
dulkėjusį veidą. Skirtumas tik 
tame, kad ta operacija bus pa
daryta iš vidaus, vietoj iš lau
ko. Vandenį jie vadina gyvy
bės eleksyru. Jis nieko nekai
nuoja, bet padaro stebuklus, 
jei mes jį tankiai geriame. Pri
verskit save išgerti du stiklus 
vandens išryto, du laike pietų 
ir du popiet. Išviso išgerkit aš- 
tuonius stiklus vandens į die
ną. Skirtumą pajusit į- trum
pą laiką.

žodžiai neišsipildytų, nes liau
džiai dar tada buvo burna už
kišta... Nors pažinojome, rodo
si, gerai tiek ir tiek žmonių iš 
po “samanotų lūšnelių”, bet vi
suma?! Šiaip ar kitaip galvo
jant, sfinksas buvo dar be ža
do... Ką jis tars prabilęs — nie
kas dar aiškiai pasakyti nega
lėjo, nors, rodosi, visų musų 
širdžių šilima, drauge suim
ta, turėjo tam sfinksui gyvybės 
įkvėpti ir prie savęs patraukti. 
Juk visi musų širdžių spindu
liai pro visus musų pačių skau
smus, nusivylimus, simpatijas 
ir antipatijas, vargus, nusimi
nimus, darbus, kovas, smulkus 
nejaukumus veržėsi kaip pro 
tirštus debesis tik prie jos, prie 
tos varžomos ir stelbiamos 
liaudies ir visa savo milžiniško 
užsidegimo jėga troško di
džiausio stebuklo: pakeisti ne
bylį vergą savo, žmogaus, tei
sių sąmoningai reikalaujančiu 
piliečiu...

Prie musų jaunų užsidegėlių 
— kai kam gal labai nuostabu 
pasirodys — prisidėjo vysku
pas Paliulionis, kurs tada irgi 
buvo atvykęs Palangon savo 
sugverusios sveikatos taisyti. 
Paklausė tik mane:

—Ar nieko toje Jūsų “Pir
tyje” nebus prieš tikybą?

Sužinojęs, kad nieko tokio 
nėra, pasižadėjo skatinti visą 
ponybę: Oginskius, Tiškevičius 
ir kitus čia .viešinčius musų 
sumanymą palaikyti.

—Turi parodyti, kad jie lie
tuviai, — kalbėjo senelis, o to
kia parama iš vyskupo pusės 
pridavė ir mums nemaža ener
gijos ir pasitikėjimo s«avim. Be 
galo simpatinga buvo iš vysku
po pusės tai, kad jis drauge su 
mumis visus vargus tada gyve
no. Nepraslinkdavo kelių die
nų, kad nebūtų manęs kvietęs, 
atpasakoti jam smulkiai musų 
ruošimos: ir džiaugdavos kiek
vienu laimėjimu ir nuliūsdavo 
nepasisekimais. Ir jo tada bu
vo, kiek menu, gyvenama sun
kus laikai: rusų valdžia buvo

MĖGSTĄS, MADINGAS BOLERO.

CROCHETED BOLERO PAt+eRN 1745
No. 1745—Dabar labai madoje panašus mėgstąs bolero. 

Jį galit dėvėti su kiekviena suknele dieną ar vakare. Su juo
sta, balta ar marga suknelė. Jis visur tinka.

NAUJIENOS NĘEDLECRAFT DĘPT., 
1739 So. Balsted SU Chfcago, Ilk

No 1745

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Ko. ...

| Vardas ir pavardi ~

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

| Miestas Ir valstl/k ...

Rašo Dr. Aldona šliupas

VOMEN-^ECTTON
THUR^D^y A EJNA KĄ# krtvirtAdięni

jam sumažinusi ar atėmusi vi
są algą. Menu vien, jog auko
damas 10 rub. už bilietą, pade
javo, kad daugiau šiuo laiku 
neišgalįs. O senelio butą visuo
met atviro ir nuoširdaus, nors 
ir didelio užsispyrėlio.

(Bus daugiau)

TAI JOS PASKUTINE 
NAKTIS

(Tikro Gyvenimo Vaizdelis) 
Rašo Stase G.

Girgždėjimas geležinių durų 
atkreipė jos dėmesį. Nustebo. 
“Vladimyr! Tai tu? atėjai ma
ne gelbėt?” sušuko. Bet Vladi- 
myras nesijudino lyg butų ge
ležinė statula. Taip ramiai žiu
rėjo, tarsi jam visai svetima ir 
neįdomi daugiau butų. O dar 
taip neseniai tikėjosi, laukė gal 
susimylės? Gal! Bet jisai stovė
jo šaltas, nepermaldaujamas, 
jau ne žmogus, bet žiaurus val
džiom tarnas, šnipas, per Dianos 
nelaimę siekiąs garbės, paaukš
tinimo. “Vladimyrai, gelbėk 
mane! Aš noriu gyvent”. Kar
tojo Diana. Bet jisai nesijudi
no, nusisuko į šlapią muro sie
ną ir pradėjo kažką pieši. Dia
na maldavo: ‘'Gelbėk! Aš ne
kalta! Aš buvau tavo! Atida
viau savo jaunystę tau, grožį, 
kūną . . . viską ką turėjau”. 
Vladimyras vis piešė ir nekrei
pė a lydos. Kada jau ji šiek tiek 
aprimo, jisai atsisuko, prinešė 
taurę su skystimu . , . ir liepė 
išgert, jai bus'ią lengviau kai 
budelis ateis. į

Diana djją^A,paėmė taurę iš
tustino iki dugno ir visai ra
miai užklausė: “Ką daugiau tu
riu daryt, ponas komisare”? 
Atsakė: “Vaikščiok kol pajusi, 
kad kojos pradeda stingt, pas
kui atsigulk, skystimas kurį iš
gėrei tave pribaigs”.

Ji kuo ramiausiai atsirėmė į 
šaltą, drėgną muro sieną, prirė
mė galvą ir metė paskutinį 
žvilgsnį į skaisčiai žibantį ratą 
per vos matomą mažą rūsio 
langelį. Oh, ir vėl širdį jai 
spaudžia ir drasko sielą skaus
mai! “Sudiev! . . . Sudiev! . . .” 
žodžiai iš jos lupų gaudžia lyg 
butų laidotuvių varpai. Mėnulis 
žibėjo pilnam skaistume, leis
damas paskutinius šviesos spin
dulius į drėgną rūsio kampelį, 
į tą kampelį kur tūnojo nelai
mingoji. Baisu! Baisu, kad tas 
kūnas, ta išvaizda, ta jaunystė, 
ta kilni mintis ir kibirkštis gy
vybės kokią jautė savyje, grei
tai turės užgest . . . supu t ant 
visados’. Laikinai lyg ir atbudo 
joje gyvybės jausmas gyventi! 
Ilgai, dar labai ilgai gyventi! 
Bandė vaikščiot, aplink žvalgy
tis, norėjo bėgt. O kur? Kaip? 
“Tai kova gyvybės su mirčia” 
žiūrėdamas į ją bjauriai nusi
kvatojo komisaras. Diana vėl 
bandė žengti pirmyn, vėl dairy
tis, bet pradėjo silpnėti. Tada 
jisai paguldė ją ant plikų narų, 
pataisė suknelės kvoldus ir pa
klausė: “ar jauti”? Diana jau 
neatsakė. Tik dvi melsvos lie
tuvaitės akys su panieka žiurė
jo į žiaurų komisarą ir išlėto 
užsidarė ...

Jisai radęs purvino audeklo 
gabalą, pridengė jos veidą ir 
gardžiai nusikvatojo, taip kaip 
kvatoja kartais pamišėliai tie, 
kurie dar turį pretenzijų valdyt 
ir ginklu verčia liaudį prieš 
juos lenktis. “Tai naujas nuo
pelnas, atsižymėj imas prieš val
džią, ha, ha, ha! Tai gražio
sios Dianos, mano numylėtinės 
šiandien . . . ha, ha, ha! Tai jos 
paskutinė naktis”. , Isteriškai 
kvatojo komisaras.

NAUJAUSIA MADA MO-. 
TERIMS — Tai ne suspaus

tas vyriškas cilinderis, bet 
naujausios mados moteriška 
kepuraitė, kokias panašias 
dėvi Anglijos Londono di
džiosios ponios-

Lietuvos Jaunimas
Neseniai atvykau iš Lietuvos 

Amerikon ir pastebėjau skirtu
mą tarp Amerikos lietuvių ir 
Lietuvos gyventojų.

Lietuvoje nors sunkus laikai, 
bet kultūriniai Lietuva aukštai 
pakilus. Nestik miesteliuose, 
bet ir kaimuose, yra pastatytos 
ir įruoštos mokyklos. Visiems 
pradžios mokykla prieinama. 
Neturtingiems' vaikams duoda
mos knygos i ir drabužiai. Jau
noji karta visa prasilavinus, 
organizuota, H rengia vakarus, 
koncertus, 'operetes, vaidina 
dramas, komedijas, ir 1.1.

• r ■ •» t f

Ūkiuose nors nelengvas gy
venimas, bet ūkiai gražiai iš
statomi, sp(|ai išsodinami pagal 
agronomo nurodymo. Agrono
mai nurodymus teikia nemo
kamai.

Kaimuose jaunimas kaip ir 
mieste linksmas. Sekmadieniais 
ruošia vakarus su programais, 
jiems vadovauja vietos kaimo 
mokyklos mokytojai. Nors že
mės darbas sunkus, bet darbi
ninkai po sunkaus dienas dar
bo, eidami namo, dainuoja dai
nas, kurios skamba po visą kai
mą. Merginos grįžusios iš dar
bo nors ir išvargusios, nueina į 
darželį, kad išrovus išdygusias 
piktžoles, ir palaistyt rūteles, 
kurios labiau mylimos. Mergi
nos darželius labai prižiūri ir 
stengiasi kaip galima gražiau 
ištaisyti, kad gražiau ir įdo
miau atrodytų, nes už gražes
nius* ir įdomesnius darželius 
duoda dovanas.

Pastebėjau, kad Amerikoje 
tarp jaunimo nėra tiek links
mumo ir romantiškumo kaip 
Lietuvos jaunime, išskiriant 
tiek jaunuolių, kurie yra labai 
pažengę priekyn moksle. Bet 
tarp to skaičiaus čia gyvenan
čių lietuvių dar permaža.

Moterys irgi stropiai dirba 
lietuviškumo dirvoje, daugiau
sia atvykusios prieš kurį laiką 
iš Lietuvos, bet savo tėvynės ne 
kiek neųžmiršusios, o dažnai 
mini, apdainuoja, aprašo. Yra 
ir lokių lietuvių šeimų, kur. tė
vai atvykę iš Lietuvos riušdoja 
lietuviškai kalbėję. Ką kalbėt 
apie jų vaikus, jie visai nemo
ka Jietuviškaf ir visai nežino a« 
pie Lietuvą. Tai yra tėvų klai
da, kad neskiepija vaikų širdy
se lietuvybės meilę. Yra jau
nuolių, kurie Amerikoje gimę 
ir augę, gražiai lietuviškai kak 
ba» rašo ir skaito, pažįsta tėvų

žemę ne tik iš tėvelių pasako
jimų, bet iš knygų ir mitingų 
Valio! broliai ir sesės lietuviai 
pažinkim, gerbkim tėvų žemę, 
sąvo tautą — Lietuvą!

Stasė Vagdąrąitė,

Paprastumo * 
Grožis

ll'W IM M1

Visi dideli dalykai gyvenime 
nedaug tekainuoja. Mes galime 
užmokėti už smagumus ir už 
perteklio dalykus, bet negalime 
nupirkti meilę, Mes galime nu
sipirkti didelius palocius ir 
brangius rakandus, bet negali
me duoti auksą už ramumą ar
ba linksmumą,

Viena moteris, kurios gyve
nimas liko kartus nuo sunke
nybių ir nusivylimų, kartą be
vaikščiodama laukuose sustojo 
prie mažo ūkio kiemelio. Ji ne
žinojo kur link ji ėjo ir ne
daug tepaisė. Ji tiktai norėjo 
pamiršti, nors ir trumpai va
landėlei, savo gyvenimo karte- 
nybes.

Ji sustojo prie šulinio ir pik
tumo pilna žiurėjo aplink save, 
galvodama, kaip gali būti liek 
ramybės ir tylos* pasaulyje, ku
ris jai neturėjo daugiau nieko 
kaip tik sunkaus darbo, nėra-' 
mumo ir širdgėlos. Staiga, ji 
žvilgterėjo į žemę. Mažiukė 
mergaitė sekė ją su įtempimu, 
— maža mergaitę, kuri išgyve
no visus savo septynius metus 
lame neglobotam plotyje šių 
kalnų. Moteris buvo suerzinta, 
ir ji labai aiškiai parodė tą.

“J ką tu taip žiuri — ka-gi 
tu nori?” piktai ji paklausė 
mergaitės.

Vieton to, kad atmokėti jai 
rųstumu, graži šypsena nušvie
tė mergaites* veiduką ir ji pri
ėjo arčiau prie moters. “Aš tik 
maniau, kaip labai gražus bu
tų jūsų veidas, Jeigu šypsotųsi 
vieton rauktis” ji atsakė.

Moters veidas atsileido. Kar
tus žvilgsnis akyje prapuolė ir 
pasirodė nauja, skaisti šviesa. 
Rustus* veidas pasikeitė į dėkin
gą šypseną ir su jausmu tikro 
linksmumo,. J i prisilenkė prie 
šios mergaitės, kuri buvo pir
ma, bėgyje ilgo laiko, maloniai 
prakalbėti į ją, pirma sugražin
ti jos rūsčius žvilgterėjimus su 
tais šypsenos pilnais nuoširdu
mo ir draugingumo. Ir kuomet 
ji paliko šį kūdikį ir sugrįžo 
miestan prie jo daug reikalau
jančių formališkumų, ji buvo 
prakilnesnė, geresnė ir puikes
nė moteris,

Paprastumas šios mergaitės 
buvo tikrai gražus. Jis triumfa
vo ant kartumo moters, kuri 
turėjo melus išsilavinimo ir 
svįetiškumo. Jis įnešė linksmu
mą į širdį, kuri patyrė visas 
gyvenimo linksmybes*, bet rado 
jas tuščias.

Ir taip, labai tankiai musų 
ieškojime laimės, mes nema
tom ir praleidžiame laimę, kuri 
yra visai arti mus. Neškime 
žvaigždžių, bet suraskjme gro* 
žį paprastuose dalykuose, kurie 
yra aplink mus. Atsiminkime, 
s»u Malcolm McLeod, kad

“Gera sveikata, atjaučianti 
draugą!, padrąsinanti žodžiai, 
meilingi darbai, atlikta pareiga, 
širdgėlos nžgydymas, rankos 
paspaudimas, šypsena, daina, — 
šie yra spindulėliai, kurie atne
ša vasarą į sielą, padaro mus 
lengvos širdies* laisvais ir link
smais. Žodžiu, elgkis su kitais*, 
taip kaip nori, kad elgtųsi su 
tavim . , . šie yra tie išmėginti 
ryšiai gražaus gyvenimo auksi
niam retSžėlyje.”

—Taitikaš

IŠSIPLĖTUSIOS VENOS—“VARICOSE VĘINS”
(Tęsinys)

Senatvėje įvyksta atmainos 
audiniuose, Senatvė gali būti; 
priežastis degeneracijos vožtu
vų venose. Tas verčia kraujo 
tekėjimą grįžti atgal, todėl, kad 
vožtuvas yra neveiklus ir ne
gali atlaikyti grįžtantį krau
ją-

“Varicose veins” dažnai pa
sirodo po sunkios ligos kaip 
tai, pilvo šiltinės (typhoid fe- 
ver), difterito, influenza, rheu- 
matizmo, skarlatina, 
bens uždegimo pas

pilvo duo- 
moteris ir

vein” gali

I Vėnai išsiplėtus, vožtuvai pa- 
laidaro neveiklus, todėl atramos 
nėra, kad nedaleidus kraujui 

I grįžt atgal į galūnes. Tokios 
I venos . yra ilgesnes ir vingiuo
jančios. Visų išsiplėtusių venų 
priežastim, kaip manoma, yra 
kadaise buvęs uždegimas, ku
ris naikina vožtuvus. Venos 
sienos storėja todėl, kad jun- 

igiamieji audiniai išsivysto pa- 
| našiai į sklerosą, kraujo indų 

suakmenėji- 
lank- 
krau- 
todėl,

Taipogi “’varicose 
būti pasekmė uždegimas venų 
(phlebitis), kuris dažnai įvyk
sta po operacijos, po gimdy
mo arba uždegimo pilvo duo- 
benyje. Uždegimas venų kojo
se pasireiškia kojų sutinimu 
ir temperatūros pakilimu. Ima 
ilgą laiką kol uždegimas per
eina, bet visi vožtuvai sugadi
nami. Uždegimas vėnų skiria
si nuo “varicose vein” tuo, kad 
netik vena, bet ir visi audiniai 
aplinkui būna užkrėsti bakte
rijomis. “Varicose vein” yra 
Venų uždegimą pasekme. Kada 
yra venų uždegimas, įvyksta 
venų užsikimšimas taip, kad 
kraujas negali per veną tekėti. 
Ligoniui sveikstant, takas pra
simuša per užkimšta vena ir 
vėl kraujas gali tekėti kaip 
pirma, bet pasekmės yra tos, 
kad’ vožtuvas lieka neveiklus' 
Netik kojos yra ilgą laiką pa
tinę, bet ir venos gali būti nuo
lat išsiplėtę. Tokios tai yra pa
sekmės kojų venų uždegimo.

Išsiplėtusios 'venos dažniau
siai pasirodo tarpe 20 ir 40 me
tų amžiaus
•amžiuje ir daugiau pas mote
ris, negu vyrus.

Išsiplėtusios venos gali išsi
vystyti pas jaunuolius net 10 
metų amžiaus ir pas senesnius, 
net 70-80 metų,

veikliausiame

sukietėjimą arba 
mą. Tokia vena nustoja 
stumo ir negali atremti 
jo tekėjimo ir spaudimo, 
včnos sienos išsipučia.

(Bus daugiau)

Maistas
Veda Dora Vilkiene

Skanus, Šaltas Gėrimas 
Iš Aviečių ir

(6 asmenim)
1’4 puoduko aviečių sunkos

’/4 puoduko sunkos iš citrinų
1 puodukas orandžių sunkos
14 puoduko cukraus
8 plonas riekutes agurkų (šviežių)
1 kvorta sodos ar ginger ale

Sumaišyki! uogų ir vaisių sun
kas, pridėkit cukrų ir nutarkuokit 
luobelę nuo % orandžio. Supilkit į 
koki nors indą, apklokit ir padėkit 
į ledaunę, tegul pastovi keletą va
landų. Išimkit, perkoškit ir įdėkit 
stiklan smulkiai sukapoto ledo, už- 
ęiįkit sunkos, o ant galo pripildykit 
su sodos vandeniu ar ginger ale.

Šeimininkėms

šią savaitę pigiau nusipirk- 
sit visokios rųšies veršienos, 
Chops nuo petuko ir kulšies. 
Veršieną galit pripildyti na- 
dzievone ir kepti po pečium, 
arba vien pakepti po pečium 
su tomatčm ir kitom daržo
vėm.

Jautiena šią sąvaitę taipgi 
bus truputį pigesnė.

GRAŽUS NAMELIS SU DARŽELIU.

VVĄLLHANGING PATTERN 1817
No, 1817 — Išsisiukit sau Šį gražų nameli su darželiu ir 

pasikabinkit aijt sienos, Jis padarys gerą nuotaiką namuose.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ No. 1817 j
J 1739 0O. Halpted St., CNcago, III.

| čįą įdedu 10 centą ir prašau attlŲrtl man Pavyzdi No* (
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Nellie

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLAS Marguette Parke, kur įvyks iškilmės šį sekmad.

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio Piknikas

I 5
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ĮSPORTAS
Ketvirtadienis, liep. 14, *38

Diena Iš Dienos
Tarnas Maženis 
Atostogauja

Tarnas Maženis, 3857 South 
Kedzie Avė., žymus Brighton 
Parko taverninkas, liepos 12-tą 
d. išvažiavo atostogoms.

Visų pirmiausia sustos Grand 
Rapids, Michigan. Vėliaus Iron, 
Mich., o dar vėliaus Kalamazoo, 
Muskegon, ir Gary, Ind.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Joe Lamenes, 28, su
Shovelain, 30

Reikalauja
Perskirų

Anna Dabul nuo Joseph Da- 
bul

Natalie Andrus
Andrus

nuo George

Frances Rinkus
Rinkus

nuo Kazimir

Pasagų Mėtymo 
Kontestas

Chicagos parkuose, kur tam 
yra įrengtos vietos, įvyks ark
lių pasagų (padkavų) metimo 
kontestas (horseshoe pitching 
contest).

Kontestantai, sulig amžiaus, 
bus sugrupuoti į tris skyrius: 
junior, inlermediate ir senior. 
Galutinas kontestas įvyks lie
pos 23 d., Bessenus, Ogden, 
Douglas, Keloyn, Portage ir 
California parkuose, 1:30 vai. 
po pietų, 2:30 ir 3:30 vai.

Dviejų finalistų iš kiekvie
no skyriaus galutinas susikir
timas įvyks liepos 30 d., Lin
coln parke.

Apeliacinis Teismas 
Atostogauja

Apeliacinis teismas Chicago- 
je paėmė atostogas ir nebe-

Lakūnų Dariaus-
Girėno Tragingos
Mirties 5-kių Metų
Sukaktis

|=Maino=|
Gavo 
Perskiras

Anna Zenevvich
Zenewich

Naujienų Piknikas 
nuo Joseph RugpiUČlO 14, 1938 

Sunset Park Darže

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks penktadienį, liepos 15 d.,. 7:30 v. v. bažnytinėje 
salėje, 68 ir Washtenaw avė. Malonėkite visti nariai ir na
rės ateiti, nes yra daug dalykų Marguette Park apiclinkės 
pagerinimo klausimu. —M. C. R.

Chicagos lietuviai liepos 
dieną, minės žuvusių lakūnų 5 
metų sukaktį.

Darius-Girėnas Post 271 of 
tbe American Legion, pilnoj 
formoj su firing sguad, Drum 
ir Buglc Corps, dalyvaus tose1 
iškilmėse, laikydamas sau už, 
priedermę ir norėdami tinka
mai pagerbti tragingai žuvu
sius savo kolegas. ‘

17 Šiandien Budriko 
Programas

įvyks

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

Pirma ir Didžiausia
Lietuvių Federal Taupymo Įstaiga 

Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai 

apdrausti iki $5,000.00 
TAUPYTOJAMS 

išmokejom j® nz 
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICII, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

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

Šįvakarą, kaip 7 vai.
Budriko raido programas iš 
stoties WIIFC, 1420 k. Progra- i

i mas bus turiningas ir jdomus. 
Jame dalyvaus Rožių Žemės 
Moterų Choras ir gera orkest- 

Kiekvie- ra. Taipgi geri visi kiti nume
nąs posto narys, lietuvis karo riai. Nepamirškite pasiklausy- 

' veteranas, be jokio pasiteisini- A.
mo, privalo dalyvauti sekma-į 
dienio iškilmėse. (

Legiono paradas prasidės 2 
vai. po pietų nuo 69th ir So. 
Western Avė. iš čia numaršuos 
prie Dariaus-Girėno pamink
lo, kame bus atiduota didvy
riams militarė pagarba.

Tinkamesniam prisirengimui 
firing sguad ir visi uniformuo
ti vyrai, taip pat su Legiono 
kepurėmis, privalote susirinkti 
prie posto Headguarters, 2417 
W. 43rd S t. kaip 1 vai. po pie
tų. Kurie negalės pribūti į mi-| 
notą vietą, tai bukite prie 69th' 
gatvės ir S. Western Avė- ne! 
vėliau kaip 2 vai. po pietų, i 
nes paradas prasidės paskirtu 
laiku. Tad stengkitės nepavė
luoti-

—Frank Krasauskis.

»

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Bernice Paulauskienė 
Persikėlė į Naują 
Vietą

Bernice Paulauskienė, 
užlaikė taverną 8340 So. 
sted St., nuo liepos 1-mos
sikėlė į naujų vietą, būtent 
8139 So. 
tavernas 
gražesnis, 
jos duktė 
biznierės, 
čia biznis
nis. Bernice užsirašė 
nas

kuri
Hal-
per-

“Gardumynai” 
ir “Linksmybės 
Neišpasakytos”

Chrysler-Plymoutb j

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

"U Win Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA ISIS

Įdomios Ristynės
Ateinantį pirmadienį 

City po atviru dangumi, jei o- 
ras nesutrukdys, bus įdomios 
ristynės, kuriose dalyvaus daug 
žymių ristikų. Tarp žymesnių
jų bus Ruffy Silverstein, kuris 
grumsis su George Manson. Sil
verstein per metus laiko nėra 
pralaimėjęs nei vienų ristynių, 
Risis dar barzduotas Lon Stic- 
klein su barzduotu Meeker.

White

Italas Ralph Garibaldi grum* 
sis su Jim McMillen. Lenkas 
Stanley Pulaski imsis su Jack 
Conley. Cb. Gruber pradės ris- 
tynes su Kid Chapman.

Įžanga bus populiari.

Viršminėtas lietuvių jaunimo 
klubas rengia labai puikų pik
niką šį sekmadienį, liepos 17, 
Daniel’s Grove. Daržas labais 
gražus ir jis lengva surasti. 
Randasi: viena mylia nuo Ke- 
an Avė., ties 87th St., Willow 
Springs, III. L

•X.

Čionai bus skanumynų ir 
gardumynų, linksmybės neiš
pasakytos. Visi gersim, šoksim 
ir dainuokim. O šis lietuvių1 
jaunimas dainuoti moka, gali 
— ir dainuoja. Kurie jau buvo 
musų parengimuose, tiems ne
tenka aiškinti, o kurie dar ne
sate buvę, tai meldžiu manim 
netikėti, o atvažiuoti ir patir
ti. Be to, dar jus turėsit progą 
laimėti dovanų, kurių yra ke
liolika.

Transportacija Trokais.
Neturinti automobilių ir no

rinti nuvažiuoti į musų pikni
ką, susirinkite prie Lietuvių 
Auditorijos 11 vai. ryto. Iš čia 
išeis trokas kaip 11:30. Ku
riems patogiau Brighton Par
ke, tai bukite prie Hollywood 
svetainės ne vėliau kaip 11:45- 
Nesivelinkite, nes laikas nebus 
užtęstas.

Kviečiame visus ir visas bū
ti šiame piknike ir visiems už
tikriname, jog busite pilnai pa
tenkinti. Nebus pasitenkinę tik 
tie, kurie nebus musų piknike- 

—Kvieslys.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į faunas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408 

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

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

S. S. R. S, 1?38 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografistų. Pir- 
mas vizitas į Birobidžaną, žydų 
autonominė respublika, pamaty
kite Maskva Geg. Pirmo naradą.

SOKOTONE TEATRE 
66 E. VAN BUREN 

Šiokiomis dien. 25ė iki 1 v. p. p. 
Visuomet vėsų’ ir patogu

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

PADOVAMOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI
“Jone Bride”

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 indy. 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 rųšie« Ro- 
gers sidabrinius setus.

Gražų 26

ATSILANKYKITE

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 čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ga
nai 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

šmotų ROSE and LEAF 
Sidabrinį Setą

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS

$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 ..............................................

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido* 
mis ’ir Hollywooci 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

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

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

$5.00

$4.50

$9.50

$8.00
$4.00

$12.00Vincennes Avė. Šitas 
daug patogesnis ir 
Kadangi Bernice ir 
Helen yra sugabios 
tai numatoma, kad 
bus dar sekminges- 

Naujie-
ir pasižadėjo duoti gar- 

Steponas.

AdresasAdresas

Miestas
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius sinimą*

PETER PEN .

RESTAURANTAI

Miestas

VAK.
VAK.
VAK.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ~ ~ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— ___________ —7 IKI 8 VAL.

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:

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

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL VIGTORY 9671

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT: 
Vardas

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $4 9-50 

už ....»..................
GYDYMAS SCfl.OOLIGONINĖJE .................... vU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS 19.00

greitai palengvinama ----- «
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzaminaciją Jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave„ Chicago. 

Tel. Lavndale 5727.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

GENERAUS KONTRAKTORfUS
Karpenterio, konkrito Ir muro dar. 
bai, Perdirbimo ir taisymo visu rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas
3427 S. Emerald Avė.
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VIRTO KAMINAI, DEGE NAMAI, LŪŽO 
MEDŽIAI DUŽO LANGAI

Nepaprastą Vėtra-Audra Perkūnija Chi- 
cagoj Vakar Rytą

Vakar anksti rytą Chicago 
nžklupcr, beveik iš giedro dan
gaus, nepaprasta vėtra ir au
dra, kuri netiesioginiai užmu
šė tris žmones, nuvertė kelis 
kaminus, padegė daugybę na
mų ir pridarė galybę kitokių 
“šposų”.

Pirmiausiai užėjo vėtra. Vė
jas staugė, švilpė laužydamas 
medžių šakas ir daužydamas 
krautuvių vitrinas. 'Paskui pra
kiuro debesis ir vienu sykiu 
kaip iš kibiro paleido ant mie
sto visą tvaną vandens, su le
dų ir perkūnijos akompani
mentu.

Perkūnija trankėsi visose 
Chicagos dalyse-

Prie 2401 Archer avenue nu
vertė White Motor Company 
plieninį kaminą vieno tono 

. svorio, kuris griūdamas į įstai
gos vidų vos neužmušė du dar
bininkus.
Ties 2659 Sheffield * avenue 
trenkė į Sanitary CIeaners dir
btuvės plytų kaminą. Kaminas 
kokiu tai stebuklingu budu iš
liko sveikas. Bet žaibas šovė 
dirbtuvės vidun ir išlėkdamas 
laukan pritrenkė darbininką 
ir išnešė didelę,skylę sienoje.

Sugadino Radi o Stotį
Prie Irving Park bulvaro ir 

Harlein gatvių sugadino val
stijos policijos radio stotį. Ties 
6331 Merimac avenue trenkė 
į privatiško namo anteną, vie-

tomis sulindo į radio apara
tą, jį sudegino, uždegė namą 
ir tada sulindo į žemę. Kai kur, 
nuvartė telefonų stulpus ir su-’ 
draskė elektros ir telefonų vie
las.

prie Šiokie 
netoli North- 

vienas kito,

Prie Libertyville uždegė tur
tingo chicagieČio G. W. Rossct- 
ter klojimą.

Laike audros 
Willow roads 
field, nepamatę
susidūrė keleivinis automobi
lis ir trokas. Trys žmones bu
vo užmušti, o du kritiškai su
žeisti. Mirė vietoje:

Tony Monak, 27, nuo 7251 
W- Ibsen st.;

Marjorie Chastain, 20, nuo 
7403 Waukegan Rd. ir

Gertrude Jaffie, 905 Cannen 
avė.

Evanstono ligoninėje guli su
žeistieji :
...Jack Kozak, 23, 7060 Franks 
avė., Niles, kel. autom, vairuo
tojas, ir
John Appleton, 33, 345 Scran- 

ton avė., Lake Bluff, troko vai
ruotojas.

Spėjama, kad jiedu mirs.
Oro biuras pranašauja, kad 

šiandien bus giedra ir gal kiek 
vėsiau negu vakar.

ĮACME-NAUJIENŲ Koloj

PREZIDENTAS COLORADO VALSTIJOJE — Pre
zidentas Rooseveltas (dešinėje) ant traukinio plat
formos prie Royal Gorgc, Colorado valstijoje. Su 
prezidentu yra Aiva Adams, tos valstijos senatorius, 
kuris griežtai priešinosi jo reformoms. . į

Joniškiečiai Rengia- ■ 
si Važiuoti į 
Motuzų Ūkį

Bandė Nusinuodyti 
Negalėdama Gauti 
Darbo

MADOS Cook apskričio ligoninėje gu
li 16 metų mergaitė Catherind 
Kuchta, 1636 W. 13th street, 
kuri išgėrė buteliuką jodinos. 
Bandė nusižudyti desperacijos 
apimta, kad negali gauti dar
bo. ■ <. .i.. * •>». -< * - K'

. -<u • x -

Pereitais metais negras Ro- 
bert Nixon išgėdino ir nužudė 
mergaitės sesutę Anne Kuch
ta, 18 metų amžiaus, kuri tar
navo už slaugę Chicago ligoni
nėje. Catherine pasveiks.

Ruošia Ekskursiją į Downers 
Grove

Nerimsta ir Jc-niškiečių šir
deles, gražioji vasaružė 
puošnumu 
na vilioja 
į laukus, 
tyru oru 
tvariniais.

savo 
ir puikumu kiekvie- 
bčgti iš miesto kur 

miškus pakvėpuoti 
ir pasigerėti gamtos

Joniškiečių L. K. Kliubas 
praeitą sekmadienį** laikytame 
$a'Vo’"siisii41iJ<iiYf^*hiiit^re turė
ti draugišką išvažiavimų pas 
gerus Joniškiečių Kliubo rėmė
jus Benį ir Marijoną Motu
zus.

Ant vietos liko išrinktas ko 
mitetas J. Yankus ir M. Dan- 
tienė, kurie rūpinsis sukvietimu 
svečių pas
kuris turi gražų nedidelį ūkį 
su keleivių priėmimui kabinto
mis ir vasarnamiais ir viso
kiais kitokiais įrengimais. Dow- 
ners Grove, apie 20 mylių nuo 
Chicagos.

Pas juos tikrai yra gražu

gruzdietį Motuzą,

No. 4792—Galit pasisiūti dvi suk
neles, vieną kasdieniniam dėvėji
mui, o kitą šokiams. Dabar labai 
madoj bovelninio materiolo vaka
rinės suknelės. Sukirptos mieros 
10, 12, 14, 16, ir 18.

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

IEVA KOSMINSKAS 
Po tėvais Bernotavičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 2:15 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Ukmergės apskr., Trau
pio parap., Padmuselkos kaim.

Amerikoj išgyveno 26 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną; 3 dukteris: Oną, 
Stanislavą ir Genovaitę, 3 žen
tus H. Haupt, C. Podgorski ir 
W. Klak, brolienę Julijoną 
Kosminskas ir jos šeimyną 
pusbrolį Vaclovą Bernotavičių 
ir jo šeimą ir daug kitų gim., 
o Liet, seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
4149 S. Artesian Avė.

Laid. įvyks šešt., liepos 16 
d., 8:00 vai. ryto iš namų | 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kaimiero kap.

Visi A. A. Ievos Kosminskos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, žentai ir 

kitos giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis 

tel. Yards 1741.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.........—.
Mieros . ..............  per krutinę

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

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

r

x 4-
MYKOLAS PETRAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 1:00 vai. ryto, 
1938 my sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Smilgių 
parap., Rymeškių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Elzbietą, po tėvais Lau- 
riketis. 4 dukteres: Adelę, ir 
žentą Juozapą Sudžius, So- 
phią, Eleną ir Marijoną, 3 a- 
nukus: Raymond, Donald ir 
Phillip, brolienę Marijoną Per 
trauskieųę ir jos šeimyną, 2 
pusbrolius Jurgį ir Kazimierą 
Kunclerius, 2 švogerius Ig
nacą ir Antaną Laurikečius ir 
jų .šeimynas ir kitas gimines.

Priklausė prie Klovainiečių 
Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
3415 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., liep. 
16 d., 9:00 vai. , ryti iš namų į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka- 

■ zimiero kapines.
Visi A. A. Mykolo Petraus

ko gįm|nės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, dukterys, žentai, 

ąnukai ir kitos giminės 
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

tel. Boųlevard 4139,
U

Liepos Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Surinkti Miesto Valdžios
Įsakymu

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKIA GROŽIO OPERATORĖS, 

registruotos, puikios plaukų stylis- 
tės, nuolat. 6308 So. Halsted St.

Liepos 11, 1884 — Demokra
tų nacionalė konvencija Chi- 
eagoje nominavo Grover Cleve- 
land į prezidentus ir Thoinas 
A. Hendricks iš Ohio į vice
prezidentus-

1913 — Nudengta atmintinė 
John' Kinzie tabletė prie £L 
Michigan Avė. ir Kinzie gat
vių.

Liepos 12, 1834 — “Illinois” 
nauja valtis veik 100 tonų įtal
pos pirmoji atplaukė į Chica- 
gos upę ir upimi nuplaukė iki 
Wolf Point.

1842 — “Quid Nuno”, reda
guojamas David S. Griswold, 
leidžiamas Chicagoj Ellis, Per
pus & Co., ėjo nuo liepos 12 
iki rugp. 16 d. Sakoma, tai nu- 
vęs pirmas centinis dienraštis 
į vakarus nuo Allegheny (Pa.)

HELP WĄNTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

ATLAS EMPLOYMENT 
6250 S. Halsted St.

REIKALINGAS BARBERYS — 
Patyręs—Darbas ant visados. 3905 

i Archer Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
____ Namai-Žemė Pardavimui

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

EXTRA BARBENĄS — ant par
davimo muro namas, kampinis 2 -po 
5 kamb. 2 karų garažius. Pirmos 
lubos karštu vandeniu šildontos. 
9 metų senumo. Parsiduoda už pusę 
kainos ko šiandien kaštuoja pasta
tyti—randasi Brighton Parke.

Turime labai didelį bargeną—3 
Štarai ant 2 lotų pastatyti—randa
si South Side—Labai gražioj vie
toj—Parsiduoda už cash arba pri
imsim į mainus kas ką turite mai
nyti—Nepraleiskite progos! šauki- • 
te Yards 1001. 4631 S. Ashland Avė. 
arba Lafayette 2235, 4177 Archer 
Avė, klauskite Paul M. Smith.

'svečiams atsilankius praleisti 
keletą valandų. Prie to, Motu
zai labai draugiški ir vaišingi 
žmones.

Taigi, liepos 24 dieną Joniš
kiečiai su savo kaimynais va
žiuos į gražų ūkį pabaliavoti.

R. š.

Marąuette Parko 
Namų Say. Rūpinasi 
69-tos Gat. Taisymu
Iš Marųuettę Parko L. Am. 

Pil. Kliubo Susirinkimo . a
MARQUETTE PARK.—Mar- 

ųuctte Park Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyko sekmadienį, bir
želio 26 d., vietos parapijos sa-

1857 — Buvo prašventinta 
Holy Family bažnyčia, pasta
tyta kun. Arnold Damen.

1876 — Monroe Heath tapo 
išrinktas Chicagos meru.

1904 — Prasidėjo ilgai grę- 
sęs skerdyklų darbininkų strei
kai. Sustreikavo apie 20,000 
darbininkų.

Liepos 9, 1836 — Chicago 
American atkreipė domę į kla
ną vandens Lake gatvėj, ku
riame varlės kurkia.

1894 — Prezidentas Cleve- 
land išleido specialę prokla
maciją, paskelbusią Chicagoj 
karo stovį ryšy su Pullmano 
streiku.

Liepos 10, 1832 — Iš Buffa
lo atplaukė laivas “Sheldon 
Thompson” su gen- Winfield 
Scott, jo štabu ir keturiomis 
kuopomis kareivių sustiprinti 
Fort Dcarborn garnizoną lai
ke Black Hawk karo.

1835 išrinkta nauja mie
sto trustees taryba.

1837 — Vyskupas Chase pa
šventino St. James episkopalų 
bažnyčią kertėj Cass ir Illinois 
gatvių. '

1842 — Susiorganizavo juri
ninkų blaivybės draugija iš 
271 nario. Prezidentu buvo G. 
A. Robb.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcst 63rd Street 
ties Looinis.

8 kambarių katedž dengta su as
bestas gontais, 1% maudynės, užda
ryti porčiai, karšo vandens Šiluma— 
kūrenama automatiniu elektrikiniu 
aliejaus pečiumi—plieninis garažas. 
1229 S. 49 Ct., Cicero.

PARDAVIMUI namas 4344 So. 
St. Louis Avė. 5 kambarių plvtinis 
bungalov/, 11 metų senumo, $3600. 
$720 įmokėti, $36 į mėnesį. Robert 
B, Malone, Harrison 2022.

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.

PARSIDUODA ŽEMĖ 3 akrai 
puikioj apielinkėj Waukegan. La; 
bai pigiai, o priežastis—važinoju į 
Lietuvą. F. S. A. Tel. Independence 
4547.

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnayiinas______

TeL Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

, SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

reikalavimų įteiktų
organizacijos tam

daugiau policijos

Skaityti laiškai: 1) nuo 13 
VVardo aid. J. Egov’o kaslink 
taisymo 69-tosf gatves; 2) nuo 
Cook County Civic Council, 
kur buvo aiškinama apie lai
mėtą kovą valstijos legislatu- 
roje prieš didinimą nejudina
mos nuosavybės taksų pašalpos 
(relief) reikalams.

Alni laiškai priimti.
Račkus raportavo iš Pietva

karinės Federacijos (South- 
west Civic Ass’n), kuriai pri
klauso 28 organizacijos. Tarpe 
svarbesnių 
viršminetos 
tinkamoms 
kami:

Reikalauja
Padidinimas policijos Mar- 

ųuctte Parke, statymas naujos 
“Field Housc” ir maudynes ir 
pagerinimas žaismaviečių.

J. Simans pranešė, kad atsi
klausęs* laikraščių redakcijose 

•apie netilpusį pranešimą apie 
kliubo susirinkimą gegužio mė- 

■ nesį. Gavęs patenkinančius pa
aiškinimus '“Naujienų” ir 

(“Draugo” redakcijose. Už ką 
kliubas toms redakcijoms yra 

; labai dėkingas.
j Toliaus kalbėjo vienas vidur- 
miesčio firmos atstovas apie 
nejudinamos nuosavybės aukš
tus taksus.

Tribūne trečiame augšte ker
tėj LaSalle ir Lake gatvių. Re
dakcija, spaustuvė ir bizniui 
raštinė sutilpo viename kam
baryje. (Dabar tas laikraštis 
užima augšlų dangoraižį).

Liepos' 14, 1874 — Gaisras 
sunaikino medinius pastatus 
47 akrų plotį pradedant nuo 
Taylor iki Harrison S t., iki 
Wabash iki Congress ir iki 
ežero. Nuostoliai siekė $3,8845, 
000.

Eikš draugija pasistatė Elk’s 
Memorial Building prie Lake 
View ir Diverscy Blvd-

Liepos 15, 1831 — Į Chicago 
atvyko ir čia apsigyveno P. F. 
W Peck.

1859 — Pradėjo veikli Ran- 
dolph gatvėj arkliais traukia
ma gatvc'karių linija.

1889 — Prijungta prie Chi
cago dalis Cicero, Jefferson 
miestelis, City of Lake View, 
Town of Lake ir Hyde Park 
priemiestis. Chicagos plotas 
pašoko nuo 36 ketv. mylių iki 
169 ketv. mylių. Prisidėjus dar 
200,000 gyventojų Chicago’ tu
rėjo virš miliono gyventojų ir 
patapo antru didžiausiu mies
tu Jungt. Valstijose. (B.)

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir; ĮtaisaiPydayimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Šta
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, - registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
tel. BOL’lEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Kainos Numažintos— 
ANGLYS 

...................... $6.00 
....   $6.00 

LUMP ...... $6.00
MINE RUN ....................  $5.75
SCREENINGS ................. $5.00

PIRKIT DABAR!— ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG
NUT 
BIG

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai Tel. ARDMORE 6975

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

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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 Štarus. 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.

....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

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių . Chicago je ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
$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.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

BUSINESS—TO RENT 
>JtlĮznia,i Rendąi

TAVERNAS ant RENDOS, geroj 
vietoje. 3600 S. Emerald Avė.

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUSNaujienų PiknikasPer aukštai įkainuotas nuo

savybes jie apsiima legaliu bu
du sumažinti iki tikros vertės. 

I Jų atlyginimas už darbą 33% 
nuo sutaupytos sumos.

i Kliubas už tai nėra atsako- 
mingas, Dėl platesnių jnforma- 

'cijų reikia kreiptis’ prie kliubo
1 pirm. A. Malinsko arba nutari2’ 

rašt. A. Samoškos.
F. A-nis, kliubo koresp

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

REAL ESTATE FOR SALE 
^P^l'Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba MAINYMUI 
Marąuette Parke 2 flat; mūrinis 
namas, po 5 kambarius, steamu šil
domas, kaina $6500.00.

5 kambarių mūrinis bungalow, 
kaina 3500.00. •

100 akrų farma, triobos ir gyvu
liai, kaina 3500.00.

Turime visokių kitokių bargenų. 
ir mainų.

SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938
■ ■ ■■•••■■■■■■■■■■■ Mmm***— 

(Vardas ir pavardė)

mų

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500 1
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodamo gera nuo-

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE.(Adreuas) i

KMiertaa ir vabtija)] r - * • , .

URBA Gėlės Mylintiems
Vestuvėms, Ban

Laido-kietams,
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS ®
< ■*Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietama \

ir Pagrabams. <3316 So. Halsted Street 7
Tel. BOŲLEVARD 7314

P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St. 
Grovehill 0306
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VISAS CICERO LAUKIA DARBO ATSINAU
JINIMO WESTERN ELECTRIC DIRBTUVĖJ

Gali Parūpinti Darbo 50,000 Darbininkų 
Dirbant Pilnu “Forsu”

“trunkais.” Beje, tame išvažia
vime bus paskaitytas laiškas iš 
pačių Klovainių. Padėka už 
siųstus aukotus pinigus pamin
klui.
Lukoševičiaus “Vietininkas”

” — “atskaita už 1937 me- 
— sukėlė daug juoko ir

Atostogom

CICERO. — Dabar atostogų 
laikas. Net ir pats klebonas 
Vaičiūnas išvažiavo. Kur, neži
nia- Kur klebonas važiuoja ir 
ką veikia — parapijonams ne
valia žinoti.

Paskutinis parapijos “Prane
šėjas 
tus”
neapykantos. Vienas kitą susi
tikęs ir sako, “Tu nieko ir aš 
nieko,” ir 1.1. Ir iš tų “niekų” 
susideda stambus parapijos rė
mėjai. Ir su tuo pasakymu 
daug rėmėjų atgrąsins Na, pa
gyvensime — pamatysime...

Svečiai iš Omaha, Neb.
štai, pereita savaite atsilan

kė svečiu iš Omaha, Ncbraska. 
C. Kušleikis su šeimyna pas F. 
Danauską, 1347 S. 50th Avė. 
Tai vietos stambus biznio žmo
gus, Raudonos Rožės Kliubo 
narys. Svečius vaišino geriau
sia, kaip galėjo. Parodė svar
besnes vietas. Tėvai išvažiavo, 
dukterį paliko savaitei, kitai, 
nes čia yra ko pasilikti- Iškil
minga puota, vestuvės, nes po
nios Danauskienės duktė Juli
ja išteka.

Vestuvės

“Naujienų” išnešiotojas Fr. 
Lukoševičius visą savaitę buvo 
pasitraukęs nuo savo pareigų 
Turėjo atostogas, tai ta proga 
apsigyveno prie Long Lake ir 
maudėsi dieną ir naktj. Tai jo 
mėgiamiausis sportas, vanduo 
ir saulė. Už tai p. Lukoševičius 
gerai atrodo ir nuosekliai pri- 
žinri savo bizni, visus aprūpina 
“Naujienomis.” Jam išvažiavus 
jo vietą užėmė jaunas E. De
veikis. Pranas be jokio rūpes
čio galėjo ramiai pasilsėti.

Patenkinti SLA seimu
SLA 301 kuopos pereitame 

susirinkime išklausyta rapor
tas delegatų iš 40-tojo seimo.

Traukinys Nusirito Pradėjo Taisyti Vienbalsiai Nutarė
Nuo Bėgių

Prie 135th ir State gatvių, 
Riverdale priemiestyje, nuo be- 
gių nusirito Pennsvlvania gelž- ” . ° c - ° Ise
kelio prekinis traukinys. Buvo 
sužeistas vienas žmogus, Aus- 
tin Hali, garvežio ugniakurys. 
Jam nulaužtas strėnkaulis.

Steigia Naują Parką 
Southsidėje

. 28 Vieškelius
Vakar apskričio vieškelių Antram Piknike 

departmentas pradėjo taisyti, .■■ -
r vieškelis apskričio nbo-Į B ZarasiSkiM susirinkimo;
Kaj kur užlopys Ph-s-us, K]jubo Gegužjnė Licpos n 

r ’■ \ ' \ . v .■•;*•>/. l ■ G”

Pusmetiniame khubo susirin- 
kime, kuris įvyko sekmadienį, 
liepos 10 d., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje, Cicero j e, daly
vavo skaitlingas būrelis Zara- 
šiškių. ' .7

.'v,. /p*.

,u Bes varstant kliubo bėgan-

i., .i . ' ~ 'kai kur pils naujų, cementų 
Darbas kainuos $1,700,000.

Mirė Perkaitęs 
Saulėj

Mon trose ligoninėje 
metų berniukas Carl

■ >

• ■ r

Chicagos ’ Parkų distriktas 
skelbia, kad nuo miesto nupir- kuris susirgo perilgai išbuvęs 
ko plotą žemės tarp Throop ir saulėj ir perkaitęs. 
Racine, 91-mos ir 92-roš, -ku-j — 
riame įrengs parką. Bus teni-j 
so aikštės ir baseballo laukas.

Dalyvauti “N-nų”

Vestuvės šeštad., šio mėnesio 
16 dieną, 4 vai. po pietų. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
tėvas Romanas Čižas savo duk
terį paveda Antanui Moraškai- 
Tai sveikas, diktas jaunikaitis, 
plačiai žinomas Šioj apielinkėj,

Jaunoji Julija Chesus — či
žas — rimta mergaitė, turi at
sakantį ofiso darbą Sears, Roe
buck Co. Nėra abejonės, jog 
jiems gyvenimas seksis. Vestu
vių puota įvyks J. Šemeto sve
tainėj, 15th St. ir 49th Avė. Vi
są tvarką ir atsakomybę ima 
F. Danauskas. Muziką parū
pins R. Čižas. Tai tėvo dovana 
dukterei. Jauniesiems laimingo 
sugyvenimo.

Vėl atostogos
Atostogų laikas! Dirbantieji 

labai patenkinti gavę savaitę, 
kitą poilso- Senatis paprasti 
darbininkai apie atostogas su 
pilnu apmokėjimu nei sapnuoti 
nesapnuodavo. O šiandien be
veik visos dirbtuvės tai prakti
kuoja. Atostogos iš visų ge
riausios šioj apylinkėje, tai 
VVestern Electric Company. Se
nieji darbininkai gauna tris sa
vaites su pilnu apmokėjimu. O 
kurie dirba pilną laiką, tai tu
ri imti vieną savaitę. Ta tai ne
apmokama- Jau čia savaitę 
daugumas išėjo, išvažinėjo kur 
kam patinka.

Western Electric
Bet kitą savaitę tai oficialiai 

skaitosi dvi savaitės vakacijų. 
Darban grįžta pirmą dieną rug
piučio. Ir visa apylinkė su iš
siilgimu laukia kada ta didžiu
lė firma pradės dirbti pilnu 
“forsu.” Tai butų darbo apie 
penkioms dešimtims tūkstančių 
darbininkų. Jeigu taip butų, 
tai atgytų visa apylinkė, nes ta 
dirbtuvė ir iškėlė šią kolioniją 
prieš-kariniais laikais. O dabar 
viskas čia merdėja, laukia ir 
patys nežino ko laukia. Kai 
kurie daro išvadą, kad rudeni
niai rinkimai pakeis padėtį. 
Duok Dieve, kad tas butų.

Klovainiečių parengimas
Klovainiečiai, be baimės 

ruoškitės prie savo išvažiavi
mo šį sekmadienį prie Desplai- 
nes upės, pietų pusėj nuo 66 
kelio, apie 3 blokai eiti nuo 
Harlem Avė. Ten, kur pernai 
buvo. Komisija yra pilnoj tvar
koj ir iš vakaro išvažiuoja už
imti vietas, prirengti stalus. 
Tad, visi važiuokite be baimės 
nors ir karščiausia diena butų. 
P-as J. Pauga aprūpins šaltais

klausėsi delegatų pranešimo. O 
buvo ko klausyti.

Taip delegatai, taip ir patys 
SLA nariai seimo eiga paten-; 
kinti. Padaryta nemažai naujų 
reformų kaip dėl naujų, taip 
dėl senų narių. Centralinė val
dyba jau turi gerą praktiką ir 
yra geram upe ir turi galią 
plačiai veikti-

O naujas redaktorius p. Jur
gelionis turės pilną teisę skelb
ti “Tėvynėj” savo naujus nau
dingus sumanymus. Tad, nėra 
abejonei, kad iki sekančio sei
mo pasidvigubins narių skai
čius ir tas pilnai galima, jeigu 
tik visi vieningai sots į darbą.

Brighton parkietė 
Bandė Nusižudyti
Daktarai Sako, Kad Pasveiks

BRIGHTON P ARK — Cook 
apskričio ligoninėje guli An- 
gelina Svirstius, 33 metų mote
riškė, gyvenanti ties 2528 West 
46th Place. Užvakar vakare ji 
bandė nusižudyti- Užsidariusi 
maudymosi kambaryje persi- 
kirto kraujo gyslas gerklėj ir 
kojų ir rankų riešuose. Ji yra 
dviejų vaikų motina.

Daktarai spėja, kad moteri
škė pasveiks.

Naujienų Piknikas
Rugpiučio 14,1938

KAS NORS 1
Naujo — Nepaprasto \ \

Naujienų Piknike V
1 BUS PATEIKTA PANORAMA I

A “Diktatorių Maršas” 1
. IR

m “Vilniaus Likimas”

| Rugpiučio 14,’38
|1 Sunset Park Darže 
MA 135th ir Archer Avenue 
Aum Įžangos kuponas tilps

naujienose NUO LIEPOS 30 D

1

... •/ V .

mirė 2
. ta Andęr- gjus reikalus, likosi < perskaity- 

son, 2747 N. Oak Park ąyenue,iš. dienrąšČio Naujienų pa
kvietimas į. antrą j į pikniką pa • 
matyti didelę “panoramą”. Pa
kvietimas vienbalsiai < priimtas, 
ir nutarta skaitlingai dalyvau
ti? (“N-nų” piknikas įvyks 
rugp. 14 d.) ’ ■ r ;

Ruoš Sutiktuvių Bankietą

Antras svarbus nutarimas— 
tai bąnkietas, pasitikimui kliu
bo dviejų narių, J- Rukštelos 
ir B. Namajuškos, kurie dabar 
vįeši Lietuvoj su Pirmyn Cho • 
ru, ir lankos po Lietuvos žy
mesnes vietas. Patyrėme iš 
Naujienų, kad ir Zarasuos lan
kėsi. Rankietas įvyks kai tik 
Pirmyn Choras pagriš iš Lie
tuvos.

Gegužinės komisija, kuri su
sideda iš sekančių narių, R. 
Puslis, J. Užandenis, ir K. Ši
leikis pranešė, kad Zarasiškių 
išvažiavimas įvyks sekmadienį, 
liepos 17 d. Vieta graži, prie
šais Tautiškas Kapines, daržo 
vardas, Club L. J.

Todėl, zarasiškiai ir nezara- 
siškiai kviečiami atvažiuot į 
virš pažymėtą vietą, kur po 
žaliuojančiu medžiu, tyrame 
ore, prie smagios muzikos sma
giai laiką praleisime, ir suei
sime dar į platesnę pažintį.

— Vajasiškietis.
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Pirkite savo apielinkės 
krauįpv.ėse
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BRAZILIJOS ' LIETUVIŲ TAURĖ FUTBOLO NUGALĖTO
JUI — šiomis dieniomis Kūno Kultūros Rūmai gavo iš Brazio 
lijos lietuvių sporto sąjungos ‘Lituania” labai gražią - taurę

s
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KAS DAROSI LIETUVIU KUNIGU TARPE?
Lietuvių Noras Atgauti Vilnių —“Tai 

Tikra Kvailystė”
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Švedijos Didžiūnai 
Chicagoj

Šiandien Ghicagon atvažiuo
ja Švedijos kronprincas Gusta
vas Adolfas su 18 palydovų 
buriu. Praleis Chicagoje ir a- 
pylįnkėse apie tris dienas. Bus 
bankietų, iškilmės ; Soldier’s 
lauke, etc. . ;
'V. v • .’ ■*' • • • •

Švedijos , didžiūnui lankosi 
J. Valstijose pirmos švedų 
Jonijos Amerikoj 300 metų 
kakties progą.

Pašovė Konduktorių
; •*. t , * . ~ f •.

Trys nervupti juodveidžiai

ko-
su-

futbolo nugalėtojui. Taurė yra pereinama dovana Lietuvos jaunuoliai pašovė konduktorių 
futbolo pirmenybių nugalėtojui. Taurę gaus tas klubas, kuris John O’Brien, 8058 Calumet 
tris kartus (nežiūrint eilės) laimės pirmenybes, šis taurės do- Avė., kuris ėmė gintis užpul- 
vanojimas yra labai gražus užsienio lietuvių sporto jaunimo tas gatvekaryje prie 63rd ir 
padarytas mostas, kuris jungia didžiulėn lietuvių šeimon ir South ark.
tuos, kurie gvvena labai toli nuo Lietuvos.

& >
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ŠIANDIEN LAUKIA GRĮŽTANT — šis paveikslas, atsiųstas New Yorkan per radio^ Chicagon-telefonu, 

parodo lakūno Howard Hughes lėktuvą pakylant iš Maskvos airporto kelionei per Sibirą. Tikimasi, kad la
kūnas šiandien sugrįš New Yorkan, jei viskas seksis laimingai ir toliau,, užbaigdamas rekordinę kelionę 
aplink pasaulį per nepilnai penkias dienas-
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NORTH SIDE. — Musų šv dugniau dalyką ištyrus aš nu- 
Mykolo parapijos klebonas J. vykau į Bridgeportą pas pažįs- 
Šaulinskas dabar turi “good (tanius pasiteirauti apie tą pran

ciškoną ir apskritai apie lie
tuvių Romos kunigų lenkber- 
ni avimą.

Bridgeportiečių pasakojimai

Tasai pranciškonas yra silp
nas pamokslininkas, bet pasi
rodė esąs labai paslankus pa
tarnavimu davatkoms. Iš pra
džios mes visai nepaisėme, iš 
kur jis atvyko ir kurios tauty
bės vienuolynui jis priklauso. 
Bet štai kai kuriems iš musų 
teko išgirsti iš to pranciškono, 
kun. A. Kazlausko, klebono J. 
šiaulins'ko pavaduotojo, begalo 
keistą dalyką. Jisai visai atvi
rai pasakoja, kad lietuvių no
ras atgauti Vilnių esanti tikra 
kvailystė- Kaip, girdi, lenkai 
gali savo nuosavybės atsižadė
ti, kaip, girdi, lietuviai gali sve
timo norėti? Girdi, Vilniuje yra 
keturios dešimtys katalikiškų 
bažnyčių ir visose viskas “po 
polsku” eina.
Lietuviai Kunigai—Lenkberniai

O aš žinojau, kad pranciško
nas Kazlauskas keletą metų y- 
ra išbuvęs Bridgeporte pas pra
lotą M. L. Kruszą. Ten būda
mas jis į atlaidus vykdavo į vi
sas lietuvių parapijas- Tuo tar
pu birželio 28 dieną “Naujie
nose” teko matyti, kad Dievo 
Kūno šventėj šv. Jurgio bažny
čioje lenkų vienuoliai pranciš
konai rinko aukas savo vienuo
lynui. Tada aš supratau, kad 
čia kas nors negera yra. Pra
dėjau spėlioti, kad kun. vie
nuolio Kazlausko ilgas buvimas 
pas pralotą M. L. Kruszą reiš
kia abiejų bendrą nusistatymą 
už prolenkiškumą. Kad nuo-

Šįryt Nužudė 
“Kidnaperį” J. H 
Seadlundą
Maldavo teismo bausmę kuo- 

greičiausiai [vykdyti

Cook apskričio kalėjime elek 
fros kėdėj - šįryt, federalė val
džia nužudė John Henry Sead
lundą, 28 metų jaunuolį iš Ir- 
onton, Minu., kuris rug. 25 \d-, 
pernai, pagrobė ir nužudė tur
tingą chicagietį Charles S. 
Ross.

Paskutines gyvenimo valan
das praleido rašydamas atsi
sveikinimo laiškus motinai, se 
šutei ir kitiems giminaičiams ir 
prašydamas jam atleisti.

Seadlund buvo nuteistas mir
ti kovo 16 d-, bet kadangi buvo 
abejonių ar mirties bausmę ne
pakeis, tai jis pats kreipėsi į 
federalį teisėją Barnes maldau
damas nuosprendį kuogreičiau- 

*siai įvykinti.

time” Lietuvoj. Jisai praėjusį 
pavasarį išvažiuodamas užju- 
rin savo pavaduotoju paliko 
pranciškoną kun. Alfonsą Kaz
lauską. Tai jau senas žmogus, mane begalo nustebino. Pasiro

dė, kad ir Bridgeporto lietuvių 
tarpe jisai apie Vilnių pana
šiai kalbėjo, kaip dabar North- 
sidėje. Toliau bridgeportiečiai 
pasakoja, kad tasai pranciško
nas esąs iš lenkų vienuolyno, 
kurs randasi Green Bay, Wis. 
Tasai vienuolynas esąs didelis. 
Viskas, esą, ten vedama griež
tai lenkiškai ir nemokančių 
lenkiškai nepriima- Taigi, tas 
vienuolynas yra lenkybės liz
das. O tas lietuvių pranciško
nas yra persiėmęs lenkiškos 
šovinistiškos dvasios. Jei jis 
toks nebūtų, tai lenkų vienuo
lyno vyriausybė jo neišleistų į 
lietuvių tarpą. Kadangi jis per
siėmęs lenkų šovinistiška dva
sia, tai išleistas į lietuvių tar
pą, jisai lenkams dvigubai tar
nauja: jisai varo pro-lenkišką 
propagandą kunigų ir parapi
jom] tarpe ir iš lietuvių gau
tus pinigus ^siunčia lenkiškam 
vienuolynui.

Ot, toks tai sulenkėjęs lietu
vis dvasiškis vienuolis su len
kams atsidavusia dūšia ir mie
las svečias visose Cbicagos ir 
apylinkių lietuvių Romos ku
nigų klebonijose-

Jau penki metai tarp lietuvių
Be to, dar nuo bridgeportie- 

čių sužinojau, kad tas pran
ciškonas sukinėjasi po Chica
gos lietuvių Romos katalikų 
parapijas su viršum penki me
tai. Jis būdamas Bridgeporte iš 
sykio pasakodavo, kad esąs iš 
Lietuvos pranciškonų vienuo
lyno; kad tas vienuolynas esąs 
labai biednas, ir dėlto jis turįs 
kur tik gaudamas kokį centą 
siųsti į Lietuvą. O dabar jau ji
sai gerai įsipažino, pradėjo 
jausti drąsesnis, ir sau į pa
galbą atsikviečia lenkučių 
pranciškonų vienuolių aukų iš 
lietuvių kaulyti.

Na, o musų lietuviai, Romos 
katalikai klebonai tyli ir lei
džia lenkų vienuolynui aukas 
iš lietuvių rinkti. Todėl ir ne- 
dyvai, kad musų lietuviai ku
nigai yra taip širdingi draugai 
lenkų vienuolynui. Todėl, tai ir 
Bridgeporto šv. Jurgio parapi
joje pralotas M. L. Kruszas tą 
prolenką pranciškoną tiek il
gai laikė, ir jam leido aukas 
rinkti nuę lietuvių katalikų.

Chicagos lietuviai Romos ka
talikai! Ar ilgai jus dar laiky
site pas save tuos lenkbernius 
ir leisite jiems aukas rinkti 
musų tėvynės priešams? Jei 
įųs dar mylite Lietuvą ir lie
tuvybę, tai turite vyti juos lau
kan kuo greičiausiai. Turite ne
beduoti nei surūdijusio cento 
tiemt< lenkų bernams ir musų 
žmonių išnaudotojams.

—Northsidietis.




