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50 Policininkų Išvaikė 100Moterų Pikietuotojų
POLICININKAI IR ŠERIFO PAGELBININ- 

KAI NUVIJO PIKIETUOTOJUS NUO 
ĮMONĖS NORTH CHICAGO J

Pikietų Eilę Sulaužius Įvežta Į Dirbtuvę 
50 Streiklaužių

J. VALSTIJOS ATĖMĖ CORRIGANUI LEI
DIMĄ lekioti

Planuojamas Lėkimas Aplink Žemės 
Kamuolį

NORTH CHICAGO, liepos 19 
—50 policininkų ir šerifo pa- 
gelbininkų antradienį i įveikė 
100-tą pikietuotojų, daugumoj 
moterų. Policininkai ir šerifai 
užpuolė darbininkus ir darbi
ninkes prie Chicago Hardware 
Foundry kompanijos įmonės, 
North Chicagoj.

Pikietai pasitraukė atgal, po
licijai mėtant į juos ašarines! 
bombas nuo įmonės stogo. Mo
terys ir vaikai bėgo. Vėliau po
licininkai nulipo nuo stogo ir 
ėmė veikti gatvėje.

Keturi pikietai buvo areštuo
ti, jų tarpe viena moteris.
. Policininkų atakai vadovavo 
Frank Valentą. Jis davė pikie- 
tams penkias minutes laiko iš
siskirti. Jo įsakymo minia ne-
paklausė. Penkios minutės pra
ėjo. Policija ėmė mesti ašari
nes bombas, šerifo pagelbįnln-

v I i -: —
‘ Gaisras Sinclair Alie

jaus įmonėje Dar 
Nelikviduotas

WELLSVILLE, N. Y., liepos 
19 — Ugniagesiai antradienį 
buvo izoliavę gaisrą Sinclair 
Oil Company įmonėj, tačiau 
jis dar nebuvo likviduotas. Ap
skaičiuojama, kad gaisras pa
darė turtui $1,000,000 žalos.

Dar 7 Užmušti Riau
šėse Palestinoje

JERUZALĖ, Palestina, lie
pos 19 — Antradienį dar šeši 
arabai ir vienas žydas buvo už
mušti riaušėse Palestinoj. 100 
arabų būrys užpuolė Amerikos 
žydų koloniją Samarijoj ir čia 
šeši arabai ir vienas žydas žu
vo. Užpuolikai pabėgo.

Japonai demonstruo
ja prieš Rusus

TOKIO, Japonija, liepos 19— 
Dvidešimt penki japonai, sun
kiomis lazdomis ir buožęmis 
rankose, antradienį pikietavo 
Rusijos ambasadą šiame mies
te. Kai kurie pikietuotojai šau
kė: “Išsikraustykit iš Manžu- 
rijos, arba mes išmesime jus 
lauk.”

Japonijos vyriausybė instruk
tavo savo ambasadą Maskvoj 
pareikšti rusams dar vieną, 
stipresnį protestą negu pirmes- 
nieji, dėl menamo rusų įsiver
žimo į Manžurijos teritoriją. 
Rusai betgi neima japonų pro
testų rimtai.

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

Bendrai giedra; vėsiau; sau
lė teka 5:31, leidžiasi 8:21 va
landą.

kai šaudė bombas į tolesnes pi
kietuotojų eiles.

Streikas Chicago Hardware 
kompanijos įmonėje North Chi- 
cagoje tapo paskelbtas todėl, 
kad kompanija nukapojo dar
bininkų algas.

Tuoj po to, kai pikietus po
licija ir šerifai nuvijo nuo į- 
monės, atvažiavo penki vežimai 
streiklaužių. Juos, apie 50 as
menų, policija įlydėjo į dirb
tuvę.

Porą valandų po atakos su
sirinko daugiau nei 200 strei- 
kierių pritarėjų kiek atokiau 
nuo dirbtuvės. Paniekos pasta
bomis jie pasitiko ir palydėjo 
policijos burius.

Ataka prieš streikierius pada
ryta nežiūrint to, kad į North
Chicago atvyksta Darbo Tary
bos atstovas. Jo tikslas yra dė
ti pastangas streikui taikinti.

Rekomenduoja $850, 
000,000 Programą 

Sveikatai Palaikyti
WASHINGTON, D. C., liepos 

19—Prez. Roosevelto paskirta 
komisija rekomendavo $850, 
000,000 programą šalies gyven
tojų sveikatai prižiūrėti ir tau
pyti.

Komisijos rekomendacijos yra 
esmėj tokios: 1—Padauginti 
priemonės sveikatos palaiky
mui, stengtis išnaikinti tuber- 
kuliozį, veneriškas ligas ir ma- 
lariją, stengtis kontroliuoti 
plaučių uždegimą ir vėžį, taipgi 
dauginti motinų ir vaikų svei
katos centrus; 2—Programai 
vykdyti rekomenduojama var
toti federaliai, valstijų ir vie
tinių valdžių fondai. Programa 
numato statyt ligonines, užlai
kyti lovas nemokamam gydy
mui ir duoti fondus ligų tyri
mui.

Žemė Drebėjo Itali
jos Rivieroj

MILANAS. Italija, liepos 19 
—Smarkus žemės drebėjimas 
Italijos Rivieroj ir Piedmont 
kalnų apielinkėj išvijo gyven
tojus iš namų į gatves anksti 
antradienio rytą. Drebėjimas 
tęsėsi devynias minutes. Mies
tas Turin taipgi jautė drebė
jimą.

Sukilėlių Bomba Pa
taikė į Barcelonos

Katedrą
VALENCIJA, liepos 19—Is

panijos sukilėlių lėktuvo mes
ta bomba pataikė antradienį į 
pagarsėjusią, 14-tame šimtme
ty statytą Barcelonos katedrą. 
Bomba pramušė katedros sto
gą ir nukrito bažnyčios viduj.

Valencijoj sukilėlių lėktuvo 
bomba padegė britų laivą Stand- 
land. •

PALESTINOJE — Policija vaiko ^demonstrantus, kurie šiįsirinko protestuoti 
prieš pirmo žydo pakorimą Palestinoje <1900 metų bėgyje. Tarp žydų ir arabų 
Šventojoj Žemėj eina dideli, kruvini neramumai-

PLIENO STREIKAS IŠ NAUJO VAIZDUO
JAMAS " ' ’

Liudininkai Pasakoja Kaip Kompanijų 
Mušeikos Puolė Darbininkus

WASHINGTON, D. C., liepos 
19 — Pieno išvežiotojas antra
dienį papasakojo J. Valstijų 
senato civilių teisių komisijai, 
kaip Bergęr Manufacturing Co. 
mušeikos daužė ir gasu ataka
vo 200 žmonių minią mieste 
Canton, Ohio valstijoj, gegužės 
27 d., 1935 m.

Darrell Smith, liudininkas, 
pasakojo, kad kompanijos mu
šeikos užpuolė minią be jokio 
pagrindo. Apie 30 mušeikų ėmė 
mėtyti ašarines bombas, o po 
to, kai pasidarė sąjūdis, mu
šeikos užpuolė minią geleži
niais vėzdais.

Smitho aiškinimui pasiprie
šino Republic Steel korporaci
jos advokatas Patton. Senato
rius La Follette, komisijos pir
mininkas betgi nurodė, kad 
liudytojas turi pilną teisę pa
pasakoti ką jis matė.

Smith pasakojo, kad kompa
nijos mušeikos mušė taip vy
rus, kaip ir moteris ir vaikus. 
Kai kuriuos mušė net jau su
klupusius ant žemės.

Smith, Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos narys, paaiški
no, kad ir jį mušeika buvo už
klupęs. Bet jis susikibo su už
puoliku ir ištrukęs pabėgo, 
nors, skaudžiai užgautas, su
krito apie 100 pėdų pabėgęs 
toliau. Bėgdamas jis mąstė, ar 
jį mušeika nušaus.

šioj liudymo vietoj Repub
lic Steel korporacijos vicepre
zidentas White nusijuokė. Se
natorius La Follette padarė 
jam rūsčią pastabą, kad niekas 
kitas kvotimų salėj iš liudymo 
nesijuokia ir nemato liudinin

ko pasakojime pagrindo šlykš
čiam juokui.

Herbert Blazcr paaiškino se
nato komisijai, kad mušeikos 
pašovė jį į nugarą sakytame 
streike ir kad vėliau Republic 
Steel kompanija užmokėjo jam 
$2,300.

Meksikos Darbinin
kų Vadas Kaltina

Trockį
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, liepos 19 — Vicente Lom
bardo Toledano, Meksikos Dar
bininkų Federacijos vadas, an
tradienį apkaltino Leoną Troc
kį organizavimu judėjimo at
kreipto prieš jį, Toledano. Mek
sikos darbininkų vadas pareiš
kė, jogei apie Trockio kampani
ją prieš jį jis painformavęs ir 
prezidentą Cardenas.

Nubaudė aliejaus ba
ronus $65,(100 sumo-

, keti
MADISON, Wis., liepos 19— 

Federalis teisėjas Patrick T. 
Stone antradienį paskyrė dvy
likai aliejaus kompanijų ir pen
kiems jų viršininkams baus
mės sumokėti $65,000. Jie buvo 
kaltinami sąmokslu iškelti ir 
palaikyti iškeltas kainas gazo
linui vidurvakarių valstijose.

Kitus dešimtį aliejaus baronų 
teisėjas rado>.nekaltus.

WASHINGTON, D. C. liepos 
19 — J. Valstijų prekybos de- 
partmentas antradienį kanse- 
liavo laisnį lekioti Douglas Cor- 
riganui, kurs senu, antrarankiu 
lėktuvu nugalėjo Atlantiką, iš 
New Yorko be sustojimo pasie
kęs Dubliną, Airijoj. Leidimas 
Corriganui atimtas, kad sulai
kyti jį nuo lėkimo atgal į J. 
Valstijas.

Corrigan vis dar tebesako, 
kad jis lėkė į Kaliforniją, bet 
per klaidą pasiekė Dubliną, Airi
joj. Burlingtono melagių kliu- 
bas, Wisconsin valstijoj, pa
skelbė priėmęs Corriganą kaipo 
garbės narį visam amžiui.

CULVER CITY, Cal., liepos 
19 — Antradienį Corrigan gavo 
pasiūlymą dirbti filmų kompa
nijai. Jau pasiekė Corriganą ir 
keletas kitokių propozicijų, ku
riose siūlytojai norėtų pavarto, 
ti pagarsėjusį Corrigano vardą 
binzino interesams. Radijo 
kompanija už vieną transliavi
mą sumokėjo Corriganui $2,000.

Lietuvos NauĮienos150 Civilių Kinų Už
mušta Oro Atakoj
HANK0W, Kinija, liepos 19 

—33 japonų lėktuvai antradie
nį užpuolė Kinijos laikinąją 
sostinę Hankową. Keturios ja
ponų bombos nukrito į ameri
kiečių misijos universiteto kie
mą ir užmušė 20 kinų mėginu
sių ten pasislėpti.
. Viso japonų bombos Man
ko we, Wuchange ir Hanyange 
antradienį užmušė ir sužeidė 
150 žmonių.

Dr. Arthur Morgan 
Liudija Kongreso 

Komisijai
,KNOXVILLE, Tenn., liepos 

19 — Dr. Arthur Morgan, bu
vęs Tennessee Valley Authori- 
ty tarybos pirmininkas, antra
dienį liudijo kongreso komisi
jai. Svarbiausia, ką jis pasakė, 
tai kad tarp jo ir kitų dviejų 
tarybos narių (Harcourt Mor
gano ir David Lilienthalio) 
prasidėjo nesutikimai praktiš
kai nuo pačios TVA įsteigimo 
pradžios.

Dr-ą Morganą prez. Roose- 
veltas pašalino iš vietos dėl to, 
kad jis apkaltino kitus du di
rektorius nederamu elgesiu, bet 
atsisakė kaltinimus paremti 
įrodymais. Dabar kongreso ko
misija tyrinėja kaltinimus ir 
TVA veiklą. -- ,- I 
Jaunasis Roosevel- 
tas Susilaukė Sūnų

PHILADELPHIA, Pp., liepos 
19—P-nia Franklin D. Roose- 
velt Jr., prezidento sunaus 
Franklino žmona, antradienį 
pagimdė sūnų. Jaunojo Roose
velto žmona yra multimilionie- 
rių du Pontų duktė. Ji ištekė
jo už Roosevelto pernai rug
pjūčio 30 d.

• Lietuvos išeiviai Kinijoje ir 
Mandžiuke, apie 100 asmenų, 
daugiausia žydų, atsiuntė pra
šymus Lietuvos užsienių reika
lų ministerijai, prašydami jiems 
pripažinti Lietuvos pilietybę.

Britanijos Laivynas 
Daro Manievrus

CHATHAM, Anglija, liepos 
19 — 30 Britanijos karo laivų 
išplaukė iš pietinių šalies uos
tų keturių dienų manievrams. 
Praktiškai visas Britanijos lai
vynas kooperuoja šiuose ma- 
nievruose. Jų vyriausias tiks
las yra išbandyti Anglijos pa
kraščių apsaugos galybę.

Anglijos Karalius 
Atvyko Francuzijon
BOULOGNE, Francuzija, lie

pos 19 — Britanijos karalius 
Jurgis ir karalienė Elžbieta an
tradienį atplaukė į Francuziją 
jachta Enchantress. Francuzi- 
jos karo laivai pasitiko Brita
nijos svečius 21-nu kanuolių 
šuviu. Britų vizitas franeuzams 
yra surengtas tikslu demon
struoti šių dviejų šalių drau
gingumą.

Japonai Įspėjo Rusus
TOKIO, Japonija, liepos 19— 

Rusijos pasienio patrulio ko- 
manduotojui antradienį japo
nai įteikė notą, kuri skamba 
kaip ir ultimatumas. Nota ša-Į 
ko, kad japonai “imsis akcijos”,1 
jeigu rusai nepasitrauks iš! 
Manžurijos teritorijos. Antra 
vertus, rusai sako, kad ta ten-' 
torija, dėl kuios ginčas eina, 
priklauso Rusijai.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
19 — čia prasidėjo judėjimas 
tikslu sukelti fondų finansavi
mui Corrigano lėkimo aplink 
žemės kamuolį. Don Phillips, 
turtingas vertelga mišku, pa
siūlė sumanymą ir pažadėjo 
stambią sumą kelionės paruoši
mui suteikti.

Laikraščiai pažymi, kad reik
šmės aviacijos tobulinimui Cor
rigan lėkimas neturėjo. Bet vi
si stebisi lakūno drąsa, ištver
me ir gabumu. Vienas jų, “The 
Express” (Britanijoj) sako: 
“Tai buvo kvailas lėkiihas. Tai 
buvo bereikalingas lėkimas. Jis 
buvo puikus. Jis buvo įstabus.” 
Kitas laikraštis sako: “štai pa
sirodo berniokas iš Kaliforni
jos, nusiperka seną “geldą” lėk
tuvų kapinėse juokingai žema 
kaina, įsėda į ją ir perlekia 
Atlantiką, lyg tai butų leng
viausias . pasauly dalykas atlik
ti.”

APIE 3,000 KAUNIEČIŲ JAU 
IŠVYKO Į VASARVIETES

KAUNAS — Šiemet kaunie
čiai vasaroti pradėjo vykti kiek 
anksčiau, nei kitais metais. A. 
Panemunės, Kulautuvos, Birš
tono, Palangos ir kitų vasarvie
čių namai buvo pradėti nuomo
ti jau sausio—vasario mėn. 
Kauniečiai į vasarvietes pradė
jo vykti jau gegužės mėn. pir
moje pusėje. Dabar įvairiose 
musų krašto vasarvietėse ilsi
si apie 3,000 kauniečių. Tuo 
tarpu daugiausia jų yra A. Pa
nemunėje, Lampėdžiuose, Birš
tone, Kulautuvoje ir Palangoje. 
Taip pat keli šimtai vasaroto
jų apsigyveno ir šiaurės Lietu
vos kurortuose. Ypačiai šiemet 
yra mėgiamos Zarasų apylinkės, 
kurios kasmet sutraukia vis 
daugiau gyventojų.

• Su Belgija Lietuva padarė 
naują prekybinį susitarimą. Lie
tuva pirks Belgijos prekių šie
met už apie 8 mil. litų, o Bel
gija Lietuvoje už apie 10 mil. 
litų.
0 Į Lietuvą birželio mėn. pa
baigoje atvyko didelė vengrų 
žurnalistų delegacija. Pernai 
Vengrijoje lankėsi Lietuvos 
žurnalistų delegacija.

LIEPOS IR 
RUGPIUCIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir• / ;
ŠEŠTADIENIAIS nuo' 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



J. R u z g y s

DU LIGONIAI
Jau kelinta diena motina vi- vesti gydytoją į tokią landynę 

sąi nesikelia. ir dar be lovos. Kaip jis ir
Juozukas neša iš krautuvės apžiūrės? Negi vaikščios ke- 

silkes, duoną ir maitinasi su'liais aplink guolį ant cementi- 
mažaisiais savo broliukais. Ge-nių grindų.
rai dar, kad moitina nevalgo,— [ Ir Juozukas ir motina Kud- 
netaip daug išeina. Bet ir taip nai lięgąvo galvas prisiminę lo
jau Berelienė nerimsta. šiaą-jĮvų; <tą gražią lovą—trintomis 
dien jį jau atvirai Juozukui Jępjomįs ir ru0ąi dąžytą, į ku- 
pąsakė, jog daugiau bargan neorią guldaipą mutįna vjsąda Kąl- 
hegalinti duoti, nes jau ir tąįp badavo “Ąjnžįną atilsį” už vy- 
daugiau dviejų litų esą išimta.Iro dūšią ir vaikams liepdavę 
Kada jie atiduosią? Be to, mo- kalbėti UŽ tęvo dusią, nes jojo 
tina galinti kartais įr numirti.1 ji puvo pądąryta. Įr visai dar 
Neduok dieve tokios nelaimėsi nesenai ji ąųgrįųyp. žjųomą, įr 
Ji visai to nelinkinti, nes jo inę- sutaisyti ją dar galėjo. Bet tuo 
tina esanti gera ip sąžininga tarpų pąąitaikė motinai surink-
moteris. Bet numirti ji galinti, ti daug skalbinių, kuriuos grei- 
nes juk jau seniai ji jaugiau į tai reikėjo išmazgoti, p ji ne
skelėtą, nekaip į gyvą žmogų turėjo malkoms pinigų. Tad ir
panaši esanti ir baisiai kosiu- sudegino tą lovą. Manė kitą 
ti. Jos vyro tėvas, nors, tiesa,'greitai nupirkti. Buvo ir pini- 
senesnis buvęs, bet su tokiu ko-!gų tam reikalui susitaupiusi, 
suliu vos tik aštuonias dienas Bet štai dabar ta$ nelemtas ko-
išgyvenęs. Neduok dieve!., sulys taip ją kamuoja, kąd nę 
kasgi tada busią? Reikią ir jos pati nebežino, rr dar gniaužti 
pasigailėti. Negi ji—bėdna žydė,gaujoj 'tą dešimtį litų pakišus 
—galinti tokius didelius nuo-.ranką po skudurais ir galvoti 
stolius p: kelti. Juk ir taip jau'apie naujos lovos pirkimą, ar 
jos prekyba dėl geros širdies:ištraukti ją ir parodyti pinigus
ir gaileščio biednų žmonių vi- Juozukui, kad jis eitų gydyto- 
sai susmukusi.

ir ją pąsiimtį pąlįpkąnt juos 
viąąį vienus.

Be to, juk ir tie skalbimai ne
begali bųti tiek ilgai sumerkti, 
Jau ir puti pradės. Tik pama
nyti reikia—jąą penktą dieną 
kaip mirksta.

—Tu pąžiurėk, Juozeli, tuos 
skalbinius ir pauostyk ar jie 
lab i jau dvokia; aš visai nie
ko nębųžųodžiu, matyt, nosis 
labai užkimšo.

—Dvokia, ipamyte, dv°kiu, o 
pakraščiais, štai, jau net pelėti 
pradėję.

Ir motina valandėlę galvoja. 
O paskum:

—Eik, vaikuti, aš manau, 
parvesk. Tik pirma užeik pas 
musų Berelienę ir paklausk, 
kuris guresnis ir, žinoma, piges
nis, nes daugiau pinigų aš ne
beturiu.

Juozukas apsivilko savo dide
lį švarką, ilgomis įr nudrisku
siomis rankovėmis, saujoj į ap
gniaužė tą dešimt litų ir jau 
buvo beeinąs, tik motina prįsį- 

I minę, kad reikia atkimšti tru
putį langą ir įleisti šiek tiek 
šviesos, nes iš oro įęjęs gydy
tojas nieko nematysiąs.

—Tik visai neatkiręšk, nes 
labai daug šalčio prieis,—pers
pėjo motina.—Pasilipk ant sta-

[ĄCME-NAUJIENŲ Fqtof

AGITUOJĄ DAINUODA
MAS —W. Lee O’Daniel, iš 
WęlFth Tex., kuris kandida
tuoja į Tęxąs gubernatorius. 
Važinėdamas po valstiją sa
ko ne kalbąs, bet dainuoją 
apie savo nepaprastus gu- 
bernaloriškus gabumus.

ją parvesti.
Bet staiga ji taip smarkiai 

pradeda kosėti, kad dideliais 
gurkšniais pasipįlia pro burną 
kraujas, ir ji nesąmoningai iš
kiša ranką iš po skudurų ir pa
rodo tą dešimt litų Juozukui

—Mama, aš eisiu parvesti gy
dytoją,—sako Juozukas, parėjęs 
iš krautuvės.

Bet motina priešinasi:
—Juk man dažnai te s kosu- 

i 1 MLIU LQ dCuillHU 1XLL£ LAVJZj L1IX 11Į, 

lys užeina, bet ir vėl praeina. kurjg p^^tęs ant cementinių 
Nusiramink—praeis ir dabar. Igrjncjų ištiškusį kažkaip išulyš-i 
Tik be reikalo pinigus išmesi- kusiaj raudoną motinos kraują,! 
me. Antra juk mes ir lovos vi- į»uo)ė ant jos krutinės ir mal-! 
sai neturime. Į ką panašu Par";davp leisti gydytoją parvesti.

i —Mama, mama!.. juk tu ga- 
* ;li numirti!.. Mąn jau net Bere- 

lieąė—toji geroji žydė, kuri vi
si da jiems duoda bargan net 
ligi 4-5 litų—šįryt sakė, kad tu 
galį* numirti. Net silkių bargan 
nebenorėję duoti. Mama, ma- 

,.ma f į. ir ką męs tada darysim ?! 
į sušuko Juozukas smarkiai ėmus 
trykšti iš akių ašaroms.

Mažieji vaikai, visą laiką 
žiūrėję akis išplėtę, pamatę 

' kraują taip pat pradėjo verkti.
Susirūpino ir motina savo—* 

o svarbiausia—*tų mažų vaiku
čių likimų. Su dievu juokų ne- 
: krėsi—kaip pasiėmė visai ne
lauktai vyrą ir paliko ją varg
ti su tais ‘‘pupęmis”, taip gali

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan .... $215 
BUICK Trunk Sedan.... $265 
CHRYSLER Sedan ... $115
OLDSMOBILE Sedan.... $115 
DODGE Sedan .......  W
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29 ROLLS ROYCE sedan ....$295 
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

RIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
>, rolets, Conveptiblę, Sędans, ir 
\ Coupes.

1622 N. PULASKI ROAD, 
pirmiau Crawford Avė.

Visuomet ąfdara.

Sedan ....... $95
................. $95 

truck ....... $95
Sedan ......  $6Q
......:......... $60

lo ir atsargiai visus skudurus 
paspausk žemyn, kad tik pąts 
viršutinis šybas butų mato
mas—netaip daug Šalčio prieis 
ir bus kiek šviesiau-

Juozukas pasistatė prie sie
nos taburetę, pasilipo ant stalo 
ir jau buvo besiekiąs rauką 
skudurų, kuriais rūpestingai 
buvę užkimštas langas; tik 
staiga tas sęnas, sukrypęs sta
las sutraškėjo, dar daugiau su
krypę ir susileido ant žemės iš- 
sinąratydamąs į atskiras dalis.

-r-Jėzan, Marijai—išsigandus 
sušuko motina-

Tačiau Juozukas labai peuž- 
sigąvę- Jis kąžkąip laimingai 
kartu su stalu nusileidę, paliai 
t3ieną,,Tįk kai jąų „^tsįdųrė ant 

žemės, pervirto1 ’^psimųšo 
kaktą.

Ąr labai užsigavai ?—paklau
sė motina.

—Ne, mamytę, tik bjskį kak
tą, ■—atsakė Juozukas ir smar
kiai pradėjo verkti. Tik ne dėl 
skausmo jis verkė,—tokių žaiz
dų jis Veik kasdieną su vaikais 
padarę, bet jam labai buvę gai
la stalo. Ir kur jis dabar besi
mokins. Kur bepasidės knygas 
ir sąsiuvinius? Juk stalas buvo 
vienintelė vieta, kur galėjo tru
putį rtkimšus langą, gauti šiek 
tiek šviesos. Be to, juk ir šva
ru ant jo veik visada būdavo. 
Nejaugi dabar jam dar dažniau 
priseis klūpėti kampe už knygų 
ir sąsiuvinių suteršimą,—juk 
mokytojui niekada neateis į gal
vą, kaip jam išlaikyti švarumą 
ten, kur net stalo nėra, nes jis 
turi tris dędiliųs stalus ir dau
gybę krėslų.

Gaila buvo ir motinai stalo. 
Nors, tiesa, jis jau ne kažip 
koks bebuvo ir jo amžiaus nie
kas nežinojo, tačiau vis dėltę 
galėjo dar laikyti. Ir kur ji da
bar bepasidės prosuoti skalbi*? 
nius? Net ir pavalgyti nebebus 
ant ko.

Ir nuriedėjo moters skruos
tais kelios didelės ašaros.

Juk taip jinai visą lai)<ą jį 
saugojo; niekada kraustantis 
įš yįęnp buto į kitą nedėdavę 
į vęžjmą, ę nešdavę, kad ir to
liausiai, užsivertusį ant pečių, 
statydavo taipgi labai atsar
giai: visada prie sienos, kad tty 
pesugriųtų. Ir štai dabar!..

—Jau nebe prieš gerą,—pa*? 
manė ji ir palingavo galvą.

Ir iš tikrųjų jai ėmė lįsti į 
galvą mintis, kad to seno, su*? 
trypusio stalo sulūžimas turį 
kažkokios ypatingos ir lemia
mos reikšmės.

—Nejaugi jau ir man pri
seis?!

Juk lygiai (taip pat buvo ii 
su jos vyru. Ji kaip šiandien 
atsimena tą rytą; jis pavalgė 
pusrytį linksmas, juokaudamas 
ir erzindamas Juozuku su sil
kės uodega, o kai kėlėsi—įsi-

Vaizduokit—ne sėdosi, bet kėlė
si nuo krėslo—krėslas kažkaip 
sukrypo, sutraškėjo ir išsisklei
dė. Jis dar supyko, paspyrė ko
ja ir išėjo.

0 kai ji nunešė pietus, jis 
buvo labai susirūpinęs ir vigai 
nieko nevalgė: vos kelias bul
ves pakando ir padėjo šąukštą.

—Kas tau šiandien?—paklau
sė ji.

(Bus daugiau)

Lietuvių Moterų Pi
liečiu Lyga Rengia 
Išvažiavimą

liepęs JO d., LJępęs Parže

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga pereitam priešmetiniam su- 
sirinkįmę putąrę rengti sma
gų šeimynišką išvažiavimą Lie
pos darže, buvusiam Kučinsko, 
priešais Tautiškus Jiąpines, sek- 
HĮajįįepį, liepos 31 d.

Komisija dąrbuojaęi, kad iš- 
vąžiayimas bųtų kuo srpągiąų- 
sias. Ji susideda iš darbščių 
Lygiečių: p-os M. Zolpienės, L. 
Vyšpąęskįepę^, p. Ęųęžienės, 
M. Strisko ir Ą. Nenįškįs. Tai 
Lygos pirmas išvažiavimas if 
komisiją kviečią visas nąres ir 
jų drąuges ir draugus atva
žiuoti' ir praleisti smagiai laiką 
tyrame ore ir paremti draugi
ją.

Moterų Pliečių Lyga dąrbuo- 
jąsi įvąįfįąis visuomenes rei- 
kąląjs. 8. Wodmąnąite

Ęąrospąpdentę
—’ I— 1 ■' 1 ■

Prigėrė .
Mešką

Lincoln Parko žvėryne įvyko 
keista nelaimę, prigėrė balta 
šiaurės mešką, kuri, kaip ir 
kitos tos rųšies meškos, dau
giausiai laiko praleidžią van
denyje.

Si meška prarijo guminį svie
dinį. šokusi į vandenį meška 
buvę suimtą konvulsijų ir pri
gėrė.

Turtinga Lietuvių 
Šeimyna Nori 
Auklėti Našlaitį
Priims ir Neturtingos Šęįmos 

l-ž Metu Berniuką

J Naujienas kreipėsi turtin- 
ga Ghicagos lietuvių šeima se- 
kąjnu prašymu. Ji norėtų auk
lėti už sūnų lietuvių kilmės 
našlaitį arba neturtingos lie
tuvių šeimynos sūnų, nuo 1 iki 
2 metų amžįaus. šeima žąda 
berniuką įsūnyti—“adoptuoti.”

Kas žino apie tokio amžiaus 
našlaitį, kuriam reikalingi ge
ri namui, ąrba šeimyną, kuri 
norėtų atiduoti savo sųęų ki
tiems auklėti, prašimi susižį- 
noti su “Naujienų” adminis
tratore p. M. Jurgeloniene, nuo 
9 iki 4, nuo pirmadienio iki 
penktadienio, arba nuo 9 iki 
12-tos, šęštadięniąis. M. J.

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

Spų. py appointiųent

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

3J03 SOUTH ĮIALSTED ST. 
Res. 3261 Šo. Halsted Street

LIETUVIAI
GYDYTOJAI DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos; nuo 1=3 ir 7?=8 

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

Telęfonaą Reųiflilk ~
Ofiso Ts|. Yąr$s

DR. BEBTASH 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
ąez, 4910 Sp. MICHĮGAN BLVP.

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Tel. VirginU 0036 

Residence Tęl. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F s Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

• ■ >rm .ii.AMBUUANOE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

I 0 -C. 7 1 4 kopros visose
| 1—7 N/ cr i-1. Ghicagos dalyse

■  ... / ——r~———rr~—i
Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. I?. F. C. stojęs (14?0 K.)—Pranešėjas 
P. ŠĄLTIMIERAS,

MiOO I|I ..... .F.||Į1IIIWF»^ Î UIJi.J !!U

Laidotuvių Direktoriai

turime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedęlį, Utarniųke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Sųbatoj nup 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospect 1012

Lietuvių 
Laidptuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

S, P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' Phone Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108tl> Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETRUS IR EUDEĮKĮS
4704 So. Western Avė. Phone Virginią 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
TTTm . >> < » * -> Vi f’ ’ »■ K A. »- • ?*

ANTHONY R. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone prDYehiH 0142
1410 South 49|h Cpųrt Cicerę Phęne Cicero 2100

J. UULEVICIUS
4343 So. Cąlifprmą' Ąvęnnę Phone Ląfayettę 357?

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

...................-?■■-■■

I. J. ZOLP Phone Ęoul. 5203
1046 AiVest 46th Street Boulevard 5566

Mrs. Anelia K, Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Węstern 
Avė., 2nd floor
ĮĮemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedelioj 
Kreipkitės Seką- 

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

Tel. IVIichigan Ci
ty 2799-3X

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHĮRURGAS, X-RAY 

Vąlandps kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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 tęlefonąs Brunswick 0597

Garsi n ki tės N ąu ji en osp

ADVOKATAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fąirfield Avė. Laf. 8014

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisąs—>127 N. ( Dearborn St 
Kamti. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted S t 
Valancjps vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekpiadięniąis— 

pagal sutąrti*

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas MIŠ KO. ASHLAND AVĖ;;.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect Į930

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yąrds 1001 
4631 SO. ASHLAND AVRNU^ 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republię 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tęl.—Hydę Pąrk 3395

KAI.&ZARETSKY

DR. C. Z. VEZELTS
DĘNTĮSTAS

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

Valandos ąuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti LietuviaiDaktarai

Dr, Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIŲ SPECIALISTAI

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų prąktikąvimas, 
jūsų garantavimas.

pptomętrięąįly ĄltfU Specialistas
, PąĮengvina alpų įtempimą, kurip 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialo atyda atkreipiama 
į mokyklos vaįkųs. Į^reivos ąkys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iĮci 8 v. 
Nekėlioj tiktai pągąl susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų įr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kl|pkįus 
elektros prietaisus^

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Sųperior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

758 Węst 85th 
kampas Halsted St 

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

Tęl. yards 1829
Pritaiko Akipius

Kreivas Akis
Ištaiso

Dirbtuvė

Dr. Charles Sega!
OFISAS **

4729 So. Ashland Avė.
2?ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, ąuo g iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 |ki Ę:30 yaL 
vąkarp. Nedėliopiis nuo' |0 Ud 12 
valandai dieną.

Phone MIDWA¥ 2880

Telefpnąs Yards 099$

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLANŲ ĄVE.

Ofiso valąn<įop
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11 

Boa. Telephone PLAZA 2400
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Allaclio garbintojai
Lietuvoje

KELIONE Į LIETU
VOS TOTORIŲ 

KAIMUS

daug kas nežino, 
lietuvių gyvenamo- 
yra totorių salelė, 
tų Vytauto Didžio-

kalba, nors tos kalbos vi- 
nemoka ir koraną bei ki- 
religinius raštus skaityda- 

numano tik teksto prasmę, 
pažodžiui nesupranta. Ta-

bą. Puikiai arabiškus raštus 
įkaitydamas ir rašydamas, jis 
tačiau skaitomų ir rašomų ž6- 
Ižių nesupranta. Atminui pa
rašė trumpų musulmoniška 
maldc’ę, sakė, pačių verčiausia 
š visų maldų.

Už korano perrašymų papra- 
tai imama 100 litų, o už mal- 
laknygė.s, vadinamos “Chamai- 

’a”, perrašymų — 50 litų.
Atrodo, kad tokios kainos 

nėra brangios, — darbo labai 
lai‘g, be to, įgudimo reikia ne
mažo, didelės ir kantrybės.

Atitrukdamas nuo musų jau
nasis totorius kalbėjosi su sa- 
zo pažįstamais klijentais, taip 
)at totoriais, vienas kitų va- 
lindami krikščioniškais var
iais.

— Ar gi jus krikštija krikš 
čioniškais vardais? — Paklau
sėme.

— Ne, mus krikštija musul
moniškais vardais, bet kasdie
niniame gyvenime mes juos pa- 

. verčiame krikščioniškais: Ju- 
sufą vadiname Juozu, Suleima- 
ną Steponu ir t. t.

Arabiškai skaityti ir rašyti 
gabusis knygų perrašinėtojas 
tiek tesimokė, kiek to mokslo 
!am teikė tikybos mokytojas. 
Kiekvienas mažas totoriukas 
mokomas 2—3 metus islamo 
tikybos dalykų ir arabų raš
to. Raižiuose tų 
senas Chalėckis, 
naitis.

Raižiuose yra
dinė mokykla, kurioje, pasak 
vietos gyventojų, mokosi be
veik vieni totoriukai. Jie mo
kykla labai patenkinti, tik vie
nas kitas gyventojas pasiskun
dė, kad toje mokykloje nėra 
dėstomi ir tikybos dalykai. Nu
rodydami, kad kitose mokyk- 
Jose tikybą dėsto atitinkami 
dvasininkai, raižiečiai gana ko- 
rektingai ir santūriai, vis dėl
to reiškė nusistebėjimo, kad 
administracija mokyklai, greta 
pastovaus,-mokytojo,- nors ke
lioms valandoms per savaitę ar 
mėnesį, nepasamdo ir islamo 
tikybos mokytojo. Nė kiek ne
apmokamas totorių tikybos 
mokytojas nenori dirbti, — juk 
jis turi iš ko nors gyventi. At
skirai tikybos mokytoją sam
dyti ir jam mokėti 
sigali.

Atrodo, raižiečių 
visai suprantamos,
totoriai yra darbštus, sąžinin
gi, patriotiškai nusiteikę pilie
čiai. Jie žino iš kur, kaip ir ko 
į Lietuvą atsikėlę. Jie garbina 
savo ir Lietuvos praeitį. Jie 
nori ir moka dirbti ir Lietu
vos dabarčiai. Tad visai pri
tiktų padėti ir jų religinouse 
reikaluose. O tos pagalbos, iš 
tiesų, labai mažai tereikia.

Išvažiuojant iš Raižių pa
kluonėse ganėsi karvės, o apie 
jas triūsė pagyvenusi totorė ir 
būrelis vaikų. Moteris už kaž
ką barė lenkų kalbos žargonu, 
daugiau paaugę vaikai kalbė
josi lietuviškai, tik pats ma
žiausias tos kalbos nemokėjo: 
taip ir nepavyko išaiškinti, kaip 
jis pagaliau namie 
kalbasi — gudiškai 
žargonu1.

Palikome totorių
tvirtai pasiryžę dar kita proga 
juos aplankyti, arčiau sueiti, 
jų gyvenimą, reikalus ir nuo
taikas geriau pažinti. O pažin
ti labai įdomu ir labai verta.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

PASITAIKĖ LAIMĖ—Pau
line Spiak, 19 m., šokėja iš 
New Yorko, kuri gastroliuo
dama Londone sutiko 19 m. 
Vivian Ostrer, turtingo ban
kininko, aristokrato sūnų ir 
už jo ištekėjo.

Mes Šiandien prava
žiavom 280 mylių ir 
viskas tvarkoj

Tai puiku—man labai 
džiugu išgirsti jūsų 
balsų

NEPRTGULMINCO LIETUVIŲ P]. 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1988 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis. Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antraŠns: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rnckford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

LEISKITE TELEFONUI JŪSŲ PROTUI 
RAMUMO SUTEIKTI PER VASAROS 

ATSISKYRIMUS
Nėra rūpesčių apie šeimos likimų . . . nėra jaudinan
čių atsitikimų, kai reikia koks svarbus pranešimas 
pasiųsti . . . kada įneši į savo vakacijų planų ir re
guliarų telefono pašaukimų sąrašą- Tai taip papras
ta į laikų susitvarkyti šaukimus ... taip per pkinan- 
tis dalykas, kada žinai, kad viskas tvarkoje ... ir 
neišlaidus vakarinis mokesčio dydis. Mokesčiai gali 
būti ir atvirkšti jei norima. Atminkit taipgi, kad ke
liavimo klausimas—norint susižinot su hoteliu 
dėl stovyklos 'rezervacijų—galutini išsisprendžia, 
išanksto patelefonuojant.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.: Pirm, pagelbi
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1829 North Dearborn 
St.. Chicago 111.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašausk;enė. 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Ind:ana Avė., Ch’vo; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago. III.; Kores
pondentas — Juoz s Salakas, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, UI.; 
Steponas Niprikas 852 West 38 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
j mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
cago, III.

diškai, kai kur įsiskverbęs ir 
lenkų kalbos žargonas, bet jau
nimas kalbasi lietuviškai. Sa
vąją, totoriškąją, kalbą jie jau 
užmiršo. Meldžiasi ir įvairias 
tikybines apeigas atlieka ara
bų 
sai 
tus 
mi 
bet
čiau koraną ir kitas religines 
knygas arabiškais rašmenimis 
kiekvienas vaikąs ir mergaitė 
iš pat mažens skaito. Tad ara
biškai ar turkiškai (ir turkų 
raidėmis religinių knygų Lie
tuvos totoriai nemažai turi) 
“raštingų” žmonių Lietuvoje 
yra gana daug.

Įdomu tai, kad lankydamas 
totorių kaimus, ne visų gy
ventojų veidų bruožuose ran
di ryškias rasines savybes, ži
noma, yra labai aiškiai toto
riškų veidų, bet daugiausia tai 
kaž koks vidurys, — tokių Lie
tuvoje galima daug rasti.

Raižių bažnytkaimis, visai 
netoli Butrimonių, atrodo, Lie
tuvos totorių centras. Ten yra 
medinė, dideliuose medžiuose 
paskendusi mečetė ir gyvena 
totorių dvasininkas — ima
mas.

Artėjant prie Raižių, kelei
viui krinta į akis du dalykai: 
dideli daržai ir niekur aplink, 
nei laukuose, nei kiemuose nė 
vienos kiaulės.

Islamo tikyba savo sekėjams 
draudžia valgyti kiaulieną. Lie
tuvos totoriai tų /tikybos dės
nių laikosi ir kiaulių neaugina. 
Dėl to ūkininkai totoriai visą 
savo dėmesį nukreipė į darži
ninkystę ir pienininkystę. Jie 
tikrai pavyzdingi daržininkai ir 
Birštono vasarotojai tik jų dė
ka gana anksti susilaukia pa- 
midorų ir kitokių daržovių. Kai 
Birštoną užplūsta kitų išaugin
tos daržovės, totoriai ieško ki
tų vietų, pasiekia net Kauną 
ir visur į rinką su* savo pro
duktais ateina pirmieji.

Raižių totoriškame bažnyt
kaimyje (jokios kitos bažny
čios nėra, kaip tik mečetė) se
nyvos moterys, dirbdamos sa
vo plačiuose daržuose, kalbėjo
si gudiškai. Gatve skubėjo 
krautuvėn labai totoriška mer
gaitė.

Krautuvės savininkas jaunas 
totorius, — jis pats ir pašto 
agentūros, ir pieno nugriebimo 
punkto vedėjas, — skubiai ir 
mandagiai stengėsi patenkinti 
savo negausingu^ klijentus, at
ėjusius nusipirkti žibalo, deg
tukų, muilo...

Matyt, pripratęs susilaukti 
svečių, — ne krautuvės ir ki
tų jo vedamų įstaigų klijen- 
tų, bet 
stančių 
mo, jis 
įdomus
ant sienų kabojo valstybės žen
klas, Valstybės Prezidento, Vy
tauto Didžiojo (jam Lietuvos 
totorių* trobose garbingiausia 
vieta) ir kitų atvaizdai. Po ke
liolikos minučių mes apie Rai
žius tiek žinojome, lyg būtu
me čia gerokai laiko pagyve
nę. Kartkartėmis kalbą nu
traukė krautuvėn šio to nusi
pirkti atėję klijentai, to pat 
kaimo žmonės. Mes ir apie juos 
daugiau sužinojome, negu jie 
butų galėję tikėtis.

Pasijutome ne tik malonių, 
bet ir šviesių žmonių tarpe. Į 
Raižius bepareiną apie 60 egz. 
įvairių lietuviškų laikraščių ir 
jų tarpe daugiausia “Musų Vil
niaus”, “Trimito” ir “Ūkinin
ko Patarėjo”. Paskaičiavus iš
ėjo kiekviename kaimo gyven
tojui maždaug po 4 laikraš
čius. O Raižių totorių Vytau
to Didž. vardo VVS skyrius 
gausingiausias ir veikliausias

A. G. apie Lietuvos totorius
“L. A.” taip rašo:

— Važiuojame aplankyti to
torių.

Geras pažįstamas plestelėjo 
akis.

— Kokių totorių?
— Lietuvos totorių.
Geras pažįstamas prapliupo 

klausimais: kur tie totoriai,
■ kaip jie gyvena, kiek jų...

Tai buvo dar vienas pavyz
dys, kaip mes patys mažai te
pažįstame Lietuvą, nepažįsta
me ne tik daugelio įdomių ir 
reikšmingų vietų, bet ir Lie
tuvos žmonių.

Iš tiesų, 
kad grynų 
se vietose 
kur gyvena
jo žygių dalininkų palikuonys. 
Gal didesnė Lietuvos totorių 
dalis liko lenkų okupuotoje 
Lietuvos dalyje. Bet ir Nepri
klausomoje Lietuvoje yra bent 
keli grynai totorių gyvenami 
kaimai.

Jų aplankyti tatai ir buvo 
išsirengta.

♦
Butrimonyse totoriai savi 

žmonės, nors pačiame mieste
lyje jų ir nedaug tegyvena. 
Daugiausia jie gyvena kaimuo
se, verčiasi žemdirbyste, ne
vengia ir amatų, — geriausi 
kailiadirbiai dzūkuose esą to
toriai. Turime totorių ir Kau
ne (jų gražioji mečetė), — 
valdininkų, karininkų ir šiaip 
Įvairaus verslo žmonių, sąžinin
gai einančių įvairių savo tar
nybų pareigas ir dirbančių sa
vo specialybių darbus. Tačiau 
beveik juos visus giminystės 
saitai sieja su Trakininkų, Vai- 
kutiškių, Adamonių, Totoriš- 
kių-čeruniškių, Razorių, čerau- 
čiznos, Raižių, žodiškių ir Bi
čiūnų tautiečiais. Kai kurių tų 
kaimų gyventojai yra mišrus
— totoriai ir lietuviai. Bet ke
li kaimai, kaip Raižių bažnyt
kaimis, grynai totoriški. Vy
tauto laikais čia apgyvendinti, 
žemėmis aprūpinti, jie išlaikė 
savo islamo tikybą iki pat šių 
dienų. Svetimoje aplinkumoje 
gyvendami, svetimų kultūrų ir 
papročių veikiami, savo religi
jai liko ištikimi ir dabar dar 
jos kietai laikosi, šiaip jau su 
lietuviškuoju elen^pntu gražiai 
ir darniai sugyvendami, vis 
dėlto su lietuviais ir bendrai 
krikščionimis vengia eiti krau
jo giminystėn. Reti atsitiki
mai, bent jų kaimuose, kad to
torius vestų lietuvaitę arba to- 
toraitė tekėtų už krikščionies,
— tokie reti, kad kiekvienas
totorius tokius atsitikimus 
no ir paklaustas gali juos 
skaičiuoti, žinoma, Lietuvos 
bose. ' -

Iš viso, aplankęs totorių kai
mus, pasikalbėjęs, gauni įspū
džio, kad visus Lietuvoje gy
venančius totorius sieja lyg 
kokia giminystė, — atrodo, kad 
jie, kad ir toli gyvendami, vie
nas’ kitą gerai pažįsta ir žino, 
ne tik kas kuo verčiasi, bet ir 
kieno kokie šeimyniniai reika
lai.

Totorių gyvenamose vietose 
pakalbinti administracijos pa
reigūnai apie totorius atsilie
pia, kaip apie tikrai pavyzdin
gus piliečius. Ištikimi islamo 
religijos dėsniams, jie nevar
toja alkoholio, yra darbštus, 
labai Jautrus savo pilietinėms 
pareigoms. — Nebuvo atsitiki
mų, kad totorius laiku nesumo
kėtų mokesčių. — Pasakė vie
nas policijos tarnautojas, nuo
lat susiduriantis su totoriais 
ūkininkais. *

Senieji totoriai kalbasi gu- visoje Dzūkijoje.

ILLINOIS BELL Ali TELEPHONE COMPANY

ži- 
su-

šiaip svečių, — užkly- 
j Raižius dėl smalsu- 
buvo labai malonus ir 
pakalbovas. Jo bute

totorių kapinynai, gra- 
akmenų su arabiškais 
žymimi, primena labai

Aplankėm imamo Chaleckio 
sodybą. Pats' šeimininkas dirbo 
toli laukuose ukiniuts darbus, 
kaip ir kiekvienas doras ūki
ninkas. Radome tik jo malonią 
žmoną, kuri pasikvietė į vidų, 
mielai papasakojo visa, kas 
mums buvo įdomu. Sienos bu
vo apkabinėtos Lietuvos valsty
bės vyrų atvaizdais, o lenty
noje greta korano ir kitų reli
ginių, buvo daug ir lietuviškų, 
pasaulietinio turinio knygų.

Seni 
nitinių 
įrašais
tolimą praeitį, kai: totbriąi 'Lie
tuvos žemėje buvo naujakuriai, 
narsus Vytauto kovotojai. Iš 
šakotų medžių vos tematyti me
dinė mečetė. Kaž kodėl ji kaip 
ir kokioje pelkutėje pastatyta, 
gana sena. Savas šventes švęs
dami čia renkasi religingi to
toriai ir prie degančių žvakių 
mečetėje skamba maldos žod
žiai, kurių patys maldininkai 
nesupranta. Mečetėje daug žva
kių, ritualinių patiesalų ir ap- 
rėdų. Lentynose religinės kny
gos arabų arba turkų kalbomis, 
altorius, su arabiškais įrašais, 
atitvara moterims atskirai mel
stis.

Kai grįžome apvaikščioję Rai
šių bažnytkaimį ir apžiūrėję jo 
įžymybes, žinojome, kad jauna
sis totorius ne tik geras krau
tuvininkas, pavyzdingas pašto 
agentūros ir labai giriamas bei 
patikimas pieno ni/griebimo 
punkto vedėjas, bet ir plačiai 
žinomas korano ir iš viso toto
riams religinių knygų perraši
nėtojas.

Raišiuose tokie perrašinėto
jai yra du.

Lietuvos totoriams trūksta 
religinio turinio knygų. Lietu
voje nėra spaustuvės, kuri 
spausdintų knygas arabiškomis 
raidėmis. Retkarčiais kai kam 
pasitaiką nusipirkti kontraban
dinių tos rųšies knygų, atga
bentų iš Lenkijos, kur tokiem 
spausdiniam spaustuvė yra. 
Bet totoriai nėra linkę tokių 
knygų kontrabandų skatinti. 
Dėl to ir atsirado knygų per
rašinėtojai.

Jų darbas iš tiesų dėmesio 
vertas. Pažiurėjus to darbo, 
norisi manyti, kad tai jau? ne 
rašymas, o grafika. Jaunasis 
korano perrašinėtojas dirba 
sparčiai ir pasigėrėtinai šva
riai. Ara^ų rašyba, kaip ir žy
dų, iš dešinės kairėn, gana pai
ni. Jis parodė vienų perrašo
mąjį koranų ir daug popierė
lių su įrašais, dedamų į ka
pų su laidojamu numirėliu, čia 
pat pademonstravo ir savo dar-

dalykų moko 
imamo gimi-

ir didele val-

ne visi iš-

pretenzijos
Lietuvos

su tėvais 
ar lenkų

kaimus

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 23 D.

šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus, 
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.

Seimininkės Pagalbininkai
Skalbiama Mašina ir Elektrine
Ledaunė sutaupo pinigus ir už

vaduoja laikų ir sveikatų.

Sutaupysit $40.00 ant geros, 
naujos Norge, ar Thor Skalbia
mos mašinos, pirkdami dabar. 
Skalbiama masina pati per sa
ve apsimoka.

Skalbiamos mašinos ir radi- 
jos sutaisomos jūsų namuose.

Sutaupysite $65.00 ant 1938 Elek
trinio Refrigeratoriaus 6 pėdų su 
5 metų garantija už $89.00.
General Electric 5 pėdų už $99.00 
Norge 4 pėdų 10 metų garant.

uz ..........    $99.00

Pamatykit Budriko Krautuvėje naujas 
1939-38 Radijas;

Pamatykit naujus vėliausios mados 
rakandus.

DIDELIS IŠKROVIMAS

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

Permainytas Naujas Telefonas:

Yards 3088-9 ir 2151

Be

DRAUGYSTES TAUTTS7.KA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelhininkas Stanlev Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sieriur P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St ; Adam Subaitis 
—vice-pinn., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nu*. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — Pnansų ra*ti.. 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medali n s- 
k;s—kasierius, 8159 Emer ld \v : 
Frank 
4348 o. 
Jakaitis 
R26 W.
TameviČia 
Trusteės h v »

M°rgA'’’<x;9—knntr rašt.
Washtf*naw Avė.; B. J 
— A uditorijn'i atstovas.

84th PI.; A Suhaitis. A 
ir P. Augustinas —

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

9257 Sn. Cattage Gmve A'Te.: J. 
Racevi£e—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.: A. J. 
Zalatoris—iždininkas. 827 West 
SS’vi St : A. Knulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.: J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis — kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St.. Tel. Vjctory 8687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesj 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

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

Le Moyne St.. Pirm.: Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4408 So. Albany Avė.. 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 8888 So. Kedzie 
Ąve.. Kasierka: Petras Olšaus
kas. 8145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas: Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820. Gydyto
jas: George Menkas. 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410. Pata
rėjas: Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St.. Knygius: Jonas Kon- 
droška. 2841 W. 40th St.. Kont- 

1 rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Valaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
8137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 8116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywnod svet.. 2417 a W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš lyto.

Vardas

Adresas

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St, Tel. Lafayette 5424: J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.: Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt, 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikes, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, III. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis. f
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Skrido į Californiją — pataikė j Airiją
Douglaso Corrigano netikėtas žygis pėr Atlantiką 

taip nustebino publiką, kad ji beveik užmiršo apie nuo
stabią oro kelionę aplink pasaulį, kurią prieš keletą die
nų atliko Howard Hughes ir 4 jo draugai.

Corrigan skrido senu 1929 metų modelio lėktuvu, 
neturėdamas nei tinkamų instrumentų, nei oro ekspertų 
patarimo, nei federalinės valdžios leidimo. Jisai sakėsi 
ketinąs skristi į Californiją, bet šovė į rytus skersai 
okeano — ir, už 28 valandų nusileido Airijos aerodrome 
Baldonnel. Visi juokiasi iš jo pasiteisinimo, kad jo kom
pasas jį “suklaidino”, ir visi gėrisi negirdėta lakūno 
drąsa.

Jo esama ne tik drąsaus vyro, bet ir nepaprastai 
gabaus lakūno. Jisai turėjo skristi trumpiausia linija 
(kuri, beje, aplink žemės kamuolį nėra tiesi), nes kitaip 
jam butų pritrukę gasolino. Kai jisai išlipo iš savo seno 
lėktuvo Airijos aerodrome, tai lėktuvo tankuose buvo 
belikę, tik 30 galionų kuro. ( Menkas paklydimas 3,000 
mylių kelionėje — ir lakūno laukė tikra mirtis.

Bet jisai visus pavojus nugalėjo, ir šiandie pasaulis 
kalba apie naują oro didvyrį!

Mokslo atžvilgiu Hughes’o skridimas aplink žemės 
kamuolį turi nepalyginti daugiau reikšmės. Bet žmo
gaus fantazija labiau uždega tokie drąsuoliai, kaip Cor
rigan, kurie nesibijo rizikuoti savo. gyvastim. Tarpe jų 
yra Lindberghas, AAmeIia Earhart ir musų Feliksas 
Vaitkus.

Amerikoje tokių drąsuolių gema daugiau, negu ki
tur.

Kai Douglas Corrigan džva- 
kar nulėkė iš New Yorko į Ai
riją, vartodamas seną lėktuvą, 
Amerikos spauda paminėjo vi
sus drąsuolius, atlikusius “so
lo” skridimą per Atlantiką. Jt] 
tarpe yra ir lietuvio įeit. Felik
so Vaitkaus vardas.

Tie drąsuoliai, įrašiusieji sa
vo Vardus į pasaulio aviacijos 
istoriją, yra šie: Charles Lind- 
bergh, Amelia Earthart, James 
Mollison, James Mattern, Wiley 
Post, Felix Vaitkus, Berryl 
Marham ir Douglas Corrigan.

Iš jų tik penki hiiškrido daii- 
giad, kaip 3,000 mylių be sti- 
stojimd, pakildami New Yorke 
ir lėkdahii per okeatią. Jų tar
pe yra Feliksas Vaitkus, kuris 
perskrido per Atlantiką 1935 
m. rudenyje, baisiai pavojingu
me ore.

Buvo atlikta, beje, ir daugiau 
skridimų per okeaną, bet ne 
“solo” (ne vieno asmens). Kai 
kurie skrido dviese, kiti tryse 
ir t., t. Sunkiausias žygis, žino
ma, yra, kai skrenda vienas 
žmogus per platųjį vandenyną, 
pats turėdamas atlikti pareigas 

ir navigatoriaus, ir 
ir radio operato-

šiol buvo tiek nid- 
visaine pasaulyje, 

padaryti tokį žygį.

25 dieną Gružijos sostinėj 
Tbilisi (Tiflise) suplevėsavo 
raudonoji Sovietų vėliava.”
Net šitas aklas Stalino paka

likas pripažįsta; kad bolševikai 
Gruzijoje pergalėjo su Rusijos 
“raudonosios armijos” pagalbd. 
Reiškia, jeigu ne Maskvos ar
mija, tai Gruzijoje komunistei 
neturėtų valdžios savo ranko
se.

Taigi Gruzija tapo “išvaduo
ta” paprastu imperialistiniu bil
du — užkariavimo keliu. Leni
nas pasielgė su Gruzija taip, 
kaip Italijos D’Anunzio pasiel
gė su jugoslavų miestu Fiume, 
Pilsudskiu su Vilnium arba 
Mussolini su Etiopija.

Komunisto Ramučio pasaka 
apie Gruzijos “kentėjimą po 
menševikų jungu” yra grynais 
melas. Gruzijai pasiskelbus ne
priklausoma respublika, tenai 
buvo įvykinti rinkimai visuoti
nu balsavimu į Steigiamąjį Sei
mą. Rinkimų kampanija ėjo 
be jokių suvaržymų. Jokia par
tija nebuvo persekiojama. Kra
šte viešpatavo pilniausia žo
džio, sfpaudos ir susirinkimų 
laisvė. Ir štai kokie buvo rin
kimų rezultatai: iš 150 atstovų, 
išrinktų į seimą, 125 buvo so
cialdemokratai.

Aiškus dalykas, kad partija, 
turinti 5/6 atstovų seime, suda
rė ministerių kabinetą, — po 
vadovybe seno socialdemokra-

Anglijos karaliaus vizitą Prancūzijoje
Anglijos karalius ir karaliene nuvyko atlankyti 

Francuziją. Tai nėra paprasta valstybės galvos vizitą 
kaimynui. Iš šito karaliaus atsilankymo laukiama stam
bių politinių rezultatų.

Kai Anglijos karališka pora bus Francūzijoje vai
šinama, tai Anglijos užsienio reikalų ministeris ir kele
tas kitų valdžios atstovų laikys konferencijas su Fran- 
euzijos ministeriais ir politikos vadais. Buvo pranešta, 
kad tose konferencijose dalyvaus ir socialistų vadas, 
buvęs premjeras Leon Blum.

Francuzija, matyt, deda labai daug vilčių šitam 
anglų atsilankymui, nes sakoma, kad taip iškilmingai 
dar nė vienas asmuo nebuvo Francuzijoje priimtas, kaip 
dabar kad franeuzai priima Anglijos karalių ir jo paly
dovus. Francuzija tikisi, kad jos ryšiai su Anglija pasi
darys daug tampresni įr, gal būt, net bus sudaryta tų 
dviejų valstybių karo sąjunga.

Nėra abejonės, kad šitas Anglijos ir Prancūzijos 
susiartinimas yra Europos demokratijų atsakymas į fa
šistų Romos-Berlyno “ašį”. Kai fašistai jungiasi puoli
mo tikslais, tai demokratinės valstybės yra priverstos 
jungtis apsigynimo tikslais.

Todėl Hitleris ir Mussolini yra susirūpinę. Į Londo
ną atvyko net specialis Hitlerio pasiuntinys pasiteirau
ti, kokią sutartį Anglija ketina padaryti su franeuzais.

Kas pasaulio demokratijoms šioje valandoje dau
giausia rupi, tai — ar franeuzams pavyks prikalbinti 
anglus, kad turi būt išgelbėta nuo fašistiškų banditų 
Ispanijos respublika. Anglija ir Francuzija galėtų ją 
išgelbėti, jei tik butų pasiryžimas.

Jeigu franeuzai vėl nusilenks Anglijos aristokrati
jos užgaidoms ir sutiks Ispaniją “paaukoti” taikai; tai 
milionai frankų, kuriuos franeuzai leidžia karaliaus 
Jurgio VI vaišinimui, bus išmesti, kaip į balą.

ir piloto, 
inžinieriaus, 
riaus.

Todėl iki 
žai lakūnų 
kurie drįso
Taigi jų vardai niekuomet nė- 
bus užmiršti. Amerikos lietu
viai gali pasididžiuoti, kad vie
ną šitų nepaprastų oro kelio
nių teko suorganizuoti jiems.

Beje, Chicagos komunistai, 
kurie kartu su klerikalais ir 
fašistais vedė šlykščiausią 
šmeižtų kampaniją, trukdyda
mi Vaitkaus” škfidihio organi
zavimą, dabdr nesisarrtiatija 
plepėti, kad tas skridimas ne
turėjęs reikšmės Lietuvai. Kad 
jisai turėjo milžiniškos reikš
mės, geriausia parode tas en
tuziazmas, sii kuriuo Lietuva 
priėmė Vaitkų. 0 tas faktas, 
kad šiandie s<pauda ir vėl mini 
Vaitkaus Vardą, liudija, kad vi
sas pasaulis pripažįsta jo žygį 
istorišku.

Kai buvo organizuojamas 
Įeit. Vaitkaus skridimas, tai 
komunistai (ypač čikagiškiai) 
elgėsi taip begėdiškai, kad, jei
gu jie turėtų sąžinę, tai jiems 
butų gėda apie tuos laikus ir 
prisiminti. Bet jie sarmatos ne
pažįsta...

PAVERGTOJI GRUZIJA

turėjusią milžiniškos daugu
mos pritarimą liaudyje, tas ko
munistų melagis drįsta vadinti 
“jungu”.

Melas yra taip pat, kad Gru
zija buvo Anglijos ir Francu- 
zijos “imperializmo įrankis”. 
Nei anglai, pei franctizai Kau
kazo užgrobti niekuomet ne
bandė.

Pati Maskva nelaikė Gruzi
jos savo priešu, nes 1920 m. 
sovietų Valdžia pasirašė su 
Grtizija draugingumo sutartį 
(panašią, kaip šu Lietuva) ir 
pasiuntė savo ambasadorių į 
Titlisą; o Gruzijos pasiuntinys 
buvo iškilmingai priimtas 
Maskvoje.

Po šitos sutarties pasirašy
mo Jthsijos bolševikai staiga 
Užpuolė Gruziją iš šiaurės, pa
siųsdami į ją 200,000 armiją. 
Tuo laiku* Turkija buvo sumo
bilizavusi savo kariubiheiię 
piettj pusėje ir DrUzijos gink
luotos! jėgos saUgbjo respubli
kos sieną nuo turkų. Taigi ši- 
ttio ritometitu pašinaUdodama, 
bolševikp “raudonoji arriiija” 
ir įsiladžė į GrUziją.

Jbkio “liaudies 
Gruzijoje nebtivo.
paHija Gruzijoje bUvb taip 
silpna, kad į seimą ji nesten
gė pravesti nė Viėho dtstovb.

Ne GrUžijoš liaUdį ginti at
ėjo Maskvos armijd į tą kraš
tą, bet dtėjO Griiziją pavergti ir 
plėšti.

Gruzija da ir šiandie yra 
pb “rhhdOhbšibš armijos” Oku
pacija. Jeigu Maskvos kdriuo- 
riiette išUirifešdintų IhUk, tai vi
sa parazitą gauja, kuri po “so
vietą” vardu išnaudoja tą ne
laimingą Griižijoš kraštą, bUtų 
ant rytojaus iššlUbta!

Ėolšėvikai užkariavo Gruziją 
daugiausia dėl to, kad jie no
rėjo turėti turtingus Gr tiži jos 
aliejaus šaltihiiiš; Šitą faktą 
dar 1922 in. viešai pripažino 
karias Radėkds, kuris tuomet 
buvo oficialis sovietų valdžibš 
hžsiėriią politikos aiškintojas.

Vadinasi, Gruzija yra bolše
vikiško imperializmo auka. Ėet 
kada nors ji tų despotų nusi-

sukilimo”
Komunistų

dik ta torius, 
“išvadavęs” 

F*ilšUdSkis 
kuridme ji-

• Kaune įvyko Lietuvos daili
ninkų sąjungos susirinkimas, 
kuriame priimtas įstatų papil
dymas. Dabar dailininkų sąjun
ga susijungia su dAilihinkii 

* draugija į vieną organizaciją.

• Kaune buvo pradėtos dery
bos su lenkais dėl orinio susi
siekimo. Lenkai nori leisti savo 
lėktuvus tarp Varšuvos, Kauno 
ir Rygos. Laikinai, derybos nu
trauktos.

i

Iš sovietų Rusijos rašo vie
nas “A. Ramutis” apie Kauka
zo kraštą Gruziją, kurią prieš 
kelioliką metų smurto keliu 
pagrobė bolševikai. Mat, iš 
Gruzijos yra kilęs pats Stalinas, 
Sovietų Sąjungos 
Tad jisai laiko ją 
— panašiai, kaip 
“išvadavo” Vilnių, 
sai buvo gimęs.

Štai ką pasakoja tas- komu
nistų Ramutis apie Gruzijos 
“išvadavimą”: »

“Pilietinio karo metu Ėu- 
sijoj gruzinų tauta kentė 
menševikų jungą. Angių- 
franeuzų imperialistų remia
mi Gruzijos menševikai tris 
metus laikė savo rankose 
valdžią. Tai buvo marioneti
ne valstybė, — paklusnus 
įrankis Anglijos ir Frdnci- 
jos imperialistų rankose, ku
ri turėjo (! — “N.” Red.) 
tarnauti baze Anglijos ir 
Franci jos’ interventams, ko
vai prieš jaunąją Sovietų 
respubliką. Tačiau gruzinų 
tauta nenorėjo būti interven- 
tų įrankiu. Bolševikų vado
vaujama gruzinų liaudis su
kilo (! — “N.” Red.). Jai 
į pagelbą atėjo Raudonoji 
Armija ir 1921; m. vasario*

SkaiidŪs smūgis lietuvių tautai L
Lenką tauta yrą viena iš to

kių tautų, kurios žodžiai ir pa
žadai hesidėrihh sb jos daro
mais Veiksmais. Nėseniai lenkai 
prievartos būdu Užmezgė diplo- 
matinitis Santykius SU Lietuva. 
Tačiad Užmezgus santykius, 
lenkai ir toliau, Vilniaus krašte 
naikina visa tai, kas lietuviška, 
kadangi VilhiUtiš kraštas yra 
perdėm iieiiiviŠkas; tai lenkai 
štėhgiasi Užgniaužti kiekvieną 
lietu viškUmb kibirkštėlę. Jau 
prieš kUrį laiką jie uždraudė 
Vilriiahs krašte rinkti lietuvių 
tautosaką, štai neseniai jie su
stabdė Lietuvių MbkslO Draugi
jos Veikimą; veikimą tošį drau
gijos, kuri Vilniaus krašte bu
vo vibndš iš didžiausią lietuvių 
tautinės kultūros Židinių.

Devynioliktame amžiuje pra
sidėjus lietuvių tautiniam atgi
jimui, Basanavičius stengėsi į- 
steigti Lietuvių Mokslo Draugi
ją, kuri moksliškai nušviestų 
lietuvių tautinę kultūrą, kuri 
parodytų, jog lietuviai praeity
je turėjo aukštą savo tautinę 
kultūrą. Jau 1879 m. Jonas Ba
sanavičius, dar tebestudi j neda
rnas Maskvos universitete, užsi
brėžė “įsteigti lietdvių mokslo 
draugystę”. Jis tą klausimą ne 
vieną kartą kėlė spaudoje. Ta
čiau Lietuvoje, kūri anais lai
kais buvo rusų pavergta, tokios 
draugijos nebuvo galima įsteig
ti. Jono Basanavičiaus iškelto
mis idėjomis' vaduojantis 1885 
m. Prūsuose buvo įsteigta Bi
rutes draugija, kuri, nors ir ne
virto Lietuvių Mokslo Draugi
ja, tačiau turėjo nemažos reikš
mės Mažosios Lietuvos tauti
niam atgijimui. Jonas šliupas, 
vadovaudamas Jono Basanavi
čiaus idėjomis, Amerikoje įstei
gė Lietuvių Mylėtojų Draugiją, 
kuri nemažai yra 
prie lietuvių kalba 
puliarizacijos.

Po japonų karo, 
Rusų imperijai, buvo grąžinta 
lietuviams spauda. Sugrąžinus 
lietuviams spaudą, lietuvių kul
tūrinio veikimo sąlygos žymiai 
pagerėjo. Į Lietuvą sugrįžo lie
tuvių tautinio atgijimo patriar
chas Dr. Jonas Basanavičius. 
1905 m. buvo Sušauktas Didy
sis Vilniaus Seimas ir jau tame 
seime Jonas Basanavičius buvo 
pasiryžęs iškelti sumanymą į- 
steigti Lietuvių Mokslo Draugi
ją. Tačiau Didžiajame Vilniaus 
Seime kūlturinius reikalus nu
stelbė politiniai reikalai. Jame 
lietuviai buvo pasiryžę iš RUs’ų 
imperijoj daugiau Sau' politinių 
laisvių iškovoti. Didžiajame 
Vilniaus Seime lietuvių tauta iš 
Rusą imperijos pareikalavo sau 
autonomijos. Nors rusų vyriau
sybe ir liepa tenkino lietuvių tei- 
kalavinlo, tačiau po 1904 metų 
kilęs’ didesnis lietuvių tautinis 
sąjūdis nemirė,, bet toliau plė
tės’. 1904 metais įsteigtajame 
pirmajame lietuvių “Vilniaus 
Žinių” dienraštyje buvo kelia-

prisidėjusi 
mokslo po-

susilpnėjus

Red.). Jai

• Visi Lietuvos* vyskupai jra 
išvykę į Romą. Arkivyskupas 
Škvėreckdš ttldšėsi vykti tiktai 
rudenį į Romą, bet Vatikanas 
jį išsikvietė dabar, kartu su ki
tais vyskupas. . - <

Naktį nagai teauga žymiai lė
čiau.

Plaukams tirti yra išrastas 
specialus mikroskopas. Tiria
mojo galva yra įdedama į spe
cialų laikytuvą, kad ji negalė
tų judėti. Per paskutiniuosius 
bandymus tokie tyrimai buvo 
padaryti kas valandą po 3 mi
nutes. Ir čia pasirodė, kad nak
ties metu plaukai į ilgį labai 
mažai teauga. Tuo tarpu, kai 
dienos metu plaukai per va
landą užauga iki 0.08 milimet- 

I ro ilgio, per tą patį laiką naktį 
jie teužauga 0.02 milimetro. 
Apie t0 vai prieš piet papras
tai prasideda gyvesnis augimas; 
kuris vėliau vėl sulėtėja, o tarp 
4 ir 6 vai. po pietų vėl padidė
ja. Įdomu, kad elektrinėmis ir 
mechaninėmis priemonėmis bu
vo galima plaukų aUgimą padi
dinti, tačiau vėliau vėl plaukų 
augimas sulėtėjo.

Paskutiniu laiku 
stengiasi išaiškinti 
koks yra ryšys tarp 
rio ir amžiaus ilgumo. Kas il
giau gyvena: stori ar ploni 
žmonės? Tyrinėjimai parodė, 
kad riebių sutvėrimų mirtingu
mas yra žymiai didesnis nei 
liesų. Ta sutinka ir su gyvy- 
•bės draudimo įstaigų statistika, 
kuri yra parodžiusi, kad sto
rų žmonių mirtingumas ir li
gotumas yra didesnis nei plo
nų. Iš dešimties 30 metų am
žiaus plonų žmonių 60 metų 
amžiaus tesulaukė tik 9, tuo 
tarpu iš 10 storų tik 6.

Lietuvių Mokslo Draugijos bu
vo įsteigtas muziejus, kuriame 
buvo koncentruojami žymiausi 
Lietuvos praeitie? ir lietuvių 
tautinės kultūros paminklai. 
Prie Lietuvių Mokslo Draugijos 
ilgainiui taip pat susidarė dide
lis lietuvių praeičiai ir tautinei 
kulttirai pažinti archyvas.

Kasmet Lietuvių Mokslo Dr- 
| ja šaukdavo visuotinius savo 
narių suvažiavimus. Į tuos su
važiavimus atvykdavo žymes
nieji Lietuve? praeities bei kul
tūros tyrinėtojai ir visuomenės 
veikėjai. Kasmetiniuose Lietu
vių Mokslo Draugijos suvažia
vimuose, kurie būdavo daromi 
vasaromis, suvažiuodavo daug | 
lietuvių šviesuomenės. Ir tuo
met Vilnius, senoji Lietuvos so
stinė, atgydavo. Tuomet visiir 

[Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino sostinėje skambėda
vo lietuvių kalba. Per Liet. 
Mokslo Draugijos suvažiavimus 
būdavo skaitomos ne tik pa
skaitos apie lietuvių tautos pra
eitį ir kultūrą, bet taip pat bū
davo svarstomi ir kasdieniniai 
lietuvių tautos reikalai. Lietu
vių Mokslo Draugijos suvažia
vimai duodavo impulso lietuvių 
tautiniam veikimui, nes į tuos 
suvažiavimus suplaukdavo Lie
tuvos šviesuomenė iš visų Lie
tuos kaimelių.

Lietuvių Mokslo Draugija lei
do savo organą ‘‘Lietuvių Tau
ta”, kurį redagavo jos pirmi

• nle organe apie lietuvių tautą ĮLinKSUlclS SLA 77 ’
■ ir jos kultūrą buvo paskelbta __ p..-

daug įdomios ir vertingos me- jKUODOS i IKIllkdS 
džiagos. Lietuvių Mokslo Drau- » n i- • •

. gija yra suvaidinusi didelį vaid- J. StfUO^lO T 311110] 
, inenį ne tik lietuvių tautos pra

eities pažinimui, bet taip pat ir 
į naujajai Lietuvos mokyklai. Di
džiojo karo metu iškilus "enri- 
klausomos Lietuvos idėjai, lie
tuviai ruošėsi kurti savas lietu
viškas mokyklai. Toms mokyk
loms reikėjo savų lietuviškų 
vadovėlių, ir štai Lietuvių Mok
slo Draugija, besikuriančiai 
Lietuvos mokyklai paruošė pir
muosius vadovėlius. Atstačius 
neppriklausomą Lietuvos val
stybę, naujoji Lietuvos mokyk
la keletą metų naudojosi Lie
tuvių Mokslo Draugijos išleis
taisiais’ vadovėliais. Tą Lietuvių 
Mokslo Draugijos darbą Lietu
vos mokyklų istorija į savo 
pus įrašys aukso raidėmis.

(Bus daugiau)

mokslas 
klausimą, 
kiino svo-

KORESPONDENCIJOS

la-

ĮjĮa^gumynai

Ploni žmonės ilgiau 
gyveną

Pirštų Nagli Paslaptys. Apie
10 Vai. Auga Plaukai

Mokslo Draugiją. Apie tai rašė 
Jonas Basanavičius, kun. Juo
zas Tumas-Vaižgantas, musų is
torininkas kun. Jonas Totorai
tis ir kiti. Lietuvių Mokslo 
Draugijos steigimas, lietuviams 
htgaviis spaudą, keletą metų už
sitęsė. liet vis dėlto 1907 ine- 
ttį pavasarį Lietuvių Mokslo 
Draugija buvo įsteigta.

Lietuvių Mokslo Draugija ap
link savb štibiirė visas žymiau
sias ano iiiėto lietuvių moksli
nės pajėga?. Ji pasiryžo moks
liškai tyrinėti Lietuvos praeitį, 
Lietuvos kultūrą, etnografiją, 
archeologiją, antropologiją ir 
Lt. Daugiausia Lietuvių Mokslo 
Draugijos pirmininko Jono Ba
sanavičiaus iniciatyva prie Lie
tuvių Mokslo Draugijos buvo į- 
Steigth didelė biblioteka, kurio
je Buvo sukoncentruoti žymiau
si Vėlltatai dpie Lietuvą. Prie

Mokslas visą kliką nenuil
stamai stengiasi išaiškinti žmo
gaus kūno paslaptis. Ypačiai 
įdomus dalykas čia yra pirš
tų nagų ir pladkų augimas, į 
kurį paskutiniųjų laikų tyryba 
kreipia ypatingą dėmesį. Pv.$ 
neseniai yra išgalvotai specia
lus aparatas, vadinamasis “bio- 
rriikrotnetras”, kurio kompli
kuotų įrengimų dėka yra ga
lima daryti mokroskopinids 
plaukų ir pirštų nagų matavi
mus iki šimtosios milimetro da
lies.

Įdomus tų matavimų duomUo 
yra tas, kad tiek pirštų nagai, 
tiek plaukai į ilgį auga įvairių 
dienos metu. Pvz., nustatyta, 
kad sveiko žmogaus vidutinio 
amžiaus pirštų nagas per 12 
valandų užauga iki 0.4 milime
tro. Valandinis užaugimas ta
čiau labai svyruoja: nuo 0.002 
ir 0.006 milimetrų. Nustatyta, 
kad daugiausiai nagai užauga 
dienos metu niio 11 iki 12 vai.

Seimo Delegačių Sutiktuvės
. ROCKFORD, ILL. — Liepos 
10 d., SLA 77 kuopa, surengė 
delegačių pasitikimo pikniką. 
Nors oras buvo nepalankus ir 
sulaikė kai kuriuos’ draugus 
nuo dalyvavimo, bet po pietų, 
orui pasitaisius, suvažiavo keli 
desėtkai narių ir pačių įžymiau
sių darbuotojų. Malonu pažy
mėti, kad visi buvo labai links
moj nuotaikoj.

Prasidėjo vaišės. Rengėjai 
privežė tiek daug gardžių val
gių, kad butų galėję užtekti 
daug didesniam burini žmonių. 
Ir įsigerti buvo kiek tik kas no
rėjo.

Po vakarienės prasidėjo pro
grama. Pirmam teko kalbėti A. 
Savickui, rengimo vedėjui. Po 
to perstatė delegates pasakyti 
apie s»avo kelionę į Scrantoną.' 
Raibėjo J. Basevičius, kuopos 
pirmininkas ir visa eilė kitų - 
darbuotojų ir rėmėjų.

O apie dainavimą tik tiek pa
sakysiu. Kai musų garsaus 
kvarteto visi natiai dalyvavo, ir 
dar kiti pritarė, tai linko me
džiai nuo skambių dainų.

Ir iiž tą šaunų surengimą, 
mes delegatės, B. Šimaitienė, M. 
Čepulienė ir J. Merkelienė, ta
riam širdingai ačiū gerbiamam 
teigėjams J. Bacevičiui, A. Sa
vickams ir O. Sinkevičienei. 
Mes įvertinam didį pasidarba-

Delegate, M. Čepulienė

Ruošia Pikniką
Racine Kulturiečiai

RAGINĖ, WIS.—Racine Lie
tuvių Kultūros Draugija ruošia 
linksmą pikniką sU dovanomis 
sekmadienį, liepos 24 d., River- 
view Parke, (S. Mockaus Dar
že), No. 4 Road, Racine, Wis. 
Pradžia 10 v. ryte. Įžanga 10c.

Bus šokiai prie geros muzi
kos, o laimingieji dar gaus ir 
dovanų.

Visus kviečia atsilankyti ir 
linksmai kartu praleisti šven
tadienį.

Rengimo Komitetas*
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Delhi aplankius

TORONTO, ONT. — S. m. 
liepos 10 dieną, susitarę su pp. 
Kudrevcevais, nuvykom arti Del
bi miestelio, pas pp. Treigius, 
tabako ūkių savininkus, kadan
gi Delhi randasi apie 90 mylių 
nuo Toronto, tai neturint savo 
automobilio, galima sakyti, ne
visai lengva ir nuvažiuoti, šį 
kartą, btivom nutarę vaikus į 
kaimą išvežti, taipgi ir pp. Ku- 
drevcevai savo dukrelę Elenutę. 
Taigi šiuo rtikalu ir traukėrti 
pp. Treigių link, nes jie apsiė
mė būti tais globėjais; tų musų 
išdykėlių.

Privažiuojant prie Delhi apy
linkių, matyti didelis skirtumas 
laukuose. Čia ddtigiaų lygumos, 
žemė lengvesnė ir daugiau ža
liuojanti, na, ir beveik išimtinai 
tabaku užsodinta. Reik pripa
žinti, kad pp. Treigių ukiuosfe, 
tabakas geriausiai atrodo, veš
lus, vienodas ir daug aukštes
nis už kitų. Matyt, kad ten įdė
ta darbo ir pastangų na, ir ži
nojimo; kaip rusai sako — dė
to mastera boitsia.

Ūkio pastatai, kur pp. Trei
giai gyvena, rahdasi visai prie 
vieškelio ir namai moderniškai, 
su visais patogumais įtaisyti. 
Atvykę, buvoin pavaišinti kara
liškais pietais, apžiūrėjom ūkį, 
kuriame gerb. Treigiai gyvena, 
o vėliau važiavom pamatyti 
dviejų kitų, jų nuosavybėje e- 
sančių ūkių,, kurie yra randuo
jami, irgi lietuviams. Čia irgi 
gražus ūkiai, gražios apylinkės 
ir pastatai, tik jau apie namus, 
nėra tokių gražių gėlynų, kaip 
pas pp. Treigienę.

Nuvažiavom dar'į labai gra
žų parką ir medelių auginimo 
plantacijas, kurias labai įdomu 
pamatyti.

Svečiuos pas p.p. 
Tuinylus

Kadangi iki Delbi miestelio 
tik 21/2 mylios kelio ir ten esa
ma musių gerų pažįstamų, tai 
nutarėm ir juos aplankyti. At
važiuojame prie didelio hotelio, 
daugiau europietiško stiliaus, 
su didele terasa prieky. Namas 
baltas, baltutėlis, tik ką išbal
tintas iŠ lauko, b viduj dar, te
beeina kapitalinis remontas. Tai 
lietuvio, p. Tuinylos hotelis, ku
riame, apart gyvenamų kam
barių antrame aukšte, laikoma 
didelė užeiga visame apatinia
me aukšte, be to, dabartiniu lai
ku, baigiama įtaisyti, didelė sa
lė rušyj. Apžiurėjus visus mo
derniškus įtaisymus, kokie da
romi ten dabar, galima spręs
ti, kad tai bus tikrai gražus ho- 
telis’.

Nors hotelio įtaisymas ir la
bai daug kaimtos, bet vėliau 
tas apsimokės. Smagu matyti, 
kad lietuviai, siekia aukštesnio 
laipsnio ūkiuose ar bizny.

Pp. Treigiai ir pp. Tuinylai 
yra, draugais ir geriausia pasi
laikančiais lietuviais apylinkėje. 
Primintina dar, kad Delhi apy
linkėje, yra jaU deširhtys lietu
vių šeimų, kurios bahdo taba
ko ūkiais verstis ir nebūtų nuo
stabu, jeigu visas tabako augi
nimo “biznis” virstų grynai lie
tuviška “teritorija”. Bahdykit 
delhajiečiai!

Apžiūrėję ukius ir pasivaiši
nę pds pp. Tuinylus grįžome 
vėl pas pp. Treigius. Čia rado
me daugiau tabako augintojų, 
p. Treigių kaimynus tris jau
nus vyrus atvykusius pasižiūrė
ti. Visi kartu, apsupę didelį sta
lą vakarieniavom, gėrėm švie
žią nuo karvės pieną ir užkan- 
džiavom kelių rusių skaniais 
pyHgalčiais. Kadangi jau buvb 
apie 10 vai. vdkdto tai padėko
ję už visą gerą, skubėjom To- 
rontan.

Iš SLA susirinkimo
Liepos 11 d. įvyko SLA 236 

kp. mėnesinis susirinkimas. A- 
(iart paprastų mėnesinių reika
lų, buvo dar Revizijos komisi- 
jbs raportas, kurį išdavė kom. 
Uarys A. Kimiutis, pareikšda
mas, jog padarius revizijas fi
nansų sekretorės ir iždininkės 
knygose, rasta viskas tvarkoje. 
Po to, išdavė raportus SLA Sei
mo delegatai Ant. Balkus ir J. 
Jokubynas. Abiejų raportai pri
imti. Nariai davė keletą užklau
simų, į kuriuos delegatai atsa
kė. Organizatorius A. Frenze- 
lis, pridavė naujo nario A. Au
gučio blanką. Vadinasi musų 
kuopa auga nariais kas mėne- 
sis. Daug buvo kalbėta apie į- 
sitaisymą piknikams platfor
mos, bet neturint nuolatinės 
vietos, nutarta šiais metais plat
formos nedaryti, bet teirautis 
surasti patogią piknikams vie
tą. Tas reikalas pavestas A. 
Frenzeliui.

Sekantis kuopos susirinki
mas, įvyks 15 d. rugpiučio 
mėn. 7 v. vakare, 949 Dundės 
St. W. Visi nariai prašomi at
silankyti. —Frances

Du Masiniai 
Mitingai Vienu 
Vakaru
Vienas — Fašistų, Antras — 

Antifašistų
TORONTO, ONT. — Liepos 

mėn. 4 *d. Mass-Hall įvyko Ka
nados fašistų nuo seniai ruo
šiamas tnasinis mitingas, kurio 
šabkimui kitų miestų valdybos 
nedavė leidimo, bet Toronto 
miesto valdyba nė tik davė lei
dimą, bet ir stiptią policijos ap
saugą, kad antifašistinė minia 
nesiitrbgdytų fašistų. Fašistai į 
savo mitingą leido tik su bilie
tais iš anksto išplatintais tarp 
savb simpatikų.

Nors fašistai ilgai ruošėsi mi
nimam mitingui, ir tikėjosi su
traukti labai skaitlingą minią, 
bet pasirodė, kad jų viltys ne
išsipildė. Iš viso TOtohlo ir jo 
priemiesčių į tą fašistų sąburį 
susft’inko visai nežymi skaitli
nė, tarp aštuonių ir devynių 
šimtų žmonių. Kadangi man 
pačiam neteko būti viduje, tai 
dėl fašistų buvusio mitingo 
programos negaliu nieko rašy
ti. Tą ką čia rašau apie jų skai
čių patyriau iš vieno vokiečio 
fašistų simpatiko, kuris ten da
lyvavo. Aš turėjau progos būti 
tik prie durų ir įsitikinti, kad 
jie ne savo plauko žmonių ne
leido į minimą mitingą.

Aukščiau suminėtą svetainę 
saugojo iš visų pusių, kaip rai
toji taip ir pėsčioji policija, kas 
darė labai šlykštų .įspūdį, kad 
Toronto miesto policija taip 
nuoširdžiai globoja fašistus. 
Jbigu ji, policija, butų visoms 
organizacijoms tokia lojali, tai 
negalėtum daryti jai priekaišto, 
bet to nėra, štai tam įrodymas. 
Laike gegužės pirmos, kada 
darbininkai apvaikščioja savo 
solidarumo dieną, Toronto fa
šistai kas metai įdegina daryti 
trukšmą darbininkų dtštdvatiis 
kalbant Queens pdrke, bėt To
ronto policija tų trukšniaddrių 
visai nemato,

Toronto gyventojai turėtų 
pasirūpinti apvaluti policijos 
štabus nuo fašistihid gaiVdlo, 
nes policijos pareiga yra būti 
neitraliai politikoj.

Antifašistų protesto ntass 
mitingas

Tą pat liepos 4 d. Drena Gar
deli buvo šaukiamas masinis 
mitingas Lygos Už Taiką, ir tfe-

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
ATĖMĖ LĖKTUVO LEIDIMĄ — Jaunas Los Angeles lakūnas Douglas G- Corrigan geria stiklą van

dens Baldonnel airpor’.e prie Dublino, kur jis nusileido po skridimo per Atlantą iš New Yorko. Corrigan 
skrido pasenusiu lėktuvu ir be USA leidinio, tad Washingtonas jį nubaudė atimdamas lėktuvo leidimą, 
bet jį grąžins, kai Coririgail grįš Ąmerikoh. (ši fotografija atsiųsta New Yorkan per radio, telefonu Chi- 
cagon).

mokratiją. į šį mitingą publi-i 
kos prisirinko tarp 13—15,000 
žmonių.

Mitingą atidarė ir vedė sumi
nėtos’ lygos pirmininkas Mck- 
lad. Jis savo įžanginėje kalboje 
labai teisingai apibudino fašiz
mo įsigalėjimo pavoin ir dar 
pavojingesnį jų režimą visai ci
vilizacijai. Susirinkusi minia 
vienbalsiai didelėmis ovacijo
mis pritarė Meklado pareikštai 
nuomonei.

Nors niekeno nebuvo minia 
raginama eiti prie fašistų sve
tainės, bet publikos tarpe atsi
rado virš 900 žmonių, kurie 
jausmų vedami ėjo prie fašistų 
Svetainės, kad pareiškus neapy-| 
kautos fašizmui nors išeinan
tiems fašistams1. priei 1 durų, kas 
policijai įvarė neintižai baimės. 
Ji norėjo pasišaukti visas savo 
jėgas apginti fašistus nuo įpy
kusius minios, kurios tarpe at
sirado keturi kalbėtojai ir žo
džiu reiškė fašistams protestą. 
Reziiltate to visi kalbėtojai bu
vb policijos sUiihti.

Fašizmo praktikuojama tak
tika prilygsta banditizmui. Tai
gi, labai liūdna, kad 20-me 
šimtmetyje kultūringose šalyse 
toks batidilizinas yra viešai to
leruojamas, kas daro gėdą visai 
Civilizacijai. —Ten buvęs

Toronte Lietuvių 
Biznierių Skaičius 
Kaskart Didėja

Suknelių Krautuves — 
Garažai, Etc.

TORONTO — Čia noriu pa
minėti tik tuos liet, biznierius, 
kurie dar nebuvo paminėti “N.” 
Štai Visa eilė jų, kurie yra lie
tuviams naudingi ir remtini.

Mrs. Kutienė pabaigoje pra
eitų melų atidarė Suknelių 
krautuvę ir siuvyklą, ailt 
Queens< St. W. lietuvių rajoile.

Mr. Liuterskis, auto taisymo 
dirbtuvę ant Menning Avė., irgi 
lietuvių rajone.

Mrs. Balsienė, suknelių kirpi
mo mokytoja, atidarė suknelių 
krautuvę ir siuvyklą, (įueens 
St. F.

Šimoniai; Jurkštai ir Buzai, 
bendrai išhtiomavo geroje vie
toje didelę gazolino ir auto tai
syme! stotį ant kertės Queen St. 
E. ir Geofge St. Jų stotis patar
navimą teikia be pertraukos, 
dleiią ir iiaktį. Šimoniai toron- 
tiečldmš yra gerai žinomi, nes 
drg. Šimonis yra geras muzi
kantas’ ir visoms organizaci
joms nesykį yra pasitarnavęs 
sU savo muzika, o M. Šimonie
nė priklatisd ne tik abiejose pa- 
šalpinėse brg., bet ir kitose org. 
Prie to viso, K. Šimonis yra ge- 
ras auto mechanikas su ilgame

te praktika, Taigi, reikia tikėti, 
kad jų įstaiga turi gerų pro
spektų progresuoti, ko aš jiems 
nuoširdžiai linkiu.

Foto Studija Ant Ratų
SLA. 236 kp. narys.’ A. Ger- 

benis jau nuo seniai turi foto 
studiją ant Queens St. W., bet 
jis tuo nesitenkina, ir dabar 
jau baigė naują Trailerį, Jkurį 
gamina Mr. Liuterskis savo ga- 
ražiujė. Drg. A. Garbenis lame 
traileryje mano įrengti foto 
studiją, sU kuria galės aplanky
ti kiekvieną savo kostumerį.

Nuo savęs^aš linkiu, kad vi
siems čia Štfminėliems ' biznie
riams butų kuogeriausios pa
sekmės jų Užbrėžtuose reika
luose. —A. F.

, . ' p >■ i

Po Truputį
Iš Visur

TORONTO-—Pas lobe j ęs Nau- 
j ienose vieno asmens kaip ir į- 
žangą į asmeninius ginčus per 
spaudą, nutariau ir aš šiuo rei
kalu išsitarti.

Pirmiausia manau visiems, 
kaip kanadiečiams, taip ir ame
rikiečiams yra gerai žinoma, 
kad torontiečiai asmeninių gin
čų sfyly užima tur būt pirmą 
vielą. Delei to jau nereikėtų 
eiti viešumon... Ahtra, jau iš 
patyrimo žinoma jogei asmeni
niai reikalai per spaudą nėra 
pataisoini, tik dar labiau Sukir

šinami ir įtraukiami nauji as
menys, tad kam to reik ir kam 
naudos iš to?...

Nežiūrint kaip mes įvynio
tum tuos asmeninius ginčus ir 
kokiom politinėm spalvom jų 
nenudažytum, dalyko tas neiš
sprendžia. Viena turi būt aišku, 
kad kas moka pagelbos pasiga
minti pilią, tai nežiūrint kaip 
ji karti nebūtų, turi mokėt ją 
ir praryt!...

Išvažiuojant iš Scrantono at
vyko nemažas būrys lietuvių 
mus išlydėti. Visi širdingi drau
giški juokauja. Aš ir galvoju 
juk kada tai ir Toronte lydė
jom ir palikdavom vieni kitus 
Su gėlėmis, nors ir suvytusio
mis, bet buvo gerai... O dabar? 
Dabar jau to “unaro” perdaug 
pas visus atsirado. Reikia tikė
tis, kad gyvenimas išlygins vis
ką?...

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
——   I  T ■- w

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSfc 
KUPONUOSE

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

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

Ar Tik Ne
Provokacija

Niekam nepaslaptis, kad fa
šistai visose šalyse juda kruta. 
Neatsilieka jie ir Toronte. Fa
šistų tikslas yra gerai žinomas. 
Bet kokią rolę vaidina kai ku
rie Toronto lietuviai komunit?- 
tai, tai sunku ir pasakyti?

Buvęs sklokininkas (Montre- 
aly) J. Janauskas atrodo, kad 
dirba fašistų naudai. Jo pasku
tiniai rašiniai, kurie tilpo ‘“L. 
B.” atrodo provokaloriški, ten 
tiek nesąmonių apie socialistų 
kuopą, apie pasiųstą delegatą į 
Amerikos lietuvių Kongreso 
konferenciją ir tam panašiai. 
Žmonės, kurie dirba tikrai dar
bininkų labui lokių dalykų ne
rašys. :

Netolima ateitis gal parodys 
tikrąjį to žmogaus veidą.

Montrealieiai, 
Kur jus?

Užėjus vasaros karščiams 
Monttealio draugai matyt ap
tingo, nes jau kuris laikas kaip 
nesimato jų korespondencijų 
Naujienose. Draugai, sukruskit!

-4. J.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER. AVENUE

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA
Daur yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų paseku, bet stiprus. Švelninan
tis, antiseptinis skiedliiys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamoe. žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
grelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “I 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 38 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dodervines ir kitokius odos įdegimu*. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atitikimai* gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesniu* vaistininkus.

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

VTith the best to chaose Irom thew day*. em- 
ployers favor the pefson who ia tnost attrac- 
live. In business life a* in the sočiai world( 
halitosis (unpleasant breath) ia considered th« 
wor*t of faults.

Unfortunątely everybody ouffera from this 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thL.k. Fermei^ 
tation of fooa partkles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odor*.

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

Listerine ha!ta fermentation. a major cause 
of odora, and overcomee the edors themselvea. 
Your breath become* *weet and agreeabl*. II 
-iii not offend other*.

If you value your job and your friends, usg 
Listerine, the safe antlseptic, regularly. Lam» 
5crt Pharmacal Company, St. Louia, M o.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE
...........................

ARt: YOU SUFFIRING IROM

EYE STRAIN
due to dust, sun 
driving, movies, rcadii g, c’r.?
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Diena Iš Dienos
ATOSTOGAUJA 
WISCONSINE

Northsidiečiai pp. Antanas ir 
Monika Šilimai ir brightonpar- 
kiečiai pp. Kishonai buvo išvy
kę Wisconsinan pakvėpuoti ty
ro oro ir praleisti atostogas.

Aplanke šiaurinę valstijos da
lį, kur yra aukšti kalnai. Te
ko matyti vilkų ir stirnų. Wis- 
consine aplankė lietuvius p. 
Anilionius. Praleidę smagiai 
laikų vėl grįžo Chicagon, prie 
kasdienio gyvenimo užduočių 
ir darbų. (Sp.)

Gimtadienio
Party

Pereito šeštadieno vakare, 
tai yra 16 dienų šio menesio, 
pripuolė gimtadienis ponios

Stelos Zalatorienės, 2055 Easf 
68th St.

Kadangi pp. Zalatoriai turi 
plačių pažintį tai ir svečių su
sirinko nemažas būrelis, kurie 
gausiai apdovanojo ponių Za
latorienę jos gimtadienio pro
ga, o ji ' atsimokėdama sve
čiams, visus puikiai pavaišino.

Reikia pasakyti, kad p. Za
latorienė gera šeimininkė ir 
valgius moka gerai pagaminti. 
Svečių buvo kaip lietuvių, taip 
ir svetimtaučių. Tarp< jų ma
tėsi p. W. Zalatorius uošviai, 
ponas r poną Rentauskai.

W. Zalatorius yra commercial 
artistas. Berods, kad iš lietu
vių mažai tokiame amate ran
dasi. Vaišės užsitęsė net lyg 
3-čiai valandai nedėlios ryto. 
Valgių ir gėrimų buvo kiek tik 
kas norėjo. Raulas

Rockfordiečiai
Ruošiasi “Naujienų” 
Piknikan

Rockfordietė p. Matilda Cha- 
pulis, 2130 6th St., rašo laiš
kų “Naujienoms” ir sako, kad 
būrys rockfordiečių stengsis at
silankyti “Naujienų” Rudeni
niam Piknike, kuris įvyks sek
madienį, rugpjūčio 14 d., Sun- 
set Parke—“Vilniaus Kalne
liuose.”

Ji nuoširdžiai dėkoja už bi
lietus ir už pakvietimų pikni
ke dalyvauti.

Kenosha, Wis., lietuviai atsi
šaukė užvakar, su pranešimu, 
kad organizuoja didelį būrį 
kenoshiečių i piknikų. J.

S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografistų. Pir
mas vizitas į Birobidžaną, žydų 
autonominė respublika, pamaty
kite Maskvą Geg. Pirmo paradą. 

SONOTONE TEATRE 
66 E. VAN BUREN

Šiokiomis dien. 25c iki 1 v. p. p. 
Visuomet vėsu ir patogu
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PAMOKOS
Angly Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St, Chicago, 111. 
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Atostogauja 
Michigane

ROSELAND — Mary Nak- 
rošienė, 311 Kensington Avė., 
šiomis dienomis išvyko atosto
gų su motina. Netoli Benton 
Harbor, Michigan valstijoj išsi
nuomavo “cottage” ir ten pra
leis vasarų.

P-a Nakrošienė yra žmona p. 
Antano Nakrošio, buvusio fo
tografo, kuris dabar užlaiko 
alinę aukščiau paduotu adre
su. Netaip seniai jis buvo sun
kiai sužeistas, bet dabar jau 
beveik visai pasveikęs.

P-a Nakrošienė labai paten
kinta, kad gavo progos išva
žiuoti, bet tuo pačiu laiku jai 
rupi biznis, o p. Nakrošis nela
bai patenkintas, kad liko “na
šliu.” Rep. J. P.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Alexander Pleinės, 43, su
Gladys Wilkie, 49

Frank Urtis, 22, su Dorothy
Skowpa, 19

Roland Reynolds, 22, su Mil- 
dred Teman, 22

Joseph Isodnas, 41, su Victo- 
ria Petrošius, 19

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
liepos 21 d., 8 v. v., svel. 3C00 W. North avė.

Sekr. A. Lungevicz.

VIRTUVES ABRUSĖLIAMS IŠSIUVINĖJIMAS

K1TCHEN TOWELS PATTERN 1783

No. 1783.—Įvairių dezenių motyvai virtuvės abrusėliams išsiūti 
j . .

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1783
I 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

| čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. _________ |

| Vardas ir pavardi ----------------------------------------------------------------------|

| Adresas ________ _______________________________________________ |

I Miestas ir valstija |
•««•’ •BU’ 
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PETER'PEN

Reikalauja 
Perskirų

Helen Grigg nuo Charles 
Grigg

Latvijoje Mirė 
M. Mieravičienė

Paliko Giminių Chicagoj
Chicagietė M. Mieravičienė, 

2539 W. 46 PI., gavo liūdnų ži
nių iš Mintaujos, Latvijos, kad 
birželio 15 d., mirė jos mylima 
motinėlė Marijona Mieravičie- 
nė, po tėvais Budauskaitė. Ji 
buvo palaidota Mintaujos kapi
nėse.

Velionė paliko dideliam nu
liūdime dukterį Stanislavų Ka- 
sparavič, Mintaujoj, o Chica
goj—sūnų Adolfų ir jo šeimų. ’

Tebūnie Tau lengva Latvijos 
žemele. Ilsėkis ramiai, o mes 
paliekam nuliūdę.

Sūnūs Adolfas ir Marti M. 
Mieravičienė

Liepia Išnaikinti 
Aukštas Piktžoles

Chicagos sveikatos depart- 
mentas praneša namų savinin
kams nupjauti visas piktžoles 
apie savo namus, jei jos yra 
aukštesnės 30 colių. Jei savinin
kai to nepadarys, tai pats mie
stas atsiųs darbininkus, kurie 
piktžoles nupiaus, o savininkas 
turės užmokėti sųskaitų.

Chicagoj e dabar yra labai 
daug aukštų piktžolių, kurios 
trugdo susisiekimų ir žada vi
sus chicagiečius netrukus ap- 
sarginti slogomis—“Hay Fever”.

Statys Naują 
State St. Tiltą

Chicagos viešų darbų depar
tamentas ruošia planus nau
jam State gatvės tiltui. Dabar
tinis tiltas pasenęs, neprižiūri
mas ir surūdijęs, tad kai ku
rios organizacijos ėmė miestui 
protestuoti, kad juo pavojinga 
važiuoti.

I=<aino=l
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Budriko Programas
Iš WCFL

iPereitų sekmadieni, liepos 
17, vėl teko gėrėtis maloniu ra- 
dio programų iš didžiulės 
WCFL radio stoties, nuo 6*30 
iki 7 vai. vakaro.

Kaip buvo pranešta laikraš
čiuose, mes su ndkanltrumu 
laukėme šio programo ir tikrai 
neapsirikome. Dabar klausysi
mės kas sekmadienį ir pa ta
riam visiems Chicagiečiams ir 
kUų miestų lietuviams nepra
leisti šių Budriko programų.

Galinga Budriko radio orkes
trą šauniai sugrojo puikų mar
šų, suktinį, Pijonkėlių valsų ir 
Vengrų šokį, o gabi ir talentin
ga dainininkė p-lė Jauvyga 
Gricaitė puikia sudainavo, pri
tariant orkestrai, “Ak, saldi 
misterija,” “Bernužėl, nevesk 
pačios” ir “Godelės?”.

Beje, programo vedėjas ir jų 
leidėjas Juozas Budri kas pada
rė keletą naudingų pranešimų 
radio klausytojams apie dide
lius nupiginimus per visų šių 
savaitę namų rakandų, refrige- 
ratorių, o ypatingai radijų.

Įsidėmėkite adresų: Budrik 
Furniiure Mart, 3409-3417 So. 
Halsted St., Chicago.

—Raseiniškiai.

.ANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Chrysler-Plymouth

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

i

Nevažiuokit i Didmiesti
Taupyti Pinigų

Turėdami Tvirčiausių Lietuvių 
Finansinę Įstaigų Savo

Apielinkėj

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

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

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

TAISYKIT SAVO NAMUS
SUTAUPYKIT 30%

Nereikia pinigų, 5% palūkanų 
1-2-5-10 metai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
ViSkų flatai 
Garažai

- S P E C

Storų dengimas 
Asbestus kalimas 
Plombiniai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

I A L U S -
KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS <£235 ir aukftč

Jadvyga Gricaitė 
Dainuoja

Jadvyga Gricaitė, Chicagos 
operos artistė, dainuoja šįva
kar, liepos 19, parko koncer
te, kuris įvyks Vilią Park, III., 
ant St. Charles Boad ir Ard- 
inore Avė. Vilią Park Hali.

Šiame koncerte p-lė Gricaitė 
dainuos su 45 muzikantu Dow- 
ners Grove Civicf benu.

Žinoma kaipo “Singing 
Switchboard Opera to”, p-lė J. 
Gricaitė sutrauks.; didelę minių 
klausytojų, išgirsi, jos puikaus 
koloratūrinio bal$o- šis kon
certas bus girdimas puikiame 
miesto parke, tythnie ore. Įžan
ga veltui. Koncertas prasidės 
lygiai 8 vai. vakare.

—S p.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa* 
prasčiausį asmenį. Todėl gera 
it sumani šeimininkė dabar tu
ri gerų progų įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

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

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.
TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

/------------------—--------------------------------------------------------------------------------- s.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu .......... . kuponus. Taipgi pinigais ........... ........ ................

Atsiųskit man ........................................._............... . ........................

Vardas ......................................._........... .... ............ ............... ......... .

Adresas ______________ ___________________ ...._______________

Miestas ...................................—............. Valstija ..........................

ATLAS BUILDERS CO.
Laisniuoti ir apdrausti kontraktoriai 

Statytojai nuo 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.

i Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI S^g.SO

GYDYMAS.........................SKH.00
LIGONINĖJE ......................SU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje $1500

RAUMATIZMAS $9.00
greitai palengvinama .......

VISAS LIGAS GYDOMA $4,00
Ekzaminaęiją įskait. vaistus ■9

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.
| | ---- '‘i!11 ■■■U.JJĮJMĮJL! 11 ■ 'LJR-J____L 1

• RĘSTA ITRANTAI

inkas

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA
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Sidabrinės 
pp. Skųsevičiu 
Vestuvės
Vedė 13? tą dieną, bet ji buvo 

laįn\inga

Tur būt, ne| vipnaiP iš pmsų 
neteko taip supkiaį padirbėti 
praeitą savaitę, kaip šiom trim 
poniom, būtent, K. Gurienei, 
A. Bągdonienei jr p-niąi Bulo- 
wiene|. Jos važiavo nuo yienq 
namo prie kito |r prašė gimi
nes ir draugus į ponų Skųseyi- 
uių sidabrinių vestuvių puotą.

Jop negan svečius suprašė į 
vestuvių puotą, tąipgi ir paga
mino visus vąlgius, kurie buvo 
100 procentų grynai lie'įuviško 
skonio.

Apie 9 vąląndą vakare visi 
svečiai syąiripkQ pas ponus 
John Gurąs, 6406 So. Francis- 
co avė. ir visi susigrupavę į 
10 automobilių važiayom pas 
biznierius, laikančius valgomų 
daiktų krautuvę, A. ir M. Sku- 
sevičius, 3801 West 60th st.

Užlaiko Maisto Krautuvę

Ponus Skusevičius radom 
dar triūsiantis apie savo biznį, 
bot jau rengėsi uždaryti. O 
kaip jie buvo nustebinti pama
tę ‘dek daug jų giminių ir 
draugų, taip netikėtai pas juos 
atsilankant. Visi su muzika, 
“šturmų’’ sugriuvo į jų biznio 
kambarius. Aš manau, kąęl 
kiekvienas iš musų būtumėm 
buvę nustebinti.

Čia žmogus per dieną sun
kiai dirbęs džiaugies sulaukęs 
valandėlės atsikvėpti ir pasil
sėti, o čia giminės ir draugai 
netikėtai surengia “surpriąe

MADOS

No. 4699—Naujas Paryžiaus mo
delis. Leągva ir patogi suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, ir 40 colių 
per krutinę.

Noript gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymęti npeęą jr ąiš- 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžįę kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsąky- 
mu. Laiškus reikta adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Fąttera Dept 
1739 S. Halsted St, Chicago, 11L

Čia įdedu 15 centų Jr prašau 
atsiųsti man pavyzdį No... , , ■■■■- 
Mieros —------- ---- - per krutinę

—n?

(Vardas ir pavardė)
.................. 1 ■" .. ■!".**

(Ądreąaa)
(Miestas ir valstija)^ wi

party” ir dar atsiveža visokių , 
valgių, gėrjrpųl Stalus tiek ap
dėjo, kąų net Rujos linko, kai 
ĮJrnežip muzika užtraukė tai 
pasidtfVė tikrą vestuvių puota.

'Ponai A* jr M- Skusevičiai 
vedė 25 metąi ątgal, 1913 me-| 
tais, 13 djen^ liepos. Ameriko- 
pąi jr 'Rajp Ras iš musų nume- ■ 
rį M13M vadipa nelaimingu, bet 
ponams Skuseyičiams jis buvo' 
laimingus. Tąi parodo šis rar' 
šinys. Per tą 25 metų laiką, jie* 
įsigijo nuosąvą namą ir savam 
name valgomų daikitų krau- 
VlYę naujutėlį Oldsmobile 
kąrą.

Turi Vieęią Dukterį.

Užauginę gražią dukrelę Ve
roniką ir suteikė jai muzikos 
mokytojos mokslą. Jie dabojo 
savo vjepątinę dukrelę daur 
giau kaip patys save, bet šeL 
mis bernelis Danielson tik ja| 
užbaigus mokslą, užkariavę 
jos širdį ir ją vedė. Bet ponaj 
SRu^evičiai yra labai paten
kinti sąvo žeptų, peš jis yrą 
užbaigęs advokato mokslą ir 
mano apsigyventi Moline, I1L, 
ku(r, jis mano, bus galima jo 
profesijoj darbuotis.

Laike vakarienės p. Bula- 
was, kaipo toas^masteris ir pa- 
sveiRipo jubilijantps 25 metų 
ženybinię gyvenimo sų kartu
vėmis, linkėdamas jieįns il
giausių ipetų ir įteikė dovaną 
—Community Plate Silver se
tą ir chrome toasterį. Jis per
statė veik visus kalbėti. Išvar
dyti juos visus nėra galimybės, 
nes pasidarytų per daug ilgas 
sąrašas. Visi linkėjo auksinių 
sukaktuvių. Po vakarienės bu
vo šokiai prie geros K. Urne- 
žio muzikos ir nė juste nepa- 
jutoin kada pradėjo aušti- Pas
paudę celebrantams ir rengė
joms rankas, padėkavoję ųž 
skanius valgius, nenorom skir- 
stčmės namo. —P. B.

A. i" A.
PETRAS VAISYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 17 d., vakare, 1938 m. 
sulaukęs 45 m. amžiaus, gi
męs Panemunėlio vai., Biržo- 
nių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažįstamus.
Priklausė prie Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo, W. 
Pullman Liet. Pašalpinio Klu
bo.

Kūnas pašarvotas randasi 
12020 Š. Halsted St. Tel. Pull- 
mąn 7049.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Liepos 21 d., 2 vai. po 
pietų iš namų | Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Petrą Vaisio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jąm paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius Lacha- 
vviezius ir Sunai, Tel. Canal 
2515.

Rūpinasi laidotuvėmis Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Kliubas.

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—35 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skąlbyklos, Vąlykliaį, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigęra- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors keįis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome vigus tuos 
daiktus ir atrokubjame ką už
mokai mums uę pataisymą kai 
pirkgįt naujus išrengįmus.

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

LOVĘIKIS Dalis.
KVIĘTKINLNKAS

Gėlės Vestuvėms. Bąnldėtam^ 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
41S0 Ąręher Avenue

Pfcęue DAFAYETTE 5800

Garsinkite “N-nose”

HELP VVANTED—FEMALE

REIKIA PUIKIŲJŲ PLUNKSNŲ 
dirbėjų, patyrusios strusius spur- 
guoti, plaut ir šakuot tesikreipkit. 
Darbas nuolatinis, geras mokestis. 
Art Guild and Novelty Co., 700 
West Roosevelt Road.

HELP VVANTED-M ALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA FINIŠERĮO: vyrp ar mo

ters. Tųj-i bųti patyręs beistavimo 
cįąrbe, rankomis pamušalus dėti ir 
rpptėru ’ k^utų kaįjįnius kalnierius 
prisiūti. WISHMACK, 312 West 
Jackspn Blvd.

REIKIA VIDURAMŽĖS MOTERS 
vaikui prižiūrėti; nėra skalbimo, 

ivirimb; kambarys ir užlaikymas. 
5?25 So. Long Avenue, 

Portsmoųth 89Ž6.

REIKIA MOTĘRS skudurams 
skirstyti, geras mokestis. 869 North 
Orleans St.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
IŠVAIKĖ ĄŠARINĖtyHS BOMBOMIS—Būrys Ilardvvare, Foundry dirbtuves 

(North Chicago) pikietininkų, kuriuos Lake apskričio policija vakar išvaikė 
ašarinėmis bombomis. Tarp pikietininkų buvo didelis būrys moterų, bet policiją 
nei joms nepądarė išimties. Tarp slrcilqcrių yra keliolika lietuvių. Aktyvus jų 
tąrpe buvo lietuvis N. Marcinkus-

Keistučio Kliubas 
Keičia Išvažiavimo 
Diena ir Vieta r r
Įvyks Rugp- 20, Birutės Darže

Lietuviu Keistučio Kliuho 
Bjznio Ęęęiislją praneša vi
suomenei, kati Keistučio Kliu
bo naktinis išvažiavimas įvyks 
20 d. rugpiučio-Ąugust, Rirutęs 
darže, o ne Liepos dąr?e, kaip 
buvo anksčiau pranešta, pėl 
tam tikrų aplinkybių ir prie- 

daržo savininko, Biznio Komi
sija turėjo ieškoti išeities iš to 
keblumo, tad ir paėmė Birutės 
daržą 20 d. rugpiučio (Au
gus!,).

Taigi, dabar prašome visų 
lietuvių visuomenę rengtis 
šiam naktiniam išvažiavimui 
ir kasgi nesirengtų? Tai Keis
tučio Kliubo tradicinis išvažia
vimas. Šiemet bus -daug kam 
skirtingesnis nuo Lvisų kitų.

tingumą. ■
' Tajgi, dar kartoju, kad išva
žiavimas įvyks 20 d. rugpiučio 
(Augųst), Birutės darže.

Už Ųiznio Komisija, 
—N. Klanas.

Atvažiuoja
Iš Lietuvos

Stasys Gintąlas ątvažiueja 
Chicagop jš Lietuvos laivų 
“Gripshplm”, kuris pribus į 
New Yorką liepos 21 d. Yrą 
kviečiąmas Amerikai! savo bro
lio Petro Gentalo, 3546 W. 56 
St. C|iipągoj bus liepos 22 d.

Keista Bausmė už 
Greitą Važiavimą

Frapk £ajon, nuo 1837 South 
Loomis, nubaustas už greitą 
važiavimą ąutoniobiliu, nesė
dės nei kalėjime, nei mokės 
piniginės bausmės. Sekmadie
nį per keįurias valandas stovės 
prie kampo Ridgeland ir Cer- 
mak gatvių ir per keturias va
landas skaitys pravažiuojančius 
automobilius. Tokią bausmę 
jam paskyrė Rerwyu magistra
tas F. J. Ęavek.

Illinois Valstijos 
Gazolino Taksai
Illinois nenukentės nuo netiks

laus sunąiidajinw gasotino 
taksą-

Illinois veliją ųė |qek ųe- 
nukeųtės, jęj gąąęjiųp tąRsąi 
butų sunaudoti kltokieųis tiks
lams. Ęe|ipą valstijų^ ųętoRo 
federąlęs pąjąųtps $avo ke? 
liams, dė| ’nętiRsląųs ta'ksų su
naudojimo.

Be< IlliųoĮs valsjųop to atsi
tikti ųegąli, nes jeigu federąlė 
vyriausybę sutaikytų sąv« pa
ramą, tai tolygi suma bus ats
kaityta iš Chicagos, reiškia nu
kentės ne valstija, bet Chica
gos miestas.

•g

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

NEBIJO DŽIUNGLIŲ — 
Cypyl Sąndbeck, 21 metų 
mergina, kuri pabėgusi iš 
namų (apkeliavo beveik visą 
pasaulį ir pati viena padarė 
pavojingą kelionę per pietų 
Amerikos Amazono džiung
les. Grįžusi-Ncw Yorkan da
bar žada ąpįe keliones rašy
ti. L-

Colis Išgelbėjo 
Žmogų Nuo Mirties

Roman Njcipski, 47, 1235 
Fry St-, neberasdamas nieko 
gero ir nieko įdomaus gyveni
me, nutairė nusižudyti. Susira
do revolverį ir taikydamas sau 
į širdį patraukė gaiduką. ?Bet 
nenusišovė.

Nicinski nuo mirties išgelbė
jo faktas, kad jo širdis buvo 
ne toj vietoj, kur normaliai 
žmogaus širdis būna, bet apie

Karnivalo ‘‘Raidas” 
Užmušė Jaunuoli

Niles Cente? priemiesty, prie 
Prairie ir Simpsop gatvių, at
sidarė 'karnivalas, Tarp įvairių 
karpivalįnių gudrybių buvo di
delis ant sĮulpo iškeltas ratas, 
prie kurio buvo sukabinti maži 
lėktuvukai. Tai buvo “Ąirplane 
Raidas.”

Vakar iš vieno Jęktųvųlęo iš
krito ir užsimušė 19 metų stu
dentas Newtbn Roberts, Aus- 
tin High mokinys. Karnivalo 
savininkai buvo suimti, o pats 
karnivalas uždarytas.

Dingo Du Jauni 
Berniukui

Vakar 11 valandą ryto din
go du berniukai Iš Crągin dis- 
trikto: 15 melų Gottfried Sven- 
son, 2629 N. Rutherfęrd ir 5 
metų Clyue Tolle, 2655 North 
RuMmrford.

Vyresnysis išvažiavę su rve- 
žimuku pardavinėti ledų WPA 
darbininkams prie Narragan- 
sętt ir Diversey, ir pasiėmė ma
žąjį berniuką su savim. Namo 
nebegrįžo.

NaujienųPiknikas
SĘKMĄDIĘNl 'H 

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th ARCHER AVENUE

Suėmė Našlę ir Sūnų 
Senelio Mirties 
Tyrinėjimui

Spėja, kad buvo nužudytas

Willow Springs vieškelių po- 
ei j a suėmė, bet vėliau po 

$5,000 kaucija kiekvienam pak
leidė 46 metų moteriškę Flo- 
rence Gakal ir jos pirmo vyro 
sūnų Henry Pilcher, 24 metų.

Abu asmenys buvo areštuoti 
ryšy su mirtim moteriškės ant
ro vyro Edward Makal, kuris 
buvo rąstas negyvas adresu 
5817 Wost 88th PI.

Moteriškė ir jo sūnūs aiški
no, kad privažiuodami prie na
mo užvakar po pietų girdėjo 
keturis šųv|us. Makal buk nu
sižudęs. Bet padarius tyrinėji
mą, policija atrado, kad viena 
kulka buvo įstrigusi lubose, ki
tos dvi po lova grindyse, o vie
na buvo Makal kūne.

Iš tų kulkų pozicijų spėja
ma, kad Makal buvo nužudy
tas, heš liūšilaudamas jis ne
būtų galėjęs kulkų suvaryti į

Makal buvo pensijon išėjęs 
Swifto bendrovės superinten
dentas.

Saugumo 
Pastabėlės

yra 
ir

Šių metų automobilis 
stebuklas greitumo, jėgos 
saugumo, bet 1938 m. pėstysis 
yra atsilikęs bent 100 ar 1,000 
metų, sako Illinois Automobi
le Club.

Jo vienintelis išsigelbėjimas 
yra žvalumas. Bukite žvalus,

Prigėrė
Vonioje

Ties 2805 North Sawypr Avė. 
vonioje prigėrę 56 iiieĮų Harry 
Schątz. Besimaudydamas su
sirgo ar užmigo.

AR JIESKAI 
DARBO?

-^-ąKAITYK KASDIEN—-------- g

NAUJIENAS i
I Wlt SKILTIS^------- 1
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Lietuviai taipgi perka g parduoda 

ir progas sužįąo tiktai per

NAUJIENAS
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......-L................ . , =
Kasdien skaitydami 
*NAUJIĘNA$” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

CLASSIFIED APS, Į
REAL ESTATE FOR SALE 

NamM-$emė Pardavimui
SPECIALUS BARGENAI 
(Forklauzuota nuosavybė) 

4-flatų kampinis naujų plytų na
mas garu šildomas—$10,500.00.

2-4 kambarių fialas, freiminis, 
gera trąnsportacija, $300.00. Pini
gais—$2,250.00.

Ir daug forklauzuotų, kurie turi 
būti tuojau parduoti. (Sekmadie
niais ofisas uždarytas).

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St.

MODERNAS duflatis—6 ir 6, už
darytas miegamas porčius ir open 
service porčius—karšto vandens ši
luma, refrigęracija, ątalo viršaus 
pečius. 6Į34 Š. Troy SU, antras auk
štas. Republic 4934. ,<

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

HELP WANTĘD—MALĖ 
Darbininkų Reikią

PAIEŠKAU DUONKEPIO juodai 
ir baltai duonai kepti. 10502 South 
Michigan. t

FURNITURE-PIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baisais ir sirikom. Taipgi što- 
Pfikčerius dėl bile kurio biznio 

raitant svarstykles, registerius ir 
įce bąksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI Beauty Shop įrengi
mas, nebrangiai, šaukit Miss Baher, 
Monroc 3308.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobni^^^^ ir TrokaŲ

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi- 
mąr—* 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- 

i 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.
CQOK COUNTY FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KABŲ 
BUIGK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 Wes»t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai 

GRQSERNĖ ir mėsos marketas 
aukuojamas. Renda nebrangi, išdirb 
tas biznis. Gera vieta, lietuvių apie- 
linkė. 2542 West 45th Place.

BUSINESS—TQ RENT 
Bizniai Rendai

ANT RENDOS SALIUNAS, 3 
kambariai gyvenimui, barai Icebak- 
sis ir visi įtaisymai. Renda $35.00. 
Atsišaukit, 8600 Ęmerald Avenue, 
Telefonas Boulevard 3034

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

"Jį.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

va}, yakapo.
TeL GANAI, g5QQ

F.■■■■■/» r

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
lo prašo Įjetuvęsžmoiąsir 
Sip pataria Lietuvos bankai

—■

PARDAVIMUI 50x126 pėdų piet
ryčių kampinis lotas ties 109 ir 
Homan Avė. Kreiptis į 3116 West 
lllth St.

, ---------- , — ■ ■ i ■ ■' ",'y „' ■ t,

5 KAMBARIŲ BUN£ALOW, 
furnaso šildymas, uždaryti porčiai, 
1 karo garažas, 125x30 lotas, gera 
trapsportacįja, $4800. Matyti sa
vininką. JOSĘPĮi WEST, 3252 So. 
Springfield.

AŠ TURIU 2 AUKŠTŲ 4 flatų 
freiminį pąrdavimųi pigiai ties 
1734 SĮo. Degpląipes. Šaukti Ęepub- 
lic 2556.

FARMS FOR SĄLĖ

166 akrų 8 mylios nuo apskrities 
centro miesto, 3 mylios nuo mažo 
miesto. Geras ūkis, kiek miško, fru- 
dinkai sveiki. Nuosavybė. Tiktai 
$2000.00. Mrs. V. Misęvicz, Įtart, 
Mich.

80 AKRŲ FARMA, 8 kambarių 
namas ir barnps 5 myliop į piet
vakarius nuo Nekroosa, Wis. $1600 
pinigais. F. W. Polzin, Nekroosa 
Wis.

BUSINESS SERVICE

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

EGG
NUT

COAL—VVOOD—OIL 
Angly^Mąlkos--Alieji|s

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

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

BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN .............  $5.75
SCREENINGS ................. $5.Q0

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSĘ.

Tel. ARDMORĘ 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLI4NAM pinigus 
ant Pirmu MorgiČių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK ĘD. Canal 8867

T*

JUS GALIT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSJNKIT 
SAVO BARGENUS .

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PA SAUKIT MUS TUOJAU

CANĄL 850Q
priefoąmOB. Ų| pakąrte^
rnys (Įuo(į*|i» nuo,

■>,. fe'



NAUJIENOS, Chlcago, UI. Trečiadienis, liepos 20, 1938

Drąsus užsimojimas ant 
žmonių kišenių

Iš Lietuvių Parapijos Cicero, UI.

Visi Turės “Good 
Time” Naujienų 
Piknike
Lithuanian National D eina c ra

ide Club Vienbalsiai nutarė 
Dalyvauti

Iš Lietuvių Parapijos Cicero, 
Illinois,

(Tęsinys iš vakar “N.” ninn.)

CICERO. — Prieš keletą die
nų Cicero parapijos klebonas 
kun. Vaičiūnas išvažiavo ato
stogauti, bet išvažiuodamas 
savo parapijom] tarpe sukėlė 
didžiausią audrą, kurios at-J 
garsius išgirs sugrįžęs parapi- 
jon.

Kun. Vaičiūnas leidžia lape
lį vardu “'Pranešėjas”. Parapi
jomis ir daugybė kitų Cicero 
lietuvių suerzino šio mėnesio 
“Pranešėjo'* numeris, 'kuriame 
kun. Vaičiūnas skelbia šimtus 

e 1 
vardu su pažymėjimu, kad jie 
“NIEKO” neaukojo parapijai 
“sekmadienio kon verteliuose.”

Klebonas sumanė šitokiu bū
du padaryti 'jiems žmonėms 
gėdą, kad jie kitą kartą auko
tų, kai gaus tokius “konvertė- 
lius.”

(Tie konvertėliai yra regu
liariai dalinami visiems para- 
pijonams ir ne-parapijonams 
ir pridėta antraštė ragina juos 
siusti klebonijon “kiek kas ga
li” pinigų. Už tas aukas klebo
nas labai karštai pasimels už 
visas intencijas, kurias auko
tojai nurodys prisiųsdami pi
nigus) .

Tas konvertėlių biznis pa
sirodė labai pelningas, nes 
vien '.ik iš to šaltinio klebo
nas per metus laiko gavo apie 
pustrečio tūkstančio doleriu-

Per “Pranešėją” užsipulda- 
inas ant žmonių kišenių klebo
nas užkabino ir kelioliką biz
nierių, kurie žada teismo kėliu 
savo teises apginti nuo tokių 
užsipuolimų ateityje ir priver
sti kleboną atlyginti jiems už 
nuostolius, padarytus jų biz
niui.

Klebono Lapelyje Įvardinti 
žmonės.

Kun. Vaičiūno “Pranešėjas” 
apšaukė, kaipo “neparodžiu
sius duosnumo ir prisirišimo 
prie parapijos” šiuos asmenis: 

(Tęsinys iš vakar “N.” nr.)
T itinav’^e V’Moras. Litvinavič’us 
Stan., Links Peter Paul, Lipnickie- 
pė Ona, T atvenas Valeriionas, Laz- 
dauskas Bruno, T azdauskas Anta
nas. Laurinaitis Klemensas, Lauri
naitienė An’plė, Laurinaitis Jurgis, 
Laurinaitis Jonas. Lutkus Antanas, 
Lutkus Antanas Jr.. Lukošaitis Ber
nardas, Lapinskas Pranas, Lukaus- 
kas Antanas. Liaugaudas Mikolas. 
Leniauskas Bonifacas. Leniauskiutė 
Ameliia. Levickas Adeline. Lenar
tas Boleslovas, Laurinavičius Ka
zimieras, Luberskv Genevieve, Len- 
riMs Juozapa*?. T.au^anskas Jonas, 
Marcinkus Andrius. Martinkvs Ze
nonas, Martinkiis Laurvnas, Mans- 
tis Juozas. Masiliunaitė Bronė, Mon. 
kuvienė Mariiona. Masiunas Sta
nislovas. Mikašauskiutė Birutė, Ma- 
leckas Antanas, Maleckas Klemen
sas. Metrikas Antanas. Metrikas 
Antanas Jr., Metrikas Vincas, Met
rikas Edvardas. Metrikas Kazimie
ras, Matulaitis Kastas, Matas Albi
nas, Mockus Juozas Juozas, Moc
kus Juozas Jokūbas, Mockevičius 
R., Mnokos Antanas, Morkūnas Jo
nas. Morkūnas Boleslovas, Mažutis 
Antanas. Matui Antanas, MazJliau 
.skionė Vinc., Mikuti^nė Barbora, 
M’knovičius Povilas. Mikulis Helen. 
Mikulis Lou’se, Mikulionis Petras. 
M;kolaitis Kastas, Mumška Jonas, 
Miliauskas Zofija. Milašauskas Izi
dorius, Meškauskienė Marijona, Mi
las Petras, Maskuotis Antanas. Ma
kauskas Jonas. Makauskienė Joana. 
Mizger Mrs. C., Migonis Antanas, 
Migonis Jurtas, M’nkpviČius Anta
nas, M:nkevičius Walter, M’ekevi- 
č’us Helen. Markūnas William, 
M’šeikis .Antanas, Matthews Joseph, 
M’gonis Simonas, Mikulis Juozas, 
Milašauskas Juozas. Miltinaitė Ele- 
anora. Navickas Antanas Jr., Navic
kas Bruno, Navickiutė Adelė, Ni- 
krošivs Povilas. Navickas Antanas, 
Navickas Povilas, Novitskv John, 
Navickas Walter. Naumavičius Jo
ms. Kaminskas Kazirn., Nazninskas 
Kaz’m. Jr.. Naruševičius Petras Jr., 
Naruševičius Petras, Nebereza Vin
cas. Noverdausk’enė Adolph., Nor
kutės Vincas. Olčikas Ka’imieras, 
Olčikienė Petronėlė, Petraitis Do- 
minikas, Palubinskas Kazim., Palu- 

‘binska* Kazirn. Jr.. Petkeviče Alex, 
Petkeviče Pranas, Pocius Jurgis Jr., 
Pociūtė Monika, Pocius Augustinas, 
PoceviČe Juozas, Poceviče Lawren- 
ee, Petrulis Vita*. Palubin Jonas, 
Petraitis Pranas, Pakalnis Karolius, 
Petronis Petras, Pu trim Povilas. 
Petruškeviče Petras, Pranckevičienė 
Barbora, Peterabas Juozas, Palucius 
Simonas, Pralgauskas Juozas, Pral-

gauskas Vincas, Povilionis Jurgis, 
Petrauskas Stanislovas, Podgurskis 
A., Rekašius Kazimieras, Rekašie
nė Barbora, Rekašius Alex, Reka
šius Vincas, Rimkus Jonas, Rim- 
kiutė Ona, Ročkauskas Mikolas, 
Ročkauskas Juozas, Rockus Jonas 
Jr., Ročkauskas Juozas, Ročkus 

iAlex. Ročkauskiutė Margaret, Roč
kauskas Jonas, Rocevičius Jonas, 
Roce.vičienė Ona, Rakauskas M., 
Rudytė Elena. Rainis Stanislovas, 
Rainis Jonas, Rainis Edvardas, Rai- 
niutė Adelė, Rimša Antanas, Raba- 
čauskas Antanas, Raudonis Simo
nas, Raudonis Simonas Jr., Raudo
nis Kazimieras, Radavičius Jonas, 
Radavičienė Ona, Radžius Juozapas, 
Ramonas Kazimieras, Raudeliunas 
Stan’sl., Rimdžius Julijonas, Ra- 
ddmskis Jurgis, Rimaviče Jonas, 
Rauktis Mikolas, Rauktis Ona, Rai
la Jonas. Railvs Juozapas, Railvs 
T^”'»s. Simaitis Petras, Stanaitis 
Pranas, Stanaitienė Alex, Šileikų- 
Simonas, Schultz John, Samsonaitė 
Ona, šemetulskis Bladas, Šemetuls- 
kis Blad. Jr., šemetulskiutė Flor., 
Stankiutė Marcelė, Stankus Vin
centas, Stankienė Ona, Stankus Izi
dorius, Stankus Louis, Stankeviče 
Antanas, Stankeviče Juozas, Stan- 
kiewicz Marijona, Sruoginis Jacin
tas, Senelis Jonas, Servą Domini
kos, Servienė Elena, Sakalauskas 
Jonas, Shusha Antanas, Stinčukas 
Leonas. Stančukas Juozas Jr., Stan- 
čukas M’ss Pet., Stančukas Miss 
Jos., Šeškevičius Zigmas, Skirius 
Petras. Skirius Juozas, Sasinas Jo
nas, šukolas Pranas. Savičius Jo
nas, Šimkienė Ona, Sp’tlienė Elena. 
Sirtautas Antanas, Sink Petras. 
Šidlauskas Antanas, šukolas Juo
zas. šukolas Edvardas, Swaekauski. 
Antanas, Senomis Bruno,, Senonie- 
nė Ona, Shemaitis Petras, Šimaitis 
Jonas, Šimaitis Jonas, Snabaitis 
Ambroziejus, Smulskis Jonas, Syre- 
viče Kazimieras, Syreviče Ernestas, 
Stepui George, Stepulev’čius Sta- 
nis, Šidlauskas Antanas, Šidlauskie
nė Elzbieta, Steponaitis Stanis, Ste- 
oovait’s Lou’s, Šeputis Petras, Se
nutis Miss. Mary, Simonauskienė 
Mariiona, Statkus Edvardas. Sabec- 
<is P., Sesn^usk’enė Ona, Sesnaus- 
k’utė Ona, Švėgžda Longinas, Šve- 
gždienė Ona, š’urpša Zigmas, Stu- 
ronis Cecilija. Samoška Jonas. Sa- 
moška Antanas. Samoškiutė Mar^ 
lona, švarlis Benediktas, Soirkoft 
Anthnny. šerpytis Petras, Staišiu- 
nas Povilas, Tamolhinas Antanas, 
Tumaviče Antanas, Tumaviče Nor- 
aertas, Tumaviče Ben., Tribičius 
Mikolas, Tarulis Izidorius, Tamo
šauskas Jonas. Tamošauskas Jonas 
Jr., Tamošauskienė Anielė, Tieko- 
riutė Zofiia, Trumnis Petras, Ur
bonienė Elzbieta, Urbikas Leonas, 
Ulinskas Jonas, Ūselis Vincas, Ūse
lis Petras. Undraitis Pranas, Ūsas 
Pranas, Usis Helen. Ūsas Justinas, 
Ūselis Juozapas, Voveris Mikolas, 
Vaitekaitis Antanas, Vaitekaitis Pet
kas, Vaitekaitis Kazimieras, Vaitie
kus Juozas, Valulis Jurgis, Vitausk 
Margaret, Vitausk Anna, Vitausk 
victor;a, Valančauskienė Veronika, 
Virbickas Kazimieras, Virbickas 
Kazim. Jr., Valaitis Juozas Jr., Vi
lioką Pranas, Vaitkus Juozas, Vil
kelis J., Vilkelis Mikalina, Vitkus 
Pranas, Vanagaitė Zofija, Vaičunas 
Jun-zas Jr., Varoučinskas Antanas, 
Vilčauskis, Jurgis, Vasiliauskas 
Vincas, Vasaitis Saliamonas, Vitkus 
Izidorius, Wastak Alphonse, Was- 
tak Andrew, Waladis Bert A., Wa- 
ladis Anna, Yodelis Kasparas, Yo- 
delis Birutė Žičkus Petras, Žičkus 
P. J.. Zaura Juozas, Zaurienė Pauli
na, Zakarauskas Pranas, Zakaraus
kienė Kaštane., Zakarauskas Albi
nas. Žukauskas Jonas, Žukauskas 
Pranas, Žukauskas Antanas, Žu
kauskas Louis, Žukauskiutė Bronė, 
Žvibas Simonas, Žvibas Juozas, 
Žvalauskas Andrius, žažeckis Mi
kolas, Zupkus Jurgis, Zupkus An
tanas, Žirgaitis Kazimieras, Zajaus- 
kas Pranas, Zajauskas Pranas Jr., 
Zajauskiutė Antanina, Zalkienė 
Ona, Žilvitienė Ona, Zabela Miko
las, Zigmantas Juozas, Zigmantienė 
Rozalija, Zigmantas Boleslovas, Zig- 
montas Ignas.

(GALAS)

Pirmosios Šių Metų 
Grybų Aukos: 
Trys Susirgo
Prisirinko ir suvalgė šungrybių

Paprastai grybų sezonas pra
sideda rudeniop, bet šįmet jau 
birželio mėnesį Ghicagos apy
linkėse buvo nemažai grybų, 
po didelių, beveik kasdieninių 
liūčių-

Daug kas važiavo grybauti, 
daug kas grybų valgė. Štai pir
mos šių metų grybų aukos:

Angelą Fricara, 48, nuo 3059 
Sheffield Avė.

Philip Chilen, 43, nuo 5810 
Bloominguale Avė.

Steve La Rosa, 42, nuo 1242 
S. Fairfield Avė.

Nepažindami grybų, Willow 
Springs miškuose prisirinko 
šungrybių ir juos suvalgė. Mo
teriškė vos nenumirė. Vyrų gy
vybėms nėra pavojaus, bet ir 
jie gana sunkiai serga.

Lithuanian National Denio- 
era tie Club mėnesinis posėdis 
ivyko liepos 15 dieną, Venge- 
liausko svetainėje, 4500 South 
Talman Avė.

Pirmininkui Moliui neatsilan
kius susirinkimą atidarė jo pa- 
gelbininkas Zameckis. Narių 
buvo pilna svetainė. Revizijų 
komitetas išdavė raportą apie 
kliubo stovį už pusę metų. Pa
jai raportą pasirodo, kad kllu- 
bas stovi gana įvirtai finan
siškai. Buvo skaitytas laiškas 
nio “Naujienų,” kuriame kvie
čiami kliubiečiai į pikniką,-ku
ris įvyksta rugpiučio 14 dieną, 
Sunset Parke Laiškas priimtas 
ir nutarta vienbalsiai visiems 
važiuoti į pikniką i'r pamatyti 
“Diktatorių Maršą” ir “Vilniaus 
Likimą.”

Tikimės, kad turėsime good 
lime ir praleisime smagiai lai
ką. Taigi, kliubiečiai, neužmir
škite savo nuįarimo!

—Korespondentas*.

Pieno Džiury 
Studijuoja Toną 
Dokumentų

Chicagos federalė džiurė, ku
riai buvo pavesta tyrinėti Chi-. 
cago pieno monopolį, nelabai 
džiaugiasi savo užduotimi. |

Džiurininkai turės pe)rži urėti 
apie toną — 2,000 svarų įvai-' 
rių dokumentų ir knygų* pa
imtų iš Chicagos pieninių, pie-' 
ainių sąryšio ir iš Pure Milk 
Association, kuri neva ats'o- 
vauja ūkininkus, parduodan
čius pieną Chicagai. I

Ainelia Ęarhart' James Mollison James Mattern
2,206 miles 2,800 miles 3,670 rniles

13 hours 30 minutes 80 hours 10 minutes 23 liours 56 minutes

1 KAS NORS 1
\ Naujo — Nepaprasto \ v

Naujiem) Piknike V
BUS PATEIKTA PANORAMA 1

Jįu “Diktatorių Maršas”
ffim ir

M “Vilniaus Likimas”

ii Rugpjūčio 14,’38
Sunset Park Darže 

ir Archer Avenue 
įžangos kuponas tilps

NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D
j

Wiley Post 
3,000 miles 

hours 45 minutėj

Felix IVaitkus 
3,030 mile* 
22 hours

Beryl Markiu* .n
2,650 mlles 

fT. liour* 15 minnle*
[ACME-NaUJJEMŲ Koloj

> JIE PERSKRIDO ATLANTĄ — Viršuj, žemlapis pa
rodo kelią, kuriuo airis lakūnas D. P. Corrigan užvakar 
nuskrido iš New Yorko į Dubliną, ir Lindbergho kelionę iš 
New Yorko Paryžiun 1929 metais.

'.A ’ '

Paveikslai žemiau parodo lakūnus, kurie pavieniai— 
“solo” persįijMp Atlanto vandenyną praeityje. Apačioj vi 
duryje, Fclikšąš' Vaitkus, kuris su “LITUANIGA II” lai
mingai perskrido vandenį ir po 3,030 mylių, kelio nusilei-

, NAUJIENŲ-ACME Photo
APLEIDO LIGONINĘ — ;P[reziden<įo•-Roosevelto sūnūs James, dešinėj, užpa

kalyje, jau apleido Mayo brolių ligoninę Roches-teryje, Minu., kur išgulėjo apie 
mėnesį laiko. įvykį atšventė nueidamas su motina (viduryje) Rochesterio cirkan. 
Vakar Rooseveltai pravažiavo pro ChiCago, kelyj j Washingtoną.

[ ACME-NAUJIENŲ Photo]
LAKŪNO MOTUTĖ SVEIKINA —Viduryje Jennie Corrigan, lakūno Douglas

P. Corrigan motutė sveikina jį iš Californjjos per radio. Corrigan pasenusiu mažu 
lėktuvu nuskjrido iš New Yorko Airijon—savo tėvų šalin.

DARBO ŽINIOS
Unija Ruošiasi Skųsti 
Hąmmond Skerdyklas

'Packinghousc Worker Orga- 
nizing Committee ruošiasi ap
skųsti nacionalei darbo santy
kių tarybai G. H. Hammond 
Co., gyvulių skeruyklas Chica 
goj-

Vyriausia, kompanija bus 
skundžiama už trukdymą dar-i 
bininkams organizuotis ir už j 
persekiojimą John Mojie\vskio, 
Bruno Norbut ir Loveli Cum- 
mings.

Juos ypač persekioja bosas 
Whitmarsh.

G H. Hammond priklauso 
Swift & Co.

Norėjo “Pavogti 
Gelžkelį”

Suėmė Du Bedarbius
)  i

Du bedarbiai, Harld Bass, 23 
nuo 13301 Houston avė., ir 
George Casteris, 13448 Balti- 
more avenue, butų turėję pusė
tinai darbo, jei ne detektyvai, 
kurie juos sutrukdė pačioj pra | 
džioj.

Apsiginklavę reikalingais 
reikmenimis, Bass ir Casteris 
išėjo “pavogti” Pennsylvana 
gelžkelį. Prie 136th ir Avenue 
E South Chicagoje pradėjo dar
bą. Išlupo ir supjaustė 275 pė
das bėgių. Buvo besirengią 
pirmos dienos grobį nusivežti, 
bet pasitaikė du gelžkelio de
tektyvai. Dabar Bass ir Cas
teris nuovadoj, laukia teismo.

Pennsylvania gelžkelis turi 
11,000 mylių bėgių. Bass ir Ca
steris ištikro butų turėję šmo
tą darbo.

Paskaitų Ciklius 
Chicagos 
Universitete

“Demokratijos Krizis"
Chicagos universitetan atvy

ksta profesorius NVilliam E. 
Rappard iš Genevos universite
to, Šveicarijoje, skaityti šešių 
paskaitų eiklių apie “Demok
ratijos Krizį” Profesorius ana
lizuos demokratijos praeiti, da
bartį ir nurodys koks gręsia 
pavojus nuo diktatūrų.

Prof. skaitys paskaitas nuo 
rug. 1 iki 20, kas antradienį ir 
ketvirtadienį, 4:30 vai. po pie
tų, Chicagos universiteto Mau
dei rūmuose.

Padaręs 40 
Apiplėšimų

Kenilworth policija suėmė 
kelis kartus kalėjime sėdėjusį 
vagili Edward Johnston, 4602

Neteisėtas Samdytojų 
Elgęsis

Pasak Illinois Darbo Direk
toriaus Martin P. Durkin, dau
gelis samdytojų paleisdami sa
vo darbininkus paima jų so- 
cialio saugumo apdraudos nu
merį, Taip, kad valstija nega
li kredituoti jo uždarbio ir vė
liau mokėti nedarbo apdraudą. 
Tas apsunkina ir senatvės pen
sijų gavimą.

Darbininkai niekad nepriva
lo duoti samdytojams juvo ap
draudos numerį, nes samdyto
jai ir taip jį turi.

Mažins Šelpiamųjų 
Skaičių
Visi tinkantys darbui bus stato

mi prie WPA,darbų

Illinois šelpimo direktorius 
Leo Lyons, įsakė kiek galima 
šelpiamųjų skaičių sumažinti, 
o visus pajėgiančius, kad ir 
lengviausį darbą dirbti, prista
tyti prie WPA.

Net ir įaip sumažinus šelpia
mųjų skaičių, vistiek pasireikš 
trukumas ir teks daugiau pini
gų prašyti iš valstijos.

šelpimo administracija ruo
šiasi pagrindiniai pertvarkyti 
visą šelpimo darbą, labiau jį 
sucentralizuojant.

Streikas Skerdyklose 
Laikinai Nutrauktas

Streikas penkiose Chicagos 
skerdyklose liko laikinai nu
trauktas ir darbas jose a'įsi nau
jino. Siuntimas kiaulių į Chi- 
cagą žymiai -sumažėjo ir kai
nos tuojau pakilo, taip kad u- 
kininkai atgavo aplaikytus 
nuostolius. Išskerdus esantį gy
vulių kiekį streikas vėl atsi
naujins.

Kompanijų viršininkai tikri
na, kad susitaikymas vistiek 
yra netolimas.

Laimėjo Kansas City 
Darbininkai

United Packinghouse Wor- 
kers lokalas 232 laimėjo pilną 
pergalę Armour & Co. sker-* 
dyklose Kansas Ci'jy.

Ten darbininkai buvo pa
skelbę labai tvarkų sėdėjimo 
streiką ir visi jų reikalavimai 
liko išpildyti.

Kovo-a Algų 
Kapojimų

CIO, Darbo Federacija, ge- 
N. Melvina avenue, kuris buk ležinkeliečių brolijos ir ukinin- 
papildęs 40 vagysčių. Jis vakar kų sąjunga susivienijo bendrai 
buvo suimtas po apiplėšimo prieš projektuojamą tolimesnį 
dentisto Dr. A. H. Fuessle, 419 algų kapojimą įvairiose pra- 
Richmond st., nuo kurio atėmė menėse- 
$52 pinigais. 1 _




