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NEWTONE PASKELBTA KARO PADĖTIS
T > &

Milicija Patruliuoja Maytag Plaujamų 
Mašinų Įmonės Zoną

NEWT0N, Iowa, liepos 20—Į 
Plaujamos mašinos—jų tarpe 
Maytag—palengvina šeiminin
kėms namų darbą. Palengvina 
darbą daugiausia 
šeimose. O kokia 
darbininkų, kurie 
tag mašinas?

Newton miestely yra Maytag 
plaujamų mašinų įmonė. Dar
bininkai čia streikuoja jau de
šimtą savaitę, protestuodami 
nukapojimą jiems algų 10 nuo
šimčių.

šiomis dienomis Iowa guber
natoriaus paskirta streikui iš
spręsti komisija išnešė tam 
tikras rekomendacijas. Darbi
ninkai jas priėmė. Kompanija 
atsisakė priimti. Ažuot priimti 
tarpininkų rekomendacijas, 
Maytag kompanija pareiškė., 
kad atidarys dirbtuvę ir pri
ims darban streiklaužius.

Prisibijodamas streiklaužių 
susirėmimo su streikieriais gu
bernatorius Kraschel pasiuntė į 
Nevvtoną miliciją. į

darbininkų 
yra padėtis 
dirba May-

Nežiūrint to, kad milicija at
vyko, ji nesulainė kraujo pra
liejimo. Trečiadienio rytą prie 
Maytag įmonės įvyko muštynės. 
Dvidešimt žmonių sumušta, su
trempta. Keletą teko nugaben
ti į ligininę. Kiti nukentėjo 
kiek lengviau. Muštynės tęsė
si apie 20 minučių.

Dėl ko muštynės prasidėjo, 
iš karto nenustatyta. Bet ten, 
kur streikieriai ir streiklaužiai 
susiduria, joms kilti daug ne
reikia.

Muštynių pasėkoj milicija 
uždarė Maytag įmonę. Ji pa
truliuoja Maytag įmonės zoną. 
Streiklaužiai laikinai sustab
dyti. Bet reikėjo kraujo pralie
jimo jiems pašalinti iš dirbtu
vės. Milicijos vadovybė uždarė 
civilius ofisus. Paskelbta karo 
padėtis. Vėliau ofisai vėl ati
daryti, bet jų veikla pastatyta 
milicijos vadovybės kontrolėj.

Nacionalios Darbo Tarybos 
atstovų tyrinėjimas streiko 
įvykių, numatytas trečiadienį, 
atidėtas tolesniam laikui.

Amerikiečiai Studi
juoja Darbininkų - 
Samdytojų Santykius 

Švedijoj
STOCKHOLM, Švedija, lie

pos 29 — J. Valstijų komisija, 
paskirta prez. Roosevelto ir 
darbo sekretoriaus Perkins An
glijos ir Švedijos darbininkų ir 
samdytojų santykiams studi
juoti, užbaigė tyrinėjimą An
glijoj ir atvyko į Švediją. Tre
čiadienį amerikiečiai jau pra
dėjo diskusijas domininčials 
juos klausimais su Švedijos 
samdytojais.

Pataria Medicinos 
Socializaciją Vykdy

ti TVA Srity

ČIKAGOS CHORAS PIRMYN LIETUVOJE
(Musų specialaus korespondento)

Plieno Pramones Va
dai Svarsto Darbi

ninkų Algas —I-----
WASHINGTON, D. C., liepos 

20—Įmonių vedėjai 
moneje, darbininkų 
valdžios atstovai 
pradėjo pasitarimus 
nusakymu minimum
bininkams tuose darbuose, ku
rie parūpina valdžiai plieno 
reikmenas.

O’Connell, Naujosios 
Dalybos Šalininkas, 
Stovi Pirmoj Vietoj

plieno pra
tini jų ir 

trečiadienį 
ryšium su 
algų dar-

Po šių pasitarimų ateinantį 
pirmadienį prasidės 
siklausimai (public 
tuo pačiu minimum 
lu.

viešieji at- 
hearings) 

algų re ik a-

HELENA, Mont., liepos 20— 
Antradienį įvyko nominavimas 
kandidatų į kongresą Montana 
valstijoj. Trečiadienį nepilni 
nominacijų daviniai rodė, kad 
atstovų buto narys Jerry O’
Connell (demokratas) gautų 
balsų skaičium stovėjo kitų 
kandidatų priešaky. O’Connell 
yra Naujosios Dalybos šalinin
kas. Tai -jam Jersey City me
ras Hague neleido kalbėti ta
me mieste

Acme-Nuujienų Telephoto
POLICIJOS AUKA — C. I. O. pikietihinkė prie Chi

cago Hardware Foundry dirbtuves Norlh Chicago. Nuo 
dujų ašaros bėga iš jos akių. Amerikos vėliavo jos ran
kose. Ją veda nuovadon vienas iš 200 policistų, kurie už
puolė dujų bombomis apie 500 pikietininl$ų prie dirbtu
vės vartų. - A •$.<>

J. VALSTIJOS IŠKĖLĖ BYLĄ 8-MS 
FILMŲ KOMPANIJOMS

Valdžia nori, kad filmų kom-

Unijas atstovaus 
taip ir ADF.

taip CIO, Žemės Drebėjimas 
Graikijoj; 20 Žuvo

WASHINGTON, D. C., liepo
20—Jungtinių Valstijų teisin-. panijoms butų uždrausta tre- 
gumo departmentas trečiadie- jopą rolę lošti—ir filmas ga- 
nį iškėlė bylą aštuonioms staru-' minti, ir jas paskirstyti, ir sa- 
biosioms filmų kompanijoms,'vo teatrus laikyti. Valdžios no- 
25-ms jų pagalbinėms korpora-jras yra, kad šį trejopą darbą 
ei joms ir 132-ms kompanijų 
viršininkams ir direktoriams.

Šios astuonios kompanijos 
kontroliuoja daugiau nei 65 
nuošimčius visų pagaminamų

Buvo Prisiruošęs Lė 
kimui iš Airijos 

į Ameriką
FOYNES, Airija, liepos 20— 

Britanijos dvilypis lėktuvas 
Mercury planavo išlėkti į Ame
riką trečiadienį, 2 vai. popiet 
Chicagos laiku. Jo kelionės tik
slas yra pasiekti Botwood,

ATHENS, Graikija, liepos 20 
—žemes drebėjmas užgavo vi
są Graikiją anksti trečiadienio 
rytą. Vienas kaimas sugriau
tas. Daug pastatų kitose srity
se sunaikinta. Pranešama, kad 
20 žmonių žuvo, o 100 buvo su
žeistų. Mažame Lefanaka kai
me sugriuvo praktiškai visi na
mai.

' paskiros kompanijos atliktų.
Byla iškelta Paramount Pic- 

i turės, Warner Bros., Twentieth 
I Century-Fox ir penkioms ki-

filmų. Jos kontroliuoja tarp 80 toms kompanijoms. Tarpe pa- 
ir 90 nuošimčių svarbesnų fil- vienių asmenų byla liečia Char- 
mų, kurios duoda daugiausia les Chapliną, Mary Pickford ir 
pelno. Douglas Fairbanksą.

Amerikos Žydai Grį 
žta iš Palestinos

Eksplozijoj Užmušta
10 Žmonių

N.

va- 
su-

Dvilypiu lėktuvu Mercury 
dinamas todėl, kad jis yra 
jungtas su kitu, sunkesniu lėk
tuvu. Tas antrasis lėktuvas iš
kels Mercury aukštin ir šis, at- 
sipalaidojęs nuo sunkesniojo, 
lėks toliau—į Ameriką.

Įtartas Senatorius 
Nusižudė

lieposNEW YORK, N. Y., 
20—New Yorko valstijos sena
torius Julius Berg, kurį jury 
apkaltino pinigų išeikvojimu, 
vagyste ir suktybe, trečiadienio 
rytą nusišovė. Jis buvo demo
kratas.

WASHINGTON, D. C., liepos 
20—Konsulų raportai gauti 
Washingtone rodo, kad per pa
skutinius 12 mėnesių mažiau 
žydų išvyko į 
jų sugrjžo iš 
Valstijas.

Žydai grįžta
todėl, kad Palestinoj yra nera
mu gyventi, ir dar todėl, kad 
sąlygos gyventi yra geresnės 
J. Valstijose.

Palestiną, negu
Palestinos į J.'

į J. Valstijas

BALTIMORE, Md., liepos 20 
—Pirm laiko eksplodavęs dina
mitas palaidojo griuvėsiuose 
septynis darbininkus ir sužei
dė 7 kitus. Trys sužeistųjų mi
rė ligoninėje..

Dinamito eksplozija įvyko 
kasamam vandens tunely, Bal- 
timorės miesto šiaurės daly. 
Nelaimė įvyko trečiadienio ry
tą, naktinei pakaitai baigiant 
savo darbą dirbti.

WASHINGTON, D. C., liepos 
20—Didžioji Amerikos dakta
rų dalis skursta neturėdama pa
kankamai praktikos. Antrą ver
tus, dauguma šalies gyventojų 
dėl pinigų trukumo negauna 
tinkamos sveikatos priežiūros. 
Padėtis ir vienų ir kitų sunki.

Dabar laikomo j Nacionalios 
Sveikatos Konferencijoj prez. 
Roosevelto paskirta komisija 
rekomendavo sveikatos priežiū
rai programą, kurios įvykdy
mas kaštuotų $850,000,000. Pi
nigus skirtų federalė ir lokalės 
valdžios. Suprantama, skirda
mos fondus jos ir kontroliuo
tų, didesne ar mažesne įtaka, 
daktarų veiklą.

Amerikos daktarų sąjungos 
viršininkai išėjo griežtai prieš 
valdžios programą. Dr. Olin 
West, Amerikos Daktarų Aso
ciacijos sekretorius, pareiškė, 
kad valdžios kontrolė medici
niškos pagalbos teikime reiš
kia didelį pavojų šalies sveika
tai. Kitoj pusėj Lee Pressman, 
CIO vyriausias advokatas, nu
rodė, kad Amerikos daktarų 
draugijų viršūnės, išeidamos 
prieš valdžios pagalbą sveikatos 
reikalais, faktinai atsisako teik
ti šios šalies gyventojams tin
kamą medicinišką pagalbą.

Ryšium su šiais debatais Dr. 
Cabot (iš Mayo klinikos) pa
taria išbandyti valdžios globo
jamą, “socializuotą” medicinos 
pagalbą pirmiausia vienoj ku
rioj šalies srity, pav. Tennessee 
Valley 
Cabot 
grupei, 
keisti
tarnavimo sistemą Amerikoj.

Jusų chorui Pirmyn Lietu
voje visai gerai sekasi. Jisai 
jau koncertavo Zarasuose ir 
čia sutraukė tiek žmonių, kaip 
niekuomet į jokius susirinki
mus, ar iškilmes nesusirenka. 
Visur jie priimami labai džiaug
smingai ir nuoširdžiai. Jūsų 
choristai neturi laiko net at
silsėti. Nespėjo parvykti iš Za
rasų ir tuoj turėjo dalyvauti 
USA vėliavos šventėje.

Šioji šventė dalyvaujant USA 
atstovybės personalui Lietuvo
je praėjo tikrai impozantiškai. 
Visos apeigos karo muziejuje 
buvo valstybės radio transliuo
jamos. Choras Pirmyn, ta pro
ga, gerai pasirodė ir gražiai U 
SA lietuvius reprezentavo. Gar
bė jiems..

šiame atsitikime jie ne tik 
patarnavo Lietuvai, bet ir US 
A. Jie pasirodė ne tik gerais

Hitleris Pasiūlė Tai 
kia i Ameriką 

vakijos Reikalu
PARYŽIUS, Francuzija,' lie

pos 20 — Pereitą šeštadienį, 
voš pofai dienų" belikus prieš 
išvyksiant Britanijos karaliui 
į Francuziją, Vokietijos dikta
torius Hitleris pasiuntė į Lon
doną asmenišką savo pagalbi
ninką, kapitoną Fritzą Wiede- 
manną.

Kapitonas Wiedemann ma
tėsi su Britanijos užsienio rei
kalų ministru Halifaxu ir iš
aiškino jam, kad Vokietija 
trokšta taikos. Vokietijos vien
intelis noras—tai teisingų Če
koslovakijos vokiečių interesų 
pripažinimas. Vokietija nė ne
mananti pulti čekų.

Hitlerio “taikos” planą svar
stė francuzų ir britų diploma
tai trečiadienį Paryžiuje, žini- 
nios gautos iš patikėtinų šalti
nų sakė, kad anglai šaltai žiū
rėję į Hitlerio pasiūlymą. Ta
čiau šios žinios yra neoficialios.

Karalius Jurgis, kalbėdamas 
Paryžiaus miesto salėje, trečia
dienį pareiškė, kad Anglijos- 
Francuzijos santykiai pasilieka 
glaudus, kaip buvę.

Authority sektore. Dr. 
priklauso tai daktarų 
kurie sako, kad reikia 

dabartinę daktarų pa-

Tikisi, Kad Palesti 
na Aprims

liepos 
aktai

tas
Chicagai ir apielinkd fetje- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; vidutiniška tem
peratūra ; vidutiniško stipru
mo daugiausia šiaurės vėjai; 
saulė teka 5:32, leidžiasi 8:20 
valandą.

Įspėjo Lewisą Nesi
kišti į Automobilių 

Unijos Rietenas
WASHINGTON, D. C., liepos 

20—Automobilių unijas 40-tų 
lokalų prezidentai trečiadienį 
įspėjo John Lewisą, CIO pirmi
ninką, nesikišti į automobilių 
unijos viršininkų rietenas.

Japonijos Armijos 
Vadai Tariasi Dėl 
Konflikto su Rusais

TOKIO, Japonija, liepos 20— 
Gen. Seishiro Itagaki, karo mi
nistras, trečiadienį sušaukė ar
mijos vadų konferenciją. Jie 
svarstys Rusijos-Manžurijos ru- 
bežiaus konfliktą.

..politinę misiją, 
kraštu suvesda- 
ir intymius san- 
Lietuva šiuo me-

Lietuvos patriotais, bet ir šau
niais USA piliečiais.

Neabejotina, kad šiokia de
monstracija turi ir didelės po
litinės reikšmės, nes šiokiu pa
sirodymu artina USA su Lie
tuva.

Nežinau, ar bus kas visas tas 
iškilmes aprašys USA anglų 
spaudoje, bet tai vertėtų tik
rai padaryti. Netenka abejoti, 
kad USA pasiuntinybė Lietu
voje savo atitinkamoms įstai
goms į USA praneš.

Tikrai nuoširdžiai, gražiai ir 
iškilmingai toji USA vėliavų 
šventė Lietuvoje buvo paminė
ta. Atrodė lyg tai butų buvę 
ne vien tik USA, bet kartu ir 
visos Lietuvos šventė..............

Tatai Pirmyn choras Lietu
voje atlieka lyg ir tam tikrą 
tarpvalstybinę 
tuodu abudu 
ma į artimus 
tykius. O juk
tu yra daugiau, negu kada nors, 
gerų draugų valstybių tarpe 
reikalinga.

Pirmyn choras šiuos bičiu
lystės ryšius tarytum mezga. 
Spėju, už šiokį Pirmyn choro 
pasirodymą USA^ ątstovybė bus 
labai jam dėkihga..

Šias visas iškilmes suruošė 
lietuvių USA piliečių draugija, 
kurią, berods, daugumoje su
daro katalikiškojo nusiteikimo 
vyrai, tai yra žymesni krikš
čionių demokratų vyrai, kaip 
štai Lietuvos banko direktorius 
Kaupas, prof. Pakštas ir kiti. 
Nors USA lietuvių katalikų 
spaudoje Pirmyn choras buvo 
apšauktas komunistiniu, ir ro
dos toji spauda buvo nelabai 
palanki jo išvykimui į Lietu
vą, bet čia tasai choras visų 
lygiai vienodai priimtas. Tad 
lietuvių katalikiškos spaudos 
paleisti į jį šūviai nepataikė, 
kaip ir visuomet kas dirba tik
rai realų darbą, jokie šmeižtai 
neprilimpą.

Kaip kurie choro Pirmyn da
lyviai jau Lietuvoje turėjo 
gražių ir juokingų nuotykių, 
bet apie tai teks vėliau parašy
ti.

Apie choro Pirmyn vadovą . 
čia gražiausiai visi atsiliepia. 
Jis visur mylimas svečias, bet 
kaip jisai patsai jaučiasi, tai 
spėju pats apie tai praneš.

Įdomi smulkmena. Kaip kas 
iš USA pažįstamųjų Pirmyn 
chorui laiškus tiesiog adresuo-

Palestinoj ja: Lietuva Pirmyn chorui ir 
visi tuos laiškus gauna.. Lietu
vos valstybės paštas, šiame at
sitikime, gražiai jiems patar
nauja. .

Visa Lietuvos spauda Pirmyn 
chąrui labai palanki-.

KAUNAS, Liepos 7 d., 1938.

Patvirtino Francuzų- 
britų Solidarumą
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 20 — Po konferencijos 
tarp Francuzijos premjero Da- 
ladier, užsienio reikalų minis
tro Bonnet ir Britanijos užsie
nio reikalų ministro Halifaxo 
išleista oficialus komunikatas, 
kurs patvirtino pirmesnius 
franeuzų-britų susitarimus pa
gelbėti šekoslovaki j ai jos kovoj 
prieš vokiečių agresiją.

JERUZALĖ, Palestina, 
20—Riaušės ir teroro 
trečiadienį atrodė 
kiek nurimę. Kariuomenė ir
policija ieškojo ginklų sandė
lių. Bendrai reikšta nuomonė, 
kad paskutiniųjų šešių savai
čių neramumai šaly pradeda iš
sisemti. Per šias šešias savai
tes buvo užmuštų ir sužeistų 
daugiau nei 400 žmonių.

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8

NAUJIENŲ ADM.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

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

Keturi Sviediniai Už
gavo Amerikos Am- 

basadą Madride
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

20—Keturi Ispanijos sukilėlių 
artilerijos sviediniai trečiadie
nio rytą pataikė į J. Valstijų 
ambasados rumus Madride. Pa
statui padaryta žalos, bet iš 
žmonių niekas nenukentėjo. Ki
tur mieste 7 asmenys užmušti.

WASHtNGTON, D. C., liepos 
20—J. Valstijų prekybinio lai
vyno komisija pasiųs laivą Dou- 
glas Corriganui ir jo “džiola- 
pei” pargabenti iš Airijos atgal 
į Ameriką.

Anglų Lėktuvas Le
kia į Ameriką

FOYNES, Airija, liepos 20— 
Britų lėktuvas Mercury trečia
dienį iš čia išlėkė kelionėn per 
Atlantiką 8 valandą vakare 
(Chicagos laiku 2 vai. popiet). 
Mercury tikisi pirmiausia pa
siekti Newfoundlandą, o pas
kui lėkti toliau—į Montreal, 
Kanadoj, ir į New Yorką.
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J. R n z g y s

DU LIGONIAI
(Tęsinys) kiek galėdama padės, juo la-

O jis:
—Nesudegink to krėslo—aš 

parėjęs, gal dar pataisysiu.
Bet tik ji spėjo pr.reiti namo, 

įkandin jos atbėgo uždususi 
mergaitė ir pranešė, kad jos 
vyrą tartokrs sumalė.

Jos rankoj buvusi lėkštė kri
to ant žemės ir smulkiomis ske
veldromis subyrėjo. Valandėlę 
ji stovėjo lyg sustingusi, o pas
kum klykdama pasileido gatve. 
Be skarelės. Po viena suknele. 
Visai užmiršusi, kad 23 laips
niai šalčio.

Atbėgusi, pamatė ji vyrą pa
plūdusį kraujuose, begulinti ant 
sniego.

Ji apkabino dar jį. Purtė. 
Kalbino. Tt-čiau jis nieko ne
besakė, nes jo viršugalvis buvo 
suskaldytas į septynias plonas 
lenteles.

Pats fabriko direktorius liepė 
ją pakelti nuo vyro lavono ir 
ėmė raminti aiškindamas, kad 
fabriko vadovybė čia visai ne
santi kalta, nes jo paties parei
ga buvusi pasirūpinti, kad nuo 
gaterio, kurį tepdamas jis pa
slydo ir pakišo galvą po visu 
smarkumu šokinėjančiais sep
tyniais piuklais, butų pašalintas 
su rąstais atneštas ir suledėjęs 
sniegas.

Tačiau vis tiek musų fabriko 
vadovybė, turėdama galvoj, kad 
savo darbininką ištikus nelai
mei, visada reikia jam ar liku-

biau, kad velionis buvo labai 
geras ir sąžiningas darbininkas 
—pasakė direktorius.

Jis buvo net tiek geras ir rū
pestingas, kad užsirašė, kiek 
liko jo vaikų ir žadėjo pranešti 
kur reikia. Bet tarp kitko ne
užmiršo ir įspėti, kad jis ir vi
sa fabriko vadovybė savo gerą 
širdį parodysią tik tada, jeigu 
ji nelakstysianti pas darbo in
spektorių ir į kitrs panašias 
įstaigas ir nekeikianti jiems be
reikalingo triukšmo.

Nors pasišalinus direktoriui 
kai kurie darbininkai ir sakė, 
kad neklausytų gražių jo kal
bų ir netikėtų pažadais, nes jos 
vyro mirtis tikrai įvykusi dėl 
fabriko kalties—jie visi galį ta
jai paliudyti, tačiau nebuvo jai 
kada tą valandą apie tokius da
lykus galvoti. Be to, ji negalė
jo prileisti minties, kad galėtų 
reikalauti ir priimti už vyra 
gyvybę kažkokį atlyginimą— 
juk jis už viską brangesnis bu
vo.

Ir, žinoma, kaip to pono di
rektoriaus, taip ir visos fabrl- 
kos vadovybės “gera širdis” ap- 
sirubežiavo tuo, kad davė ke
lias lentas grabui ir užmokėjo 
kunigui už duobės švęstu van
deniu pašlakstymą. * O ji su 
dviem vaikais, o trečiu dar ne
gimusiu atsidūrė gatvėje.

Tiesa, ji nepražuvo. Bet "kad 
tir dabar—jai mirus—nepražus

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Nori Žinoti, Kode! 
Viduriai Bžkfotejat

Ar .leistumėt milionams nusikraty
ti to atbukusio, apsvaigusio, nuvar
gusio jausmo, kuris dažnai ateina su 
paprastu vidurių užkietėjimu? Tad 
stabtelk ir pagalvok.

Ką valgei šįryt? Tik mėsą, duo
ną, kiaušinius, bulves? Galimas 
daiktas, kad užkietėjimo priežastis 
yra ta, kad negaunat gana “vapa
mo”. Bet “rupumas nereiškia dar 
kaip daug va’gai, bet reiškia maisto 
rūšį, kuris nėra pilnai suvirškinamas, 
bet palieka rupią masę viduriuose, 
kuri padeda žarnoms veikti.

Ką daryti? Valgyk daugiau Kd- 
logg's All-Braų- pusryčiams kasdien. 
Tas grūzdus, raustytas javinis yra 
nevien turtingas “rupumo”—jis taip ! 
gi turi vidurių toniko, vitaminų BĮ 
ir geležies.

Valgyk AH-Bran kasdien ir .gerk , 
gana vandens. Pamatysi ar ne pa- . 
sveiksi. Kellogg’s Alį-Bran yra par
duodamas pas visus krautuvninkus.

šiai nelaimingai jo šeimai pa
dėti, neužmirš ir tamstos ir

ir tie “pupos”, kurių didžiau
sias vos aštuntus metus siekia, 
to ji negali garantuoti. Ir toji

ATŠAUKTAS — Genero
las Von Faulkenhausen, vo
kietis patarėjas Kinijos ge
nerolui Čiangkaišekui, kurį 
Vokietija atšaukė iš linijos, 
pildydama savo antikomu
nistinės talkininkės Japoni
jos prašymą.

Aukciono Išpardavi
mo Kainos 

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... $265 
31 CHRYSLER Sedan ....... $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115 
31 DODGE Sedan .............,.‘‘ $95
31 CHEVROLET Sedan ....X $85
31 FORD Sedan ..................... $95
30 FORD panel truck —.... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan .................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295 
ERSKTNE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- SIE

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

mintis ją dar daugiau kamavo
ir varė į grabą.

Bet ne, tur būt, ji dar ne
mirs. Nejaugi jau dėl to kosu
lio ir mirtų. Pagaliau, argi die
vas, kuriam ji visada taip kars
te i' meldžiasi, nepasigailėtų tų 
yargšų našlaičių? Ne, ne.. Tada 
jau ne tik ant žemės, bet ir 
pačiame danguje nebebūtų nė 
krislo teisybės.

Ir ji laukia gydytojo. Laukia 
kad tik jis greičiau ateitų, duo
tų vaistų ir ji galėtų ryt atsi
kelti ir išmazgoti tuos skalbi
nius. Nes jeigu gydytojas paims 
'visą tą dešimt litų, ji pasilieka 
be cento prie dūšios. Ir tatai

gali įvykti turint galvoj nūdie
nį lupikavimą.

2. —Ponas, pakelk mane— 
mano mama labai serga,—pa
prašė mažas, nudriskęs berniu
kas, stovįs prie gydytojo du
rų ir negalįs pasiekti skambu
čio mygtuko.

Ir kai tas ponas pakėlė jį, 
netrukus atsidarė durys, pro 
kurias greitai berniukas įsmu- 

|ko į vidų smarkiai trindamas 
Lapsiašarojusias akis ilgais, nu
driskusiais rankogaliais.

Iš gana ilgų jo kūkčiojimų 
ir tų dešimties litų, stiprai su
gniaužtų mažutėj jo rankutėj, 
jaunas daktaras suprato, kad 
serga jo motina, ir reikalinga 
(greitos gydytojo pagalbos.

Ligonis buvo di'delio mūrinio 
namo požemyje. Ir kada ber
niukas pradarė difrisv gydyto
jas smarkiai suraukė nosį.

Kampe, ant cementinių grin
dų, šiaudų ir skudurų mišiny 
gulėjo moteris. Kitame kampe 
stovėjo didelis kubilas, primerk
tas skalbinių, kurie, Juozukas 
sakė, labai dvokia ir iš viršaus 
jau apipelėję. O langai, nors ir 
taip, matyt, mažai šviesos pra
leidžia, nes tik pačiomis viršū
nėmis kyšo iš žemės paviršiaus

O ligonė nekantraudama 
klausia:

—Ar aš greitai, ponas, ga
lėsiu atsikelti? '

Ir jos klausimas visai rimtas. 
Nes jeigu ji turės dar keliąs 
dienas pagulėti, teks atsigulti 
dar ir toms trijoms būtybėms, 
jeigu ne iš ligos, tai nuo ben
dro nusilpimo ir peršalimo.

—Ar tamsta, neturi giminių 
ar šiaip gerų žmonių, kurie ga
lėtų tamstai padėti ?—klausia 
gydytojas.

Tačiau ligonė nieko neaitsake.
Ir kas iš to, jeigu ji pasakys 

turinti Vyro brolį, kuris visai 
čia netoli gyvena ir turi porą 
didokų namų ir gastronomijos, 
krautuvę, bet jos visai “nepa
žįsta,” arba kelias pažįstamas

' ^skalbėjas, su kuriomis dažnai 
\susitinka ir apie . savo vargus 
.pasišneka, Jj.ęt kurios ir pačios 
; vos tik ant sausos duonos ir ar- 
; batos su sacharinu užsidirba.

Todėl ji ir tylėjo.
O jaunas daktaras palinga

vo galvą, parašė receptą, padė
jo jį ant krėslo ir nieko nepa
sakęs išėjo.

3. Gydytojas, parėjęs namo, 
irado prie durų bestovintį veži- 
M-

i Skubiai prašo pas ligonį.
i Ir kada jie, nieko nelaukda

mas, įlipo į fajetoną, o vežikas 
(smarkiai sujudinęs arklį, po ke- 
Ilėtos minučių sustojo, gydyto-' 
[jas buvo labai nepatenkintas, 
nes pamatė vėl tą patį namą, 
kurį ką tik buvo apleidęs.

Tačiau jo nepasitenkinimas 
greit išsiblaškę. Nes dabar jį 
pasitiko nebe tas nudriskusiu 
švarku apsivilkęs berniukas, c 
gražiai, nors ir gana kukliai, 
pasipuošusi mergaitė su nedi
dele balta prijuostėle. Ir vedė 
jį mergaitė ne į tą tamsų, puvė
siais ir prakaitų dvokiantį po
žemį, o mipkštų kilimu išklo
tais laiptais į antrą aukštą.

Ligonė buvo dideliame, erd
viame kambary, labai turtingai 
ir puošniai apstatytame, gerai 
išvėdintame, normalia apšildy
tame ir užsieniniais kvepalais 
iškvėpintame. Plačioj ir minkš
toj lovoj, tarsi ką tik iškritu- 
sio sniego krūvoj gulėjo pus
amžė moteris. Jos akys buvo 
užmerktos, o krūtinė smarkiai 
kilnojosi, kas daktarui rodė ką 
tik praėjusį smarkų susijaudi
nimą.

(Bus daugiau)

Apiplėšė 
Stotį . v

Nežinomas jaunas vagilis a- 
piplėšė Illinois Central gelžke-: 
lio stotį prie 59th Street. Žygis, 
kaip pasirūk*, buvo nepelnin
gas, nes vagilis pagrobė tik do
lerį pinigais, o beskubėdamas 
paliko keliolika dolerių vertą 
revolverį-

Teisia Chicagietį Už 
Šunies Nušovimą

Kriminaliu teismo teisėjas R. 
J. Dunne svarsto įdomią bylą 
kurioj chicagietis Leo Heinz St., 
47 metų a., nuo 3430 Churcli 
St., yra kaltinamas nušovimu 
kaimyno šunies.

Gyvulio savininkas Kennth 
Emerson iš Niles Cenler aiški
na, kad Heinz šunį “Patsy” nu
šovė iš keršto, o Heinz ginasi, 
kad “Patsy” jį net du kartu už
puolė ir norėjo įkasti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenvvood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3X

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

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

ir saulės niekada nemato, rū
pestingai buvo užkimšti skudu
rais.

Jaunam daktarui atrodė, kad 
juos kuogreičiausiai'reikia at
kimšti—pagaliau, ne tik atkim
šti, bet ir atidaryti iki galo ir 
tą suaugusį ir puvėsiais bei 
prakaitu dvokiantį orą pakeisti 
grynu.

Tačiau toji moteris turėjo 
savo pažiūras, kurios buvo eko
nominio pobūdžio ir griežtai 
skyrėsi nuo mediciniškų gydy
tojo pažiūrų: jeigu ji atidarytų 
kngą, tuojau pilnas kambarys 
prieitų šalčio ir jie visi išstiptų 
ir be jokios ligos, nes malkų 
neturi nė šiupulio. Tiesa, galėtų 
sudeginti tą sulužusį stalą, nes 
kasgi jį besutaisys. Tačiau ne 
ką čia juo ir bepasišildysi, o an
tra—jai dar ir gaila buvo. Juk 
tai paskutinis josios baldas. Ir 
jai rodėsi, jog sudeginus tą 
stalą jos išgyjimo galimumas 
dvigubai sumažėtų.

Todėl į gydytojo paklausimą, 
kodėl taip langai užkimšti, a.U 
sakė:

—Labai daug malkų išeina, 
ponas. Nespėju pirkti.

Tada jaunas daktaras susi
mąstė. Ir buvo jam ko susimą
styti, nes tai buvo dr.r visai 
jaunas, tik antri metai prakti
kuojąs ir negalįs dar ramiai į 
viską pro pirštus žiūrėti. Be to, 
jam dar kažkaip drovu buvo ir 
pinigus dovanai p: imti. Ir kaip 
čia jam tinkamai atlikti savo 
pareigą ir padėti tokiam ligo
niui, kuris ne tai, kad nenori, 
bet jokiu būdu negali išpildyti 
elementariškiausių medicinos 
reikalavimų ?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
r. ■ ...DIENA LR NAKl’I""'1 “

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
444J ^South Fairfield Avenue

— "Tel. LAFAYETTE 0727
' jį. .'iįį a. I . 1.1 ..   ................................

T—_J koplyčios visose
J—* j/ 1"^ <1 1 Chicagos dalyse

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

; p. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų Ofisas -'- 3323 So. Halsted St 

■ Valandos, vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

Ofiso’vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockweli St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

, kampas Halsted St
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

. Nedaliomis pagal sutartį.
8

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SI 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superfor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVFAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 24M ;
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RAPORTAI Iš SLA SEIMO. — PATENKINTI S. BA- 
KANO SEIMO APRAŠYMAIS. — PIKNIKAI. — 
SUTUOKTUVĖS. — MIRĖ. —

CLEVELAND, O. — SLA 136 
kp. laikė savo mėnesinį susirin
kimą liepos 13 d. šiame susi
rinkime buvo plačiai apkalbėta 
organizacijos reikalai ir seimas. 
Liko nutarta surengti šaunų 
balių ateinančią žiemą ir tam 
darbui išrinkta komisija.

Svarbiausias klausimas šia
me susirinkime buvo delegatų 
raportas iš pereito Seimo. De
legatas J. Žebrys išdavė platų 
raportą, kuriame nušvietė dau
gelį seimo įvykių. Buvo sma
gu matyti, kad kuopa išrinko 
pažangų ir veiklų delegatą ir 
išgirdo iš jo pilną ir aiškų ra
portą.

Iš Raporto buvo galima Sprę
sti, kad seimas buvo tvarkus ir 
kad dauguma delegatų svarstė 
reikalus bešališkai, pirmiausia 
atsižvelgdami į organizacijos 
naudą. Jis tvirtino, kad dabar
tinė Pildomoji Taryba rūpestin
gai rūpinasi visų narių gerove. 
Jis taipgi priminė tą faktą, kad, 
turint daugumą Pild. Taryboj, 
darbas eina daug sklandžiau, 
negu eidavo pirmiau, žodžiu, 
šis Seimas buvo pavyzdinges’nis 
už pirmiau buvusius seimus.

Drg. Zebrys tik tuo piktinosi, 
kad Dirvos Čalis visokias mela
gystes prasimano. Bet Karpiu- 
kas yra visiems gerai žinomas 
ir iš jo tiekos tikėtis butų toly
gu tikėtis stebuklo.

Tai toks delegato pareiški
mas apie SLA 40-tąjį seimą.

Ruošia piknikus
Lietuvių demokratų kliubas 

ruošia šaunų pikniką rugpiučio 
7 d. Demokratai tikrina, kad 
tai busią šauniausias piknikas 
šią vasarą.

Antras Liet. Kultūrinio Dar
želio piknikas įvyks rugpiučio 
14 d. Pirmas piknikas buvo 
sėkmingas, o apie antrąjį dar 
peranksti spręsti.

Giria S. Bakaną
I

Drg. S, Bakanas iš Pittsbur- 
gho reikalingas pagyrimo už 

tokį aiškų ir platų aprašymą 
SLA Seimo. Jo aprašymuose 
telpa kad ir mažiausi įvykiai, 
taip kad ir nebuvęs seime, skai
tydamas drg. Bakano aprašy
mus, gali susidaryti aiškų vaiz
dą ir jaustis kaip ir pats seime 
dalyvavęs.

Teko pastebėti ir kitų pakrai
pų laikraščių Seimo aprašymus.!, 
bet jie toli neduoda tokio pui
kaus vaizdo ir tankiai nutolsta 
nuo tiesos. Yra žinoma, kad 
daugelis lietuvių, kurie dagi nė
ra SLA nariai vistiek domisi 
SLA Seimais ir nori žinoti kas 
juose dedasi.

Shower Party
Buvo surengta shower Party 

dėl p-lės Reginos Greičiūtės. 
Svečių atsilankė skaitlingai ir 
sunešė daug gražių dovanų, o 
rengėjom svečius gardžiai na- 
vaišino.

LRKSA kp. piknikas
LRKSA 50 kp. turėjo pikni

ką liepos 17 d., naujos parapi
jos darže. Iš rengėjų teko pa
tirti, kad viskas išėjo pelningai. 
Publikos buvo vidutiniškai.

Sutuoktuvės
Pranas Samolis susituokė su 

p-le Ragažinskaite. Vestuvės į- 
vyks liepos 9 d., o šliubą davė 
kun. Vilkutietis. Linkėtina lai
mingos ateities jaunajai porai.

Mirė du lietuviai
Mirė Jurgis Dapkus!, 7508 A- 

berdeen Ave„ sulaukęs 58 m. 
amžiaus.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis iš šv. Jurgio bažny
čios. Laidotuvėms patarnavo 
direktorius W. Wilkelis.

Mirė Julius Juškevičius nuo 
8121 Medina St. Paliko žmoną, 
tris sūnūs ir keturias dukteris. 
Palaidotas 94 bažnytinėmis ap
eigomis. Laidotuvėms patarna
vo direktorius N. Wilkelis.

—Jonas Jarus

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Ką Žmonės Mano,

Aiškiau Dalyką Pamatyk, Drauge Kručai!
. “Naujienų” 161 numeryje, ka sake pirmas prakalbas De- 
“Polemikos ir Kritikos” sky> troite, tai jei ne Lavinskas ir 
riuj tilpo raštas draugo Kru- 116 kuopos draugai, nei jistii 
čo iš NonVood, Mass. Drg. Kru- nei Macys nebūtų gavę kalbėti, 
čas sako, kad Lavinskas “Jau- Bimbukai su Jonikiene butų at- 
nas Bosiukas”. Tikrai nežinau,'ėmę salę nuo jų. Antra, tai šė- 
kuris iš musų yra jaunesnis? ro reikalas, dėl kurio Pruseika 
Pas mus yra ir jaunų, ir senų užpuolė Lavinską Sklokos su

važiavime. Drg. Kručas nežino, 
kaip su tuo šėru buvo.

Matulis paskelbė, kad Lavin-

draugų.
Rašydamas žodžius, kurie 

tilpo “Keleivio” 25-tam nume
ry j, nemaniau, kad galėčiau 
taip skaudžiai užminti drg. 
Strazdui ant kornų, kaip dabar 
kad pasirodė.

Aš tik juokais pasakiau, kad 
dabar jam yra gera proga pa
siimti “Kovos” presą, kuris 
esąs LSS nuosavybė, ir kad 
draugai Strazdas ir Stilsonas 
gerai žino, kur tas presas ran
dasi. Kas tame blogo?

Strazdas labai įsižeidė ir at
šovė—“Melagis”.

Mes, kai kurie socialistai, iš 
Strazdo plunksnos nieko ge
resnio nesitikėjome. Ta plunks
na pratusi taip drėbti. To iš
moko nuo “Vilnies” ir “Lais
vės” Panašiai Klinga elgiasi 
“Vienybėj”.

Drg. Kručas sako, kad rei
kia pamiršti ką “draugai” pa
darė apie 20 metų atgal, žinai, 
drg. Kručai, visuomenė niekad 
nepamiršta, ką žmogus padaro 
gero ir ką blogo. Visuomet at
mena ir reikalinga atminti. 
Norman Thomas’o kunigystė 
Čia nieko bendro neturi. Atsi
meni, kad LSS turėjo suvirs 6, 
000 narių ir daug turto. Kur 
jis šiandien ir kas juo naudo
jasi? Ar atsimeni kiek laiko ir 
darbo reikėjo organizacijai su
kurti, ją išvystyti; kiek inte
ligentija turėjo pergyventi pur- 
vo, skausmų ir paniekos - per 
10 metų laiko, kada veikimo 
sąlygos buvo visai kitokios, ne
gu dabar? O sugriauti viso dar
bo rezultatus “draugams” rei
kėjo tik kelių mėnesių. Jie su 
naikino didelę, kultūringą vi
suomenės organizaciją, visą so
cialistų judėjimą, o “draugai” 
Strazdas, Stilsonas dirbo su 
Andruliu ir Bimba, skleisdami 
visokius melus ir šmeižtus. Jei 

sko šėras dar “šlapias”. Ryto
jaus dieną Bimba “Laisvėj” pa
kartojo, kad “socialistai pirito 
Šerus iš vakaro”. Aš padėjau 
$1.00 depozito Gadynėj ir vie
šai pareiškiau per laikraštį, kad 
Bimbai ar Matuliui duosiu po 
vieną dolerį už kiekvieną šėrą, 
jei jie prirodys nors vieną so
cialistą, kuris iš vakaro šorus 
pirko. Bet jie neatsiliepė. Dabar 
aš vėl turiu progą pakartoti sa
vo pasiūlymą drg. Kručui. Pri
rūdyk viešai, kad Lavinskas 
pirko serus Gadynėje ar Sklo- 
koje ‘“komunizmo sustiprini
mui”, tai gausi $5.00.

Aš buvau, balsavau ir rė
miau, kad nulaužti ragus Pnu 
seikai, kuris perdaug veidmai
niavo. Už tai drg. Kručas turė
tų man padėkoti, o ne smerkti. 
Jeigu Pruseika nebūtų buvęs' J- 
veiktas, tai vėl butų džiaugs
mo klerikalams, ^linginiams 
fašistams ir kitiems gaivalams 
“Vienybės” pastogėj. Kovoda
mas su Pruseika, aš pagelbėjau. 
progreSyvei visuomenei išveng
ti naujo smūgio nuo pikto prie 
šo.

Aš nesu “Gadynės” priešas ir 
neinu prieš ją, įet man nepa
tinka tas Strazdo straksėjimas, 
melų skleidimas, kad Lavinskas 
nėra socialistas, kad mano duo
klės nemokėtos, ėtc. Mano duo
klių kur kas daugiau sumokė
ta Sąjunga^ negu Strazdo. O 
Strazdas*, sumokėjęs 45 centus 

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI
“June Bride”

už tris mėnesius, tuoj nori na* 
rius už nosies vedžioti, mokyti 
socializmo ir kaulyti paskolų ir 
aukų nuo tų, anot Valonio, 
“mirusių, dvokiančių lavonų”.

Drg. Kručai, matyk visą da
lyką teisingai ir nesivaduok 
Strazdo “melagio” epitetais. AŠ 
dar daug ką galėčiau pridurti, 
bet gana.

Frank Lavinskas

Nėra Verstinos 
’Apdraudos Illinois 
Valstijoj

Chicago Motor Club prezi
dentas Charles M. Hayes gavo 
iš gubernatoriaus Horner plun
ksną, kuria jis pasirašė auto
mobilių finansinės atsakomy
bės bilių. Prie progos guberna
torius paaiškino, kad tas bilius 
visai neįveda verstinos auto
mobilių apdraudos, nes laisnį, 
praradęs automobilistas gali 
atgauti užs;statydamas kauciją, 
ar kitu budu įrodydamas fi
nansinę atsakomybę.

Pirma ir Didžiausia
Lietuvių Federal Taupymo Įstaiga 

Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai 

apdrausti iki $5,000.00 
TAUPYTOJAMS 

išmokejom ja ni Pradėkite gerti MALVAZ 
šiandien. Vienkart, prašom at
simint, kad MALVAZ, kaip ir 
kiti su nuopelnais produktai 
yra kainoje pamėgdžiojami, bet 
sveikata yra neįkainuojama. 
Taip, tad telefonuokit CANAL 
6500 savam tikrajam MALVAZ 
gauti dabar.

KARTONAS Ifi $O.7B 
•M BUTELIU 

50c už tuftčius

KARTONAS IŠ .40 
12 BUTELIŲ * 

25c už turčius

MALVAZ daro 
Monarch Beer 

aludariai

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

MA'

Rado Žmogaus 
Griaučius North- 
sidės Skiepe

Tuščio, apleisto namo skiepe 
ties 1235 North Dearborn poli
cija netikėtai atrado žmogaus 
griaučius degtinės ir alaus bu
telių krūvoj. Kas nustebino po
liciją, tai tas, kad ten buvo dvi 
kaukuolės.

“žmogžudystė”, krito polici
jai mintis, bet patyrinėjus pa
sirodė, kad ties tuo adresu vie
nu laiku gyveno keli medicinos 
studentai ir jie kaulus skiepe 
paliko.

“Potvynis” 
Waukegane

Vanduo užliejo šimtus skie
pų ir sutrukdė susisiekimą ke
liose gatvėse, kai naktį iš an
tradienio į trečiadienį, Wauke- 
gane kilo didelė audra. Lijo 
“kaip iš kibiro” per valandą 
laiko.

Buk

Džiaukis Šiais 
Vasaros 

Mėnesiais...

Sveikas!
Ar silpnina jus Chicago nuo

bodus vasaros karštis—palieka 
jus pavargusiais ir bejėgiais— 
tuo puikiu prospektu slogoms 
ir uždegimams, kas taip papras
ta šį metų laiką?

Persidirbimas, sukrėsti ner
vai, neramus miegas, menkas 
apetitas, svorio netekimas — 
viskas grindžia kelią rimtoms 
ligoms.

Jei sistema yra lygi lygma- 
lai, visomis išgalėmis ją tokia 
palaikykit. Jei jaučiatės nuvar
gę ir iš tvarkos—ar baigiate 
gyti nuo slogų ar kokios kitos 
ligos, mes patariam gert MAL
VAZ kaip tai daro tūkstančiai 
chicagiečių, nes tai yra moks
liškas gaivinantis maistas-gėri- 
mas, patraukęs Chicagos vyrus 
ir moteris. Jie visi geria jį!

MALVAZ yra pilnas siste
mai reikalingo maisto — to 
maisto, kuris gelbsti sveikatą 
palaikyti, normalų toną kūne 
ir nervuose. Tad, sakome—pa
laikykite savo sveikatą iki lyg- 
malos ir džiaukitės šiais vasa
ros mėnesiais pilnai!

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

—7 IKI 8 VAL.
—7 IKI 8 VAL.
—7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $......... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas _____ ..__________ ___ _ ............_______ _____
Numeris ir gatvė ...................... ..... ..................................
Miestas ir valstija_________ _ ____ :__ —________

ne musų kantrybė ir užsispy
rimas per tą laiką, tai jau se
niai nieko nebūt likę ir niekas 
nebegirdėtų apie LSS, laikraš
tį “Kovą”, žurnalą “Naujoji 
Gadynė”. Mums pasisekė įvy
kinti savo pasiryžimą organi
zacijai išgelbėti vien dėka P. 
Grigaičiui, “Naujienoms” ir 
“Keleiviui” Mums • niekas nea
tėjo į pagalbą, nei tautininkai, 
nei katalikai. Priešingai, jie 
džaugėsi, kad stipri LSS orga
nizacija bu^o sugriauta. Bet 
mes visi esam linksmi ir džiau
giamės, kad šiandien turime 
ramsčių LSS-gai-narius ir—• 
Chicagoj, Detroite, Brooklyne.

O dabar, vėl tie draugai atei
na pas mus, ištiesę rankas, ir 
maldauja aukų, aukų, po šim
tą, po du, tris. Prašo aukų— 
ir gauna aukų. Mano manymu, 
turėtų gauti lazdų, o ne aukų.

Strazdas turėtų tylėti ir die
vą mylėti, o ne sukauti “mela
gis” ir spiaudytis.

Pavartyk, drauge, “Vilnies” 
numerius 222 ir 229, 1931 me
tų ir 77, 1928 metų. Pažiūrėk, 
kokias ten auksines mintis Va- 
lonis-Strazdas drebia socialis
tams. Arba, pažiūrėk N. G. nu
merius 17, 22 ir 30, 1932 metų, 
ir 19, 1933 metų. Kiek ten pri
pliurpta apie socialistus ir LSS 
ir kuopas. Kai kam šitie primi
nimai nemalonu, bet ar kartais 
neišeina, kad vilkas girioj au
gęs į girią žiuri?

Drg. Kručas nežinodamas! vi
sos teisybės, sako, kad Lavins
kas atėjo Sklokai į pagalbą ap
siginti nuo Pruseikos. Taip, at
ėjo. Pirmiausiai atėjo Sklokos 
pradžioj, .Detroite. Kai Prusei-

Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

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

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

. $8.00
. $4.00

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

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

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

..... $5.00

$4.50
Viso $12.00 į Viso $9.50 ,

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

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

Adresas Adresas

Miestas Miestas

10 Colių 
CARE DISH

Sviestui Padėti 
Indas 

IR 
Viena 

Torielkaite 
Kompotui ar

- Vaisiams
Paduoti

J. ■ v . . ’ ■
. i «£> ». • i ’.'Y k ■'£, i i

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 23 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
"Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas..

filiai

• 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 SL

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

po pietų.

■ rms--i7.;gs=sssssssir> ■ ".n ■■ jjf



Kelvirtadienisj liepos 21, ’38NAUJIENOS, Chicago, III. 1
'I 1 - "   ■ "11 ■'

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00
1.50

.75

Uždarė Lietuvių Mokslo 
Draugiją Vilniuje

f^argumynai
\ ..........

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

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams —.__ ... - 
Pusei metą ________ ......
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ...........

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija ----------------------  8c
Savaitei ....... ......... «.............. 18c
Mėnesiui ...... ..... .... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .............................«... $5.00
Pusei motą .,.«.......................« 2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui 75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

PRABAščIAUS PAMOKSLAIS 
DENGIA KEISTĄ POLITIKĄ

Antanas Bimba bando pra- 
. raštiškai pamokinti “doros” 
tuos redaktorius, kurie išreiš
kė abejonę apie komunistų su
manymą pakviesti Lietuvos 
jaunimo organizacijų atstovas 
j jaunimo kongresą Amerikoje. 
Jisai šaukia:

KLERIKALŲ JAUNIMAS

Susisiekimas Chicagoje
Chicagos miesto taryba svarsto klausimą, kas da

ryti su gatvekariais, kurie seniai yra receiverio ranko
se. Pereitą savaitę pasibaigė terminas koncesijos, kurią 
miestas davė 1907 metais gatvekariams operuoti, 
naujos koncesijos nėra susitarta.

Chicagoje yra nedaug aukštųjų geležinkelių 
veiterių”) ir visai nėra požeminių geležinkelių. Todėl 
gatvekariai yra svarbiausia komunikacijos priemonė 
daugumai miesto gyventojų. Kai kuriais bulvarais, be
je, eina busai. Jie šiek-tiek palengvina painią susisieki
mo problemą.

Reikia pasakyti, kad vargiai yra pasaulyje kitas 
toks stambus didmiestis, kur susisiekimas butų taip 
prastai tvarkomas. Šitą reikalą seniai reikėjo paimti į 
savo rankas miestui. Bet Chicagoje perdaug didelės įta
kos politikoje turi bankininkai ir kitokie kapitalistai.

Dėl

(“ele-

Trustas krutamu jų paveikslų biznyje
Federalis teisingumo departamentas pradėjo bylą 

teisme prieš 8 stambiausias kompanijas, gaminančias 
krutamuosius paveikius, ir 25 kitas kompanijas, kurias 
anos kontroliuoja. Yra traukiamos tieson šios didžio
sios filmų kompanijos: Paramount Pictures, Loew’s; 
Irwing Trust kompanija, kaipo Radio-Keith-Orpheum 
korporacijos tr.ustyąąjį.L Warner Bros. Pictures, Twen-( 
tieth Century-Fox Film korporacija, Columbia Pictures 
korporacija, Universal korporacija ir United Artists 
korporacija.

Valdžia kaltina, kad šitos filmų kompanijos sudarė 
“trustą”, kuris kontroliuoja krutamu jų paveikslų biznį 
ir smaugia mažesnes kompanijas, diktuodamas joms 
kainas.

Tikrumoje paveikslų gaminimo pramonę Ameriko
je seniai užvaldė finansinis kapitalas — taip, kaip jisai 
yra paėmęs j- savo rankas ir daugelį kitų pramonių. Val
džia turėtų imti į nagą ne kompanijas, kurias valdo 
Wall-stryčio bankininkai, bet patį to bankinio kapitalo 
centrą. Kitaip kova su trustais rezultatų neduos. Vienus 
jų valdžia suardo, tai jų vietoje susidaro kiti, dar 
iingesni.

ga-

“Pirmyn” chorui Lietuvoje sekasi

“O, jus žmonės, žmonės. 
Ką tik jaunuoliai pasinio j o 
atsiekti, iš 
susilaukė 
barimo ir
Priprastu 

nas Bimba į 
gia. Kas tuos jaunuolius peikė, 
barė ir sanerkė?
• “Naujienose” buvo rašyta 
apie minėtą sumanymą kviesti 
Lietuvos jaunimo organizaci
jų atstovus į Ameriką, bet te
nai nebuvo nei smerkimo, nei 
barimo, nei peikimo. Buvo tik
tai klausiama, kokia politika 
slepiasi už to sumanymo. Nes 
kaip tenai nebūtą, jisai vistiek 
yra keistas.

Pats Bimba apie 
taip:

“Gerai padarė 
jaunuoliai, kad 
Lietuvos konsulį 
ir per jį pasiuntė Lietuvos 
jaunimui užkvietimą Kong
rese dalyvauti.”
Kongresas bus. politinis, tai

gi į jį galėtų siųsti savo atsto
vus tiktai politinės Lietuvos 
jaunimo organizacijos. Bet ku
rios politines jaunimo organi
zacijos šiandie Lietuvoje gy
vuoja?

Ar tenai gyvuoja socialde
mokratų jaunimo organizaci
jos? Ne.

Ar gyyuoja socialistų aušri
ninkų organizacija? Ne.

Ar gyvuoja liaudininkų jau
nimo organizacija? Ne.

Visos šitos organizacijos yra 
uždarytos ir uždraustos. Tauti
ninkų valdžia leidžia veikti tik
tai kai kurioms klerikalų jau
nimo organizacijoms (pav. Pa
vasarininkams) ir savo parti
jos kontroliuojamiems Jauna
lietuviams.

Taigi tie Brooklyno jaunuo
liai faktinai kviečia klerikalų 
Pavasarininkus ir tautininkų 
Jaunalietuvius “atstovauti Lie
tuvos jaunimą” pasaulio jauni
mo kongrese. Ir kviečia per at
stovą tos* valdžios, kuri visas 
kitas jaunimo organizacijas už
darė !

tų žmonių jie te
tik papeikimo, iš- 
pasmerkimo,”
jam budu Anta- 

tiesą neatsižvel-

jį praneša

Brooklyno 
nuėjo pas 

ponų Budrį

“Lietuvos žinios” padarė įdo
mių pastabų apie fizišką Lie- i 
tuvos jaunimo “menkėjimą”, 
klerikalinių Pavasarininką kon
greso proga. Tarp kitko jos 
sako:

“Dabar, deja, tenka nusi
stebėti, susigalvoti ir susiru- 

. pinti, nes yra pastebėtas fak
tas, kad labai daugelis mu
są kaimo jaunimo labai su
nykęs, sumenkęs, fiziškai la
bai ir labai prastai atrodąs. 
Stačiai konstatuotinas fak
tas, kad mUsą kaimą Apnyk
sta fizinis menkėjimas*, ro- 
dąą, tūlą išsigimimo žymę.

“Tokios pesimistiškos min
tys ypač “ smelkiasi į galvą, 
pasižiurėjus pavasarininkų 
kongreso dalyvių. Kadangi 
jame vyrų buvo mažoka, tai 
sunkiau apie juos rašyti, bet 
už tai moterys sudarė labai 
prastą įspūdį: jos beveik be 
išimčių labai mažos, sukum
pusiomis, nelanksčiomis, dau
gelis kreivomis kojomis, su 
rachito žymėmis, be aiškes
nių bei ryškesnių kūno for
mų, be jaunatviško veidų 
skaistumo, fiziškai silpnos.”
Laikraštis sako, kad ir kitas 

šių dienų Lietuvos jaunimas 
esąs sumenkėjęs palyginti su 
prieškariniais laikais. Bet pa
vasarininkai tai — “daugiausia 
atsilikęs jaunimas”, ir atrodąs 
prasčiausiai.

Sveikesffiis ir energingesnis 
jaunimo elementas, matyt, pas 
klerikalus neina.

ke-Drąsus Chicagos “Pirmyn” choro sumanymas 
liauti Lietuvon ne tik tapo įvykintas, bet ir susilaukė 
didelio pasisekimo. Lietuvoje tas jaunuolių būrys buvo 
labai šiltai priimtas ir apie jo pasirodymus tenai gra
žiai rašo visa Lietuvos spauda ir specialus koresponden
tai.

Tik komunistiški murzos dar vis nesiliauja siuntę 
savo vienminčiams Amerikoje neva ironiškus, bet iš tie
sų žioplus “aprašymus”. Mat, kas ne jų kromelio, tą jie 
stengiasi kaip nors diskredituoti.

Chicagos pažangiajai visuomenei, kuri rėmė “Pir
myn” choro kelionę, yra ypač malonu, kad apie jį pa
lankiai kalba demokratinė Lietuvos spauda. Pavyzdžiui, 
“Lietuvos Žiniose” p. J. Kardelis sako, kad “bendrai, 
choras ir daina ir išvaizda daro labai gerą įspūdį”.

Chorą giria ir Lietuvos katalikų laikraščiai, — nors 
Marijonų “Draugas” jį visaip terliojo.

Chicagos komunistų ir klerikalų užsipuldinėjimai 
yra padiktuoti pavydo. Didesnių pavyduolių, kaip šitų 
dviejų autoritetus garbinančių srovių biznierėliai, nėra. 
Iš pavydo jie užmiršta ir paprastą padorumą.

“Pirmyn” choro jaunuoliai keliavo Lietuvon ne su 
politikos tikslais. Savo atsilankymu Lietuvoje jie su
stiprins ryšius tarpe Lietuvos ir jos išeivijos. Iš to bus 
nauda visiems lietuviams.

tai

Jeigu Ormanaš ir Michelso- 
nukas nesupranta, kokį absur
dą jie daro, tai negalima daug 
stebėtis. Jie yra jauni vaikinai, 
kurie politikos klausimuose 
nesusivoka. Bet kuomet šitą jų 
žygį laimina komunistų vyriau
sias vadas Antanas* Bimba, 
yra vietoje jo paklausti, ką
sai mano šitokia ‘ politika at
siekti?

Prieš dvejus metus laiko bu
vo atvykę iš Lietuvos į Ameri
ką būrys jaunuolių sportinin
kų. Tuomet komunistai buvo 
vieni pirmutinių, kurie sakė, 
kad po tuo sportu slepiasi Sme
tonos valdžios “politika”, ir ra
gino visuomenę tų sportininkų 
neremti.

Bet dabar komunis*tai per 
jaunuolių grupę patys kviečia 
politiškus tautininkų kontro
liuojamo jaunimo atstovus iš 
Lietuvos ir agituoja, kad Ame
rikos lietuvių jaunimas su jais 
kooperuotų.

Kur čia logika?

Lavonas pabėgo ve
žamas skrosti

Jugoslavijoje, Stara Kani- 
cos 'valsčiuje šiomis dienomis 
mirė turtingas ūkininkas Jonas 
Herczegas. Staiga neteko są
monės ir nebeatsigavo. Pakvie
stas gydytojas konstatavo mir
tį. Tačiau dėl mirties staigu
mo gydytojas įsakė nuvežti la- 
voną į apskrities ligoninę, kad 
padarytų skrodimą. Giminės į- 
dėjo lavoną į karstą, o karstą 
—į vežimą ir vežė į apskrities 
miestą. Atvažiavęs vežėjas prie 
ligoninės, apžiurėjo, kad kars
tas tuščias, žinoma, baisiai iš
sigando. Pranešė apie tai poli
cijai, Burys policininkų išskubė
jo ieškoti lavino. Keliu, kuriuo 
buvo v^žtds lavonas, polici
ninkai atsekė į pat Herczego 
namus, čia rado Herczegą ska
niai bevalgantį valgius, kurie 
buvo paruošti jo pakasynų vai
šėms. Policininkai apklausė iš 
numirusių atsikėlusįjį ir surašė 
protokolą. Herczegas pasipasa
kojo, kad iš namų į ligoninę ve
žamas bekratant staiga pabu
dęs ir, pasijutęs esąs karste, 
kuo greičiausiai nukėlęs karsto 
antvožą, nušokęs nuo vežimo 
ir paskubėjęs namo. Kadangi 
buvęs labai išalkęs, tai pirmu
čiausia ir sėdęs valgyti. Jaučią
sis visiškai sveikas*. Jo prisikė
limas iš numirusių buvo triukš
mingai atšvęstas o

(Tęsinys) p
Iki atstatymo nepriklauso

mos Lietuvos valstybės Lietu- ‘ 
vių Mokslo Draugija buvo vie
nintelis lietuvių mokslo židinys. 
Atstačius nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir 1922 m. įstei
gus Lietuvos universitetą, lietu
vių mokslinis darbas buvo su- 
koncertuotas prie Lietuvos U- 
niversiteto. Lietuvių Mokslo 
Draugija paliko didžiuoju mok
slo židiniu lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte. Lietuvių Moks
lo Draugijoje buvo sukaupta 
tiek daug brangios Lietuvos 
praeičiai ir ‘ kultūrai pažinti 
medžiagos*, jog į ją buvo pri
versti kreiptis ir Lietuvos uni
versiteto mokslininkai. Lietuvių 
Mokslo Draugijos bibliotekoje 
lietuvių tautos praeičiai pažinti 
yra daug tokių veikalų, kurių 
neturi ir V. D. Universitetas. 
Lietuvių Mokslo Draugija dar 
prieš karą gavo visą žinomojo 
musų istorininko Simano Dau
kanto palikimą, Lauryno Ivins
kio ir kitų žymiųjų Lietuvos 
veikėjų korespondenciją. Lietu
vių Mokslo Draugijos archyve 
yra daug musų tautosakos ir 
kitokių vertingų lietuvių kultu-1 
rai pažinti etnografinių ir ar
cheologinių paminklų.

Lietuvių Mokslo Draugija bu
vo grynai mokslinė, nepolitinė ! 
įstaiga. Tačiau lenkų vyriausy
bė, kuriai atrodo pavojingas 
kiekvienas lietuvių tautinės kul
tūros reiškinys' Vilniaus krašte, 
Lietuvių Mokslo Draugijį už- 

1 darė. Lenkams, matyt, atrodė 
1 pavojinga Lietuvių *Mokslo Dr- 

ja, kurios rinkiniai bylote by
loja apie gražią ir seną lietuvių 
tautinę kultūrą, kurie pirštų 
prikišimai rodo, jog Vilniaus 
kraštas yra lietuviškas. Lenkų 
uždarymas Lietuvių Mokslo 
Draugijos yra; niekuo nepateisi
namas žygis. Jis mums rodo, 
jog lenkai visomis priemonė
mis kovoja su lietuvių tautine 
kultūra. Prieš 20 metų pati 
Lenkija buvo svetimų pavergta 
ir jos geriausieji sūnus piktino
si tais rusų žygiais, kurie slo
pina jų kultūrą, jų tautinę są
monę. Tačiau pati Lenkija at
gavus savo nepriklausomybę, 
stengiasi užgniaužti tautinę są
monę tų tautų, kurios fana'į 
jos valstybę. Skaudžiausiai nuo 
lenkų tenka nukentėti lietu
viams ir ukrainiečiams. Jeigu 
lenkų vyriausybė taip stropiai 
stengtasi užgniaužti kiekvieną 
lietuvių ir ukrainiečių tautinės 
sąmonės apraišką, tai tas fak
tas mums akivaizdžiai rodo, 
kiek Lenkijos pavergtose lietu
vių ir ukrainiečių tautose yra 
gyva tautine sąmonė. Lenkų 
vyriausybė yra pasiryžusi jėga 
užgniaužti tautos dvasią. Ji pa
miršta, kad nėra pasaulyje to
kios jėgos, kuri pajėgtų už
gniaužti laisves pasiilgusią dva
sią. Lenkų žiaurios represijos 
Vilniaus krašto lietuviuose iš- »
šaukia didesnį pasipriešinimą, 
o nepriklausomos Lietuvos lie-

protestą šiam juodajam, žiau
riajam lenkų smurtui. Visas pa
saulis turi išgirsti skardų lietu
vių protesto balsą prieš žiaurų, 
niekuo nepateisinamą lenkų 
Smurtą! Visas pasaulis turi su- * 
žinoti lenkų okupuotame Vil
niaus krašte lietuviams daro
mas skriaudas! Visas pasaulis 
turi pamatyti lenkų nekultūrin
gus žygius, lenkų administraci
jos vandalizmą! Nė vienas lie
tuvis, kurio širdyje plaka savo 
tėvynę mylinti širdis, negali pa
likti abejingas šiam barbariš
kam lenkų žygiui. Mes* negali
me tylėti ir ramiai žiūrėti, kaip 
lenkai Vilniaus okupuotame 
krašte griauna lietuvių mokslo 
židinius, kaip jie ten žiauriau
siomis ir barbariškomsi prie
monėmis naikina lietuvių tau
tinę kultūrą. Tiek Lietuvos, 
tiek užsieniuose gyveną lietu
viai į lenkų barbariškuosius/žy
gius turi atsakyti protestų ban
ga. Ypač užsienių lietuviai gali 
svetimtaučiams iškelti lenkų 
Vilniaus* okupuotame krašte lie- 

| tuviams daromas skriaudas.
Jeigu užsienių diplomatai ir 

politikai gali būti abejingi len
kų okupuotame Vilniaus kraš
te lietuviams daromoms skriau
doms, tai tokiais jokiu budu 
negali likti mokslininkai, ku
riems rupi objektyvioji tiesa ir 
kultūra. Jeigu užsienių moksli
ninkai bus gerai informuoti a- 
pie lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte lietuviams* daromas kul- I
turines skriaudas, tai jie neliks 
jam abejingi ir taip pat pareikš 
griežčiausią savo protestą.

Lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte lietuviams daromos kul
tūrinės skriaudos mus visus lie
tuvius dar labiau turi sujungti 
bendrajam savo tautinės kultū
ros* darbui ir kovai prieš visa 
tai, kas kėsinsis į Lietuvos lai-

Lenkų skriaudžianjas ir barba
riškai persekiojamas Vilniaus 
kraštas visuomet mums turi bū
ti prieš akis. Mes, lietuviai, jo 
niekados neišsižadėsime ir ne
pamiršime. Ypač dabar, kada 
Vilniaus krašte tokiu barbariš
ku įnirtimu griaunami lietuvių 
kultūriniai židiniai. Vilniaus 
byla turi daugiau rasti vietos 
lietuvių spaudoje. Mes turime 
aikštėn kelti Vilniaus krašto lie- 

| tuviškumą ir visus lenkų smur
to žygius, kurie tą lietuvišku
mą griauna. Gražioji Vilniaus 
krašto praeitis, Vilniaus krašto 
gyventojų senoji kultūra mums 
aiškiai rodo, jog tas kraštas 
nuo žilosios senovės yra lietu
viška Vilnius yra tiek glau
džiai suaugęs su Lietuvos isto
rija, kultūra ir lietuvių tautiniu 
atgijimu, jog lietuviai jokiu bu
du negali Vilniaus išsižadėti. 
Kiekvienas okupantų Vilniaus 
krašte lietuvių tautinei kultūrai 
suduotas smūgis skaudžiai už
gauna lietuvio širdį ir tuo rodo, 
kiek Vilnius yra brangus kiek
vienam lietuviui. Tsb,

“Gina” krikščionybę
Kaip Associated Press telegrama iš Barcelonos pra

neša, Ispanijos sukilėlių (arba jų talkininkų, Italijos fa-

skaityti spausdin 
tas raides

Graikų padavimai byloja apie 
du brolius: Idasą ir Linkėjų. 
Pastarasis turėjęs tokias aš
trias akis, jog matęs metalus 
žemės gelmėse.

Tokiuose liaudies* padavi
muose kartais randame grūde
lį tiesos. Tikrai yra žmonių, 
turinčių ypatingą gabumą per
matyti ir pažinti daiktus. To
kie anormalųs žmonės dažnai 
laikomi “stebukladariais”, nes 
jie labai retai tesutinkami. Ta
čiau gyvi pavyzdžiai rodo, kad 
tokių žmonių pasitaiko, bet jie 
mums atrodo darą “stebuklus” 
dar ir dėl to, kad mes esame 
nepaprastai mažai tepažengę 
psichologijos* ir fiziologijos 
moksluose.

Štai fiziologinio anormalumo' 
pavyzdys, apie kurį papasako
jo Dr. Westas. Jis pažino ang
lę Mollie Faucher, kuri buvo 
laikoma fiziologiniu stebuklu. 
Ji, turėdama 16 metų amžiaus, 
nukrito nuo arklio ir nuo di
delio susitrenkimo buvo 12 me
tų paraližiuota. Vėliau jos svei
kata kiek pasitaisė. Per 9 me
tus jos akys buvo visai už
merktos*; po to ji jas pravėrė, 

, bet niekad jos nejudėdavo. Kai 
Dr. Westas ligonę stebėjo, jos 
akys buvo atidaros dieną ir 
naktį, tačiau ji visiškai nieko 
savo akimis nematė. Ji ne tik 
nieko negalėjo valgyti, bet ir 
maisto kvapo josios organiz
mas negalėdavo pakęsti. Būda
vo tokie momentai, jog ji atro
dė mirusi: kūno galūnės visai 
atšalusios, ir tik labai sdlpnas 
širdies veiksmas išgelbėdavo ją 
nuo laidotuvių. Beveik per 12 
metų ji nieko nevalgė be nepa
prastai mažo vandens, vaisių 
sunkos ir kitų skysčių. Jos šir
dis buvo labai išsiplėtusi ir 
dažnai skaudėdavo. Nors 
nė nieko akimis nematė, 
čiau regėjimą ji turėjusi 
kosi pirštų pojūčiuose. Ji 
tais taip greit galėjo skaityti, 
kaip sveikas žmogus akimis. Ji 
liesdavo pirštų galais spausdin
tas ar rašytas raides ir tarda
vo žodžius. Šviesos, žinoma, jai 
beskaitant — nereikėdavo. Pir
štų pojūčiais ji lengvai atpažin
davo ją belaukiančius svečius 
ir taip pat paduotas jai pažįs
tamų fotografijas.

Per 12 metų ligonė niekad 
nemiegojo. Be kraujo apytakos 
ir kvėpavimo, kurie buvo labai . 
nežymus, ligonės kūnas neda-

ta- 
ran-

* vpirs-

“Daily Herald” praneša, kad 
paskutiniuoju laiku japonų už
imtose Kinijoss srityse prasidė
jusi japonų tarpe tikra h a raki- 
ri banga: daug japonų virši
ninkų Kinijoje baigią savo gy
venimą savižudybe, šių savj- 
žudybių priežastis yra laikoma 
japonų kariuomenės paskuti
nių dienų nepasisekimai, kurie 
ypačiai kartojasi pačiu pasku
tiniu laiku. s

šistų) mesta iš lėktuvo bomba pramušė katedros stogų 
ir apdraskė jos vidų.

Tai šitaip generolas Franco “gina” krikščionybę 
Ispanijoje. Bet ar Romos papa jį už tokį “šventvagiškų” 
darbą pasmerks? z _■

lenkams, kurie net ultimatumo 
keliu reikalavo su jais užmegz
ti diplomatinius santykius. Lie
tuvių tauta šiandien yra atgiju
si ir tiek susipratusi, jog ji nie
kuomet nesiduos svetimiems 
pavergiama.

Lenkai, uždarydami Lietuvių 
Mokslo Draugijų, Lietuvai pa
dare tai, ko jai nedrįso daryti 
nei okupantai rusai, nei oku
pantai vokiečiai. Vadinasi len
kai savo žiauriomis represijo
mis Vilniaus krašte prašoko ir 
rusus ir vokiečius.

Štai dabar šio skaudaus fak
to akivaizdoje kyla klausimas, 

inei? lietuviai turime daryti?
mes turime kovoti su šia 

smurto pajėga? Pir- 
visi lietuviai, gyvenųrruausia visi lietuviai, gyveną 

savo tėvynėje ir už jos sienų, 
turi pareikšti kuo griežčiausių

ŽEMSEMĖS GILINA NEMUNO
VAGĄ

KAUNAS — Kauno Vandens 
Kelių Rajono žemsemės pradė
jo negilesnes Nemuno vietas 
valyti. Neseniai žemsemės dir
bo Lampėdžių Kačerginės—Ku
lautuvos apylinkėse.' Dabar vie
na žemsemė dirba Šilinės, o ki
ta Zapyškio apylinkėse. Vienu 
laiku ties Zapyškiu garlaiviams 
praplaukti upės vagoje tebuvo 
tik apie 75 cm. vandens gilu
ma (normaliai turi būti apie 
85-90 cm), todėl ten dabar ten
ka pašalinti seklumas, kurios 
galėtų sukliudyti garlaivių su
sisiekimą.

• šiemet Lietuvoje įregistruo
ta 12,345 pramonės ir 20,320 
prekybos įmonių. Pernai buvo 
irecistruota 11,386 pramonės ir
19216 prekybos įmonių

ko mirti, bet sakydavo, jog ne
galinti, nes nieko joje nėra, kas 
galėtų mirti. Toks buvo jos kū
ninis būvis. Dar keistesnes ji 
turėjusi dvasdnes savybes. Jos 
aiškiaregystės dovana buvusi 
nepaprastai reta. Atstumas jai 
nesudarydavo jokių kliūčių. 
Nebuvo taip paslėptų daiktų, 
kurių jos dvasinis regėjimas 
nęišvystų. Uždarus laiškus ji 
skaitydavo nepaėmusi jų į ran
kas. Mintimis ji lankydavo sa
vo {iminės ir pažįstamus, pasa
kydama, kuo jie užsiėmę ir 
kaip apsirengę.

Seniausia pasaulio 
duona

Užsienio spauda rašo, kad 
Bdrlyno muziejaus Egipto sky
riuje po stiklu yra saugoja
mas pats seniausias pasaulio 
duonos gabalas, šis duonos ga
balas esąs atrastas 18 dinasti
jos faraono Mentuhotepo sar
kofage. Mentuhotepas esąs gy
venęs maždaug 2500 m. prieš 
musų erą. Tuo budu šis duo
nos gabalas turįs apie 4500 m. 
amžiaus. Jis yra sukietėjęs 
kaip deimantas ir išrodo juo
das kaip anglis. Tačiau nėra 
galima nustatyti iš kokių gru
dų šis duonos gabalas yra iš-
keptas

»:»
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Gabrielė Petkevičaitė

IŠSIPLĖTUSIOS VENOS—“VARIUOSE VEINS”

Vieloms matosi mazgai išsi
pūtusių venų. Visas ilgis venos, 
kaip ilgoji vena saphenons nuo 
kirkšnio iki pado kojos arba

(Tęsinys)
Pajutę iš vyskupo pusės* to

kią paramą, jau drąsiau žiūrė
jome į musų sumanymo išsi
pildymą.

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

Kada bajorė antru atveju 
ėmė baidyti mane, kad iš mu
sų spektaklio nieko nebus, kad 
visas žygis niekais nueis, ra
miai ir didžiuodamasi galėjau 
atsikirsti:

—Liaudis eis, aristokratija 
iM vyskupu irgi, nes supranta 
savo pareigas, žino, kas yra 
kaltu liaudžiai, o sauja bajorų 
ar bus, ar nebus... Skirtumo 
nepadarys.

Sakiau šitaip norėdama ne 
atstumti smulkius dvarininkus 
nuo musų vaidinimo, bet vien 
tik patraukti. Žinojau juk ge
rai, kad aristokratija, visokie 
kunigaikščiai, grapai anais lai
kais bajorams buvo tas pats, 
kas Kaulė saulėžolei ir kad nie
kuo geresniu jų nepriviliosi į 
vaidinimą, kaip tokiu pasaky
mu.

Vaidinamąją dieną iš tikrų
jų, kaip mano buvo spėta, at
vyko nemaža bajorų. Vargiai 
iš buvusiųjų Palangoje kas pa
norėjo namie pasilikti. Deja! 
poniulių dauguma atvyko veik 
paskutinę minutę. Matyt, ilgai 
svyravo — eiti arba neiti, ir, 
tik išvydusios ponybę ‘ važiuo
jant, paskubo. O su jų susodi
nimu buvo didelis keblumas. 
Visos veržėsi. į pirmąsias vie
tas, reikalavo kasoje pirmų ei
lių bilietų, kuriuos jau seniai 
buvo musų sodiečiai išgrobstę. 
Poniulių dauguma raukydamo- 
si turėjo savo skrybėles sodin
ti paskutinėse eilėse, toli toli už 
sodiečių skepetų ir milinių. 
Ponybė sėdėjo savo ložose.

Bet savo pasakojimu per to-

Ii užbėgau atsitikimams už 
akių.

Gavę iš grapų leidimą pasi
naudoti pašiurę teatru vadina
ma, ėmėm rūpintis programų 
—plakatų spausdinimu, pas
kum platinimu. Visi paeiliui 
kišome redaguodami savo ska
tiką, nes visi lygiai troškome, 
kad butų puikiausia... O šian
dien tenka, tai skaitant, vien 
stebėtis, kaip maža musų mo
kėta gimtoji ♦ kalba!...

Programų platinti *ir lipdyti 
pasiėmė d-ras Vaineikis ir stu
dentai Mongirdas su Janulai
čiu. Studentai, it atvairai, savo 
dviračiais skrajodami, netruko 
visos apylinkės tvorų ir šulų 
išmarginti. Ypač visi telegrafi
niai šulai pasipuošė raudonais, 
geltonais, žaliais, mėlynais rū
beliais ir šypsojosi margais po
pieriais, palankiais popieriais, 
kaip kokios iki šiol neregėtos 
didžiulės gėlės viliodamos že
maičių akis ir širdis, savo raš
to ir savo viešai tarto žodžio 
išsiilgusias.

Ponybei ir kunigams ir mu
sų Poškaitei-Bucevičienei musų 
artistai patys (bene Juškytė, o 
gal ir pati primadona Agota su 
Višinskiu) nešiojo bilietus. Po
nybė, matyti, dėl vyskupo įta
kos maloniai sutiko pakvieti
mą ir mokėjo brangiau, ne
kaip kainų buvo nustatyta. 
Aukštesnės kategorijos kunigai 
svečiai (t. y. ne iš užsienio at
vykę, lik ne palangiškiai) labai 
svyravo: vienas, užmokėjęs už 
bilietą, pardavėjų akyse su
draskė ir nusviedė; kitas atsi
sakė pirkti...

Bet buvo keletą ir tokių, kaip 
kunigas Tuma si kurie, žygio ir 
laiko negailėdami, vyko iš tolo 
dalyvauti toje didelėje ir tada 
dar tokioje nepaprastoje tautos 
šventėje.

(Bus daugiau)
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NAUJIENŲ-ACME Photo
ŽIEMAI — Mus tebekamuoja karščiai, bet kailių pirkliai New Yorko ir Chicago- 

je jau galvoja apie žiemą ir ką gražioji ponia dėvės, štai keli vėliausi kailinių 
paltų pavyzdžiai.

rodos degina ir niežti. Ligonis 
skundžiasi nuovargiu. Oda virš 
venos gali būti patamsėjusi 
nuo kraujo tekėjimo sustojimo 
toj vietoje.

Pirm gydymo gydytojas tiria
Išsiplėtusios venos gali atsi- vožtuvus ne tik paviršutiniųjų 

rasti ne tik ant kojų, bet ir venų, bet ir giliųjų, ar kraujas 
hemorrhoidosc (pilės), pavir- gerai teka ir, ar yra gera ko
šimu lyties organuose, šlapumo munikacija tarpe paviršutinių 

ir gilesnių venų. Gydant išsi
plėtusias’ venas yra svarbu, kad 
kraujas gerai tekėtų gi lesiuose 
venose nors jų niekad nešima- 
to. ,

Jei “varicose veins” nebus 
gydomos, galima tikėtis įvairių 
komplikacijų. Gali pasidairyti 
žaizda, venos uždegimas ir o- 
dos suerzinimas — eezema. Ma
žiausias užgavimas’ gali sužeisti 
odą ir pradari veną iš ko pasi
daro nepaprastai didelis krau
jo plūdimas. Jei tokia nelaimė 
atsitinka, nereikia pamiršt pir
moji pagelba, tai yra prispaus-

Kritika ir
Pavydas Bukim Gražios

Rašo Madame X.

JIS IR AŠ

pūslėje, smegenyse net 12 
pirštų žarnoje (duodemun) ir 
kitur.
Kaip pasireiškia varicose veins 

dar prieš ją pasirodymą
Pradžioj, kojose jaučiamas 

didelis sunkumas. Naktį trau
kia mėšlungis blauzdose. Kai 
kada sutinsta kojų galūnės ir 
riešas. Ypatingai plaukiant van
denyje ir jei labai šaltas van
duo netikėtai užeina mėšlungis 
blauzdose. Kol išsiplėtusios ve
nos išsivysto, pradžioje gali bū
ti daugiau skausmo negu vė
liau. Paraleliai su ilgąja vena 
saphenons nuo kirkšnio iki ko
jos pėdos yra ilgas, jautrus 
nervas kas padaro išsiplėtusiai 
venai skaudėjimą. Virš tokios 
venos, oda jaučiama įtempta,

gydytojas ateis. Uždegimas o- 
dos virš išsiplėtusios venos ga
li būti taipgi viena komplikaci
jų.

(Bus daugiau)

“Jei visi pasaulyje žmonės 
šiandien sustotų viens kitą kri
tikavę, apkalbėję/’pavydėję, lai 
pasaulis su viena diena taptų 
dangus ant žemės”. Taip pasa
kė Andrew Carnegic.

kitą žmogų kritikuoti, kaip len-

SIENAI PAPUOŠTI PANELIS

viau yra jam pavydėti. Jei mes 
matome, kad musų sesutė žen
gia pirmyn su progresu ir ap- 
švieta, mes pačios nepadarome 
pastangų save pagerinti, bet pa
vydime, apkalbame, kritikuo
jame. Atsiekti šiame pasauly
je ką nors gero ir garbingo, 
reikia ne pavydo, kritikos, bet 
pasišventimo — dirbti, dirbti ir 
dar 
bet 
bas 
Jei

Rašo Ona Kubilienė.

labai

Taisyklingas 
Kvėpavimas
o Tenka pa temyli, 
mažai motorų taisyklingai kvė
puoja. Gal neklysiu pasakiusi, 
kad daugelis gal nesyk į gyveni
me nėra tikrai 
pusios.

ir giliai atsikvė-

kWALL HANGING PATTERN d666.
No 1666 — Pritaikykit siulus iaip, kad kačiutės išeitų 

kaip gyvos, tuomet turėsit gražų paveikslą.

stalo 
buvo 
švai-

c 
s e •

kartą dirbti, ne vien sau 
ir kitų žmonių labui. Dar- 
padaro žmogų laimingu, 
studijuoji muziką, prakti- 

k kasdien nuosekliai, aly- 
džiai, neatidėk rytojaus dienai, 
nes rytojaus gal nebus. Ką gali 
padaryti šiandieną, padaryk 
šiandieną, rytojus yra kita die
na.

dirbk 
džiai,

dirbi ir namo darbą, 
nuosekliai, švariai, aly- 
nežiurint ką tu dirbi, ką

sąžiningai, tau yra garbe, ir tu 
su laiku sulauksi pagarbos nuo 
kitų. Bet niekados nemėgink sa
vo studijose, darbe ar kitur kur 
tinginiauti, o paskui kitam 
žmogui, kuris dirba su pasi
šventimu, pavydėti — jo pasek
mės yra vaisius pasišventimo, 
o ne pavydo.

pavydas, apkalbėjimas, kriti
kavimas kito žmogaus yra 
tiek daug žalos padaręs žmo
gui, kad net sunku įsivaizduo
ti.

kvėpavimas yra 
Gilus ir taisyk

la ūkiai su-
labai svarbus.
lingay kvėpavimas
stabdo galvos skaudėjimą, svai
gulį, gazus viduriuose, ir net su 
laiku prašalins taukus, kurie 
pas daugelį moterų dėl kokių 
tai nežinomų priežasčių 
sikaupę apie ir truputį 
juosmenio.

Kai vakare atsigulsi t

yra su- 
žemiau

į lovą, 
ir baru
orą, odyki t per nosį įtraukti 

per burną jį išleisti. Kvėpuo
ki t giliai, giliai. Įtraukit ir iš- 
lekkit, orą kokius dešimts sy
kių. Pradžioj bandykit kokius 
5—6 sykius, ir kas vakarą pri
dėkit po sykį iki pricisit iki de
šimties. Kartokit tą per visą sa
vo gyvenimą, pamatysit, kad 
jausitės daug sveikesnės. Jei tą 
eksperimentą darysit gatvėje, 
lai sustokit, einant to neatsiek- 
y’t, nes negalėsit giliai atsikvėp
ti.

Vardas Ir pavardė

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

No. 1666

-A J.

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

Motinos, kurios auginate vai
kučius, mėginkite iš mažens 
jiems skiepinti meilę, dorą, ki
tam žmogui, žmogus, kuris yra 
nepavydus, gailestingas, neap
kalba kitų, yra labai laimingas 
Šiame pasaulyje, nes jį visi my
li, jam nėra stoka draugų, jamJ 
visuomet pasaulis yra geresnis, 
negu tam žmogui kuris pavydi,

kritikuoja, o patsai nieko ne
veikia.

Benjamin Franklin pasakė, 
kad “pavydėti, apkalbėti, kriti
kuoti gali bile durnius, ir dau
giausiai durnius tą daro”. , X

Puikus posakis, ar ne? Taigi, 
ir mes nebūkime tais durniais, 
bet jai norime laimę rasti šia
me pasaulyje, ištieskime rąnką 
savo artimui, ir dirbkime su pa
sišventimu. Mes atsieksime sa
vo tikslį be pavydo

Prie virtuvės apvalo 
mudu du sėdėjom. Jis 
kvaitulio apimtas žmogus; 
S'tė rankas; tai alkūne, tai del
nu stalo viršų trynė. Savo kal
boje jis nuolat nevykusios mei
lės/ priežąstis kartojo. Jo pro
tas buvo'YTKi'as mišinys.

“Ji kalta. Ji norėjo kad aš ją 
žmonių akyse patenkinčiau. Aš 
žmogus. Aš to negalėjau pada
ryti; todėl prasikaltau jai — 
todėl ji už kito ir ištekėjo”. Jis 
mojo ranka ir vėl sakė, “Mano 
pasaulis. Aš jame gyvenu. Te
gu ji sau žinosi.”

Aš žiurėjau į betvarkiai laik
raščiais klotą ąslif. Mano gal
voje sukosi — maišėsi šie klau
simai: “Kas man Patinka”, “Iš
eivijos Ištautėjimas”, “Po Ėles 
Beklampojant”, “Laikinė Pami
šėlė”. Norėjau rašyti į skyrių, 
“Kas man Patinka”. Tam tiks
lui išvarčiau laikraščių pusla
pius, o medžiagos vos vienam 
sakiniui tesurade u. štai jis: 
man viskas patinka, ką tik 
sveikas protas leidžia žmogui 
pilnai išreikšti. Tuomi mano 
pirmas kūrinys ir užsibaigė.

Po to “Išeivijos Ištautėjimas” 
mane palietė, čia rš jaučiau e- 
santi pilnai prasikaltus. Mano 
Betty Lou nekartą prašė mane, 
kad aš ją lietuviškai skaityti 
pamokinčiau. Būdavo net kny
gą atsinešusi prašo, “Mother, 
teach me how to read Lithua- 
nian”. Aš vis rasdavau priežas
tį laiko neturėjimui. Ma.no apsi
leidimas, iki šiol, nedavė jai 
progos lietuvaite būti, šis klau
simas mano sąžinę ėdė.

Jis nustojo kdbėjęs. Aš pa
žvelgiau jo veidan. Jis juokėsi; 
blizgančiomis akimis į mane 
žiurėjo. Aš žinojau, kad jis pro
to liga kankinamas yra. Man 
pasidarė nejauku, Jo dispozici
ja mano mintis išbkškė. mano 
rašymo ūpas baimėj paskendo.

Vargo Duktė

Veda Dora VilkienėĘ 
E

Pyčių “Džiamas” ,
6 puodukai sutriuškintų pyčių 
4 puodukai cukraus 
% puoduko sunkos iš pyčių 
P/2 colio imbiero šaknies (Ginger 

root)
% šaukštuko “all špice”, maišytų 

pipirų
P/2 šaukštuko gvaizdikų
P/2 colio cinamonų, bet ne maltų 

cinamonų
3 pyčių grudus (sudaužykit pyčes ir 

išimkit grudus.
Nušutinkit verdančiu vandeniu py
čes. Paskui įdėkit į šaltą vanden( ir 
nulupkit. Sutriuškinkit su mediniu 
šaukštu. Numieruokit ir pridėkit 
cukraus ir truputį vandens. Prie
skonius suriškit į maišiuką. Virkit 
ant nedidelės ugnies iki sutirštės ir 
pasidarys permatomas. Nuolat mai- 
šykit, kad neprisviltų. Ant galo įdė- 1 citrinų mišinĮ ir paduokit stalan.

— 1 ■■

kit pyčių grudus ir dar pavirkit. 
Paskui supilkit į stiklus.

Galit virti pyčes ir be prieskonių. 
Vietoj tų prieskonių įdėk smulkiai 
supiaustytų citrinų ir orandžių, pa
gal skonį, nes vienos pyčės neturi 
pakankamai skonio.

Pyčės su
Vynuogėm

(6 asmenim)
2 puodukai smulkiai supiaustytų 

pyčių
Cukraus kiek patinka
1 puodukas grape juice
14 puoduko citrinų sunkos

Atšaldykit pyčes, sumalšykit 
grape juice su citrinos sunka atskl- 

jrai. Sudekit pyčes į 6 stiklus, api- 
berkit cukrum, užpilkit grape ir

MĖGSTA SUKNELĖ SU TRUMPU ŠVARKU

KNITTED BOLERO SUIT PATTERN 1834
No. 1834 — Tuo dabar pradėkit megzti sau šią gražią suk

nelę žiemai. Vartokit plonus ąrba storesnius, vilnonius siulus.

šeimininkėms
Šią savąįtę pigiau nusipirksit ver-. 

sienos. Veršieną galit išsikepti jau 
išvakaro ir į pikniką nusivežti. Pa
kepki! po pečium su kemšalu iš 
baltos duonos, virtų, sukapotų, ke
penų, svogūnų, pipirų ir druskos.

Taipgi nebrangiai šią savaitę gau
sit ir jautienos.

Vardas ir pavardė'

| Adresas

I Miestas ir valstija 
U» w ■*«■* •<■■*»-
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No. 1834

Čia |dedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyrdį No. -

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SU Chicago, III.
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B  /•*  NAUJIENOS, Chicago,HL  Ketvirtadienis, liepos 21, *38

Diena Iš Dienos
KLAIDOS 
ATITAISYMAS

Liepos 12 d., numeryj buvo 
pranešta, kad Dominick Silves- 
ter ir Stella Rakštis išsiėmė' 
vedybinį leidimą. Dabar musų 
prašo pranešti, kad toks leidi
mas nebuvo išduotas ir kad 
aukščiau suminėti asmenys nė
ra vedę.

unijos sąvaitę atostogų su sa
vo šeimyna išvyko pas savo sū
nų.

Kelionę mano turėti patogią, 
nes praeitą pavasarį įsigijo 
naują Pontiac karą, tad gal 
nebus vargo pasiekti Akroną.

Ten pasisvečiavę pas sūnų ir 
apžiūrėję svarbesnes vietas Ak- 
rone, mano sugrįžti Chicagon 
apie ateinantį septintadienį, 
nes pirmadienį reikės stoti prie 
savo kasdieninio darbo.

P. B.

Wis. svečiuotis pas vedusią duk 
terį p. Dabrowski.

Jos žentas p. Dabrowskis 
dirba prie Kingsbury bravąro. 
Jeigu Mrs. Karalius mėgsta iš7 
gerti alaus tai žentas galės 
lengvai “pafundyti”. Linkėtina 
smagaus laiko. VBA.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Uhicagoje) ,

Frank Janusz, 49, su Antoi-
nette Zygadlo, 44

Brune- Balčaitis, 26, su Elea-

Suėmė Joliet
Kalėjimo Pabėgėlius

Prie Hobart, Indiana, buvo 
suimti du kaliniai, kurie šešta

dienį pabėgo iš Will apskričio 
kalėjimo Joliete. John Hritz, 
Gary, buvo kalinamas už žmog
žudystę, o Leonard Lattes, iš 
Joliet, už automobilių vogimą.

Išvyko Akronan 
Aplankyti Sūnų

GARFIELD PARK — Pra- 
eitą pirmadienį Juozapas Lau- 
čiskis su savo šeimyna išvyko 
atostogų į Akron, Ohio, pas sa
vo sūnų Albertą, kuris ten gy
vena su savo žmona ir dirba 
už chemijos inžinierių gumos 
kompanijoj, kur gamina auto
mobilių padangas.

Tėvelius Laučiskius sūnūs 
Albertas prašė jį aplankyti, 
kaip tik jis ten apsigyveno: 
Tai bus jau trys metai. Bet tė
velis Laučiskis, dirbdamas už 
janitorių, niekaip negalėjo pa- 
siliuosuoti nuo darbo, nors jis 
ir labai norėjo pamatyti kaip 
jo sūnūs ir marti ten gyvena. 
Tik šįmet, kai jisai gavo iš

Al. Mickevičius Jr.
Rašo Iš Kauno

Mirusio Chicagos Lietuvių 
Draugijos prezidento sūnūs Al. 
Mickevičius, kuris dabar lan
kosi Lietuvoje kartu su choru 
Pirmyn, atsiuntė man atvirutę 
tiesiai iš Kauno.

Pasirodo, kad jis tenais yra 
labai patenkintas ir kad jam 
Lietuva labai patinka. Taipgi 
atrodo, kad musų tėvų kalba 
yra labai sunku išmokti, nes 
jaunuolis Albertas dar tebera
šo anglų -kalboje. Beje, pirmą 
žodi “Valio” užrašė lietuviškai.

Tarp kitko jis sako, kad mai
stas ir patogumai yra labai pa
tenkinanti. Labai džiaugiasi 
gavęs progą Lietuvą pamatyti.

—VBA.

Michael Ambrose 
Pirko Naują Taverną

SOUTH SIDE — šią savaitę 
p. Michael Ambrose išpirko bu
vusią p. Pakščio taverną antra
šu 6614 S. Western Avė. P-s 
Ambrose pirmiaus buvo part
neriuos su Paul Kilda ant W. 
59th St. Dabar p. Ambrose bus 
pats savo bosas ir galės biznį 
varyti kaip jam patinka. Linkė
tina didelio pasisekimo naujoj 
vietoj. VBA. .

Pavyko L. J. K.
Ratelio Piknikas

Ans

Lil-

nor Faber, 26
James DuVail, 34, su

Stancik, 23
Theodore Benda, 23, su 

lian Vasilovsky, 22

Sutraukė Skaitlingą Būrį 
Žmonių.

Chrysler-Plymouth

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“Ų Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

I 
I

CRANE 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

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

Jono Karaliaus Žmona 
Išvyko Atostogauti

BRIDGEPORT — Jonos Ka
ralius kuris užlaiko taverną 
prie 32 ir Pamell, vos spėjo 
pats pargrįšti iš Sand Dunes 
kur jis pas p. Kačerauską de
giuose saulės spinduliuose per 
visą savaitę laiko, tuoj išlei
do savo žmoną j Sheboygan,

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atsto
vų visuotinas pusmetinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 21 d. 1938 m. Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 
S. Halsted st., 7:30 vai, vakare, ant pirmų lubų. Būtinai 
atsilankykite į susirinkimą. Kviečia Kapinių Trustisai.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
liepos 21 d., 8 v. v., svet. 3000 W. North avė.

Sekr. A. Lungevicz.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 

šešlad eni, liepos 23 d. 8 v. v., Paul Cheraškos bule, 2117 
Concord place, pirma buvęs Alice place. Visu nariai pra
šomi atsilankyti laiku, nes po susirinkimo turėsim šurum 
burum. —Sekretorius P. B.

■ ------------ ’

.........PARENGIMAI.... ~ b,.................. .----- -.....................
Lietuvių Raudonos Rožės Pašalpinio Kliubo piknikas įvyks 

sekmadienį, liepos 24 d., Sunset Parke, 135 st. ir Archer 
Avenue. Pradžia 11 v. r., įžanga 25c. Bus muzika, žaismai 
ir dovanų.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
. KUPONUOSE

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

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

Jaunuolis Liudvikas 
Tenzis Ligoninėje.

Nežinau malonesnio, drau- 
giškesnio jaunuolio už Liudvi
ką Tenzį, tad patyręs, kad jis 
serga, nutariau jį aplankyti. 
Jis guli apskričio ligoninėje.

Girdėjau pesimistiškų žinių 
apie ligonį, bet pasirodo, kad 
joms nėra daug pamato. Ligo
nis yra gerai nusiteikęs ir pil
nas pasiryžimo kuo greičiau
siai pasveikti ir vėl grįžti prie 
savo mylimos jaunos žmonos 
ir prie dainavimo, kurį jis taip 
mėgsta. Jam skubu pasveikti 
dar ir todėl, kad jau pamažu 
artinasi “pastogių” parengimų 
sezonas, ir jam, kaipo daini
ninkui, teks vėl dainuoti ir vai
dinti.

Liudvikas turi malonų bari
tono balsą ir yra labai populia
rus tarp radio klausytojų ir 
parengimų lankytojų. Jis dai
nuoja Dainos Chore. Jaunuolių 
tarpe yra mėgiamas ne vien 
kaipo geras dainininkas, bet 
nuoširdus ir geras draugas. Jis 
energingas, pasižadėjęs darbą 
atlikti, rolę išmokti visuomet 
nuoširdžiai ir tiksliai pareigas 
atlieka ir pas visus turi didelį 
pasitikėjimą. Trumpai, jis yra 
visais atžvilgiais pavyzdingas 
jaunuolis.

Kartu su šimtais kitų jo 
draugų ir mėgėjų linkiu Liud
vikui kuo greičiausiai pasveik
ti ir vėl grįžti į musų tarpą.

Liud. Draugas.

Svečiai iš Los Angeles, 
Californijos

Liepos 3 dieną buvo atva
žiavę j Chicago George Maiše
lius su žmona ir sunum iš Los 
Angeles, Calif.

Jie aplankė Maišenio žmo
nos pusseserę, pusbrolius ir 
taipgi apsilankė pas savo se
seris Kamarauskienę ir Aba- 
zorienę, kurios gyvena Rose- 
lande.

Seserys pamalę Maišeną ir 
šeimos kitus narius, labai nu
stebo, nes nebuvo matę brolio 
per 20 metų. Maišeniai aplan
kė ir seserų vaikus, kurie jau 
yra vedę. Jie pasisvečiavo, 
smagiai laiką praleido ir daug 
gražių įspūdžių įgavę Chica- 
goje, liepos 11 dieną išvyko 
atgal į Los Angeles.

vėlesniais metais iš 
atvykusio jaunimo, 

žaidė ir dainavo me- 
lietuviškas liaudies

Pereitą sekmadienį, liepos 
17, Danieliaus darže įvyko Lie
tuvių Jaunimo Kultūros Rate
lio piknikas.

Nors oras buvo neprielan
kus, bet visgi susirinko skait
linga minia žmonių. Daugiau
sia buvo 
Lietuvos 
Jie šoko, 
lo d i ngas
dainas, kurių aidas isikambejo 
po plačią apielinkę.

Dovanas laimėjo sekanti as
menys: J. Aldonis, 1322 South 
4th avė., Cicero, III.—laimė
jo pirmą dovaną ($3.00 cash); 
antrą dovaną — ($2.00 cash) 
laimėjo A. Kukler, 3414 So- 
Lituanica avė.; trečią dovaną 
— (table lamp gauta
gress Furn. krautuvės, 3224 S. 
Halsted st.) laimėjo Z. Beine- 
rauskas, 3301 So. Emc^rald 
avė.; ketvirtą dovaną laimėjo 
V. Mackinnah, 3957 Irving 
road.

iš Pro-

Piknikas visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas ir rengėjai dė
koja visiems pikniko daly
viams už skaitlingą atsilanky- 

Antanas.iną.

Kaimiečių Sukilimą^
Katrės Didžiosios
Laikais

Sekantis veikalas Sonotone 
teatre bus kaimiečių sukili
mas carienei Katrei Didžią j ai 
valdant Jis pavadintas Puga- 
čevu.

Veikalas labai įdomus, paga
mintas Lenfilm Studio Lenin
grade, t. y. ių pačių gaminto
jų, kurie gamino neseniai ma
tytą “Petrą Didįjį.”

(Skelb.)

Mrs. B. Johnsen.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

Beer Distributor

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

PETER PEN .

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria Ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprąndė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA LTO.

Peilis 
šakutės 
šaukštas 
šaukštukai2

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1
2

i

NORITE.

PER
SĖT

ftOLLYWOODVOGO^

Taupyki!
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui 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

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

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 
Porėtai
Vifikų flatai 
Garažai

Storų dengimas 
Asbestas kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

-SPECIALUS-
KONKRYTO PAMATAS 

EKTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS <£235 ir sukM

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

ATLAS BU1LDERS CO.
Laisniuoti ir apdrausti kontraktorial 

Statytojai nuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

■, , ■ i i.a

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkitės “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 (vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $4 9.50
GYDYMAS SCH.OO
LIGONINĖJE _________
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama ___ fe
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzle Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

’• RESTAURANTS

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS. Savininkas • 

TeL VIOTORT N7Ė.



NAUJIENOS, Chicago, III. 'Ketvirtadienis, liepos 21, *38

Cicero Lietuvių 
Gyvenimo 
įvykiai
R. R. Ruošiasi Piknikui — Ve

dybos — Pas Klovainiečius
CICERO — Liepos mėnuo. 

Saulutė skaisti, šilta. Piknikų 
sezonas ir parankiausias laikas. 
Tad, šį sekmadienį visi važiuo
ja į Siuiset Parkų, Vilniaus kal
nelius*, tiesiai Archer Avenue 
iki 135-tos gatvės. Paranku, 
lengvai privažiuoti. Katras at
važiuos, tikrai nesigailės. Ne tik 
smagiai laikų praleis, bet ir ga
lės laimėti šį-tų. O ypatingai di
delį, skanų sūrį, kurį pagamino 
Mrs. Kubaitis. Tai bus Raudo
nos Rožės piknikas.

Vedybos
štai vėliausieji nuotikiai. Per

eitų šeštadienį oras gražus vi
sų dienų. F. Danauskas svečių 
turėjo pilnų užeigų, 1346 South 
50th Avenue. Nuo pat rytų su
judimas didelis, ir nei nepaju
to kaip prisiartino ketvirta va
landa po pietų. Reikia išleisti 
dukterį šliuban, ir su tėviškom 
ašarom atsisveikina. Važiuoja 
Šv. Antano bažnyčion, čia gat- 

spūstis.
Tėvas Ramonas atvedė duk

terį ir padavė jaunuoliui Anta
nui Mu raškai ir sako, “Globok, 
buk apekunas. Atiduodu stveikų, 
gražių.” Toliau sumainyti žie
dai, atliktos ceremonijos. Ve- 
sclninkai važiuoja gatvėmis su 
triukšmu. • Nusiima paveikslus 
atminimui. Vakarop susirenka 
p. šcmetų svetainėje, šeiminin
kės priruošę turi iškilminga

MADOS

cfcfl
4828

o'o

4

No. 4828—Šioj suknelėj išrodysit 
plonutė. Sukirptos mieros 16, 18, 
20, taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted -SU, Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No........... -
Mieros__________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mieitaa ir valstija);
» . • ’t 

puotų. Čia jau komanda M. ir 
P. Danauskų. Svečių tiek prisi
renka, kad netelpa nė prie sta- 
lų.

Po užkandžių jaunosios bro
lis Frank Česais anglų kalboj 
paprašo jaunuosius atsistoti. Jie 
taria padėkos žodžius atsilan
kiusiems. Tų patį padaro ir tė
vai. Ir tuomi viskas baigiasi. 
Kiti dar daukia, kad daugiau 
kų pasakytų, bet jaunuolis 
Frank, kaip ir kiti jaunieji prie 
spyčių nepratę ir jų nemėgsta. 
O prie to šiltas oras, tai kam- 
gi malonu sėdėti.

Vieni nuo stalų, tuojaus šei
mininkes rengia vietas kitiems. 
O pati puota tęsėsi iki sekma
dienio ryto.

Kaip Danauskai, taip ir Mu- 
raškos turi plačių giminę, dau
gybę draugų. Jiems privalėjo 
paimti didžiųjų Liuosybės sve
tainę tokiai šauniai iškilmei. 
Jaunieji abu čia augę, mokslus 
išėję. Pradėjo savistoviai gy
venti po numeriu 1324 South 
48th Court. Laimingo taikaus 
jiems gyvenimo.

Klovainiečių Piknikas
Sekmadienis piknikų diena, 

bet rytas išaušo piknikams ne
palankus. Atrodo, pradės lyti 
bile minulę ir jau 9 vai. atva
žiuoja komisija Klovainiečių. 
Susirūpinę tariasi kas daryti. 
Prieita prie išvados: truks, lai
kys, piknikas turėti. Ir taip tę
sėsi per visų dienų. Tik prie va
karo pasirodė saulutė. Visų vei
dai prašvito.

Prasideda programa. Kliubo 
sekretorius P. Staišiunas prašo 
paklausyti, nes yra kas pasa
kyti. Pirmininkas K. P. Devei
kis perskaito laiškų iš pačių 
Klovainių, pasirašytų Igno Gaš- 
čiuno, Šaulių 2 būrio vadas. 
Laiškas gana ilgas. Kalbama a- 
pie statymo paminklo ir padė
ka už aukas $25.00 iš klubo iž
do. Ir dėl to fondo komisija 
darbuojasi. K. ir A. Dovidaus-

A.+A.
PETRAS VAISYS

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

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudimę 

draugus ir pažįstamus.
Priklausė prie Lietuvių 

Darbininkų Susiv. 2 kuopos W. 
Pullman Liet. Pašalpinio Klu
bo.

Kūnas pašarvotas randasi 
12020 S. Halsted St. Tel. Pull
man 7049.

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

Visi a. a. Petro Vaišio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

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

Rūpinasi laidotuvėmis Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Kliubas.

BAND Y K—RENDUOK—-PIRK! 
—25 CENTAI

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

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

LOVEIKIS S 
Dalia.

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietam® 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

11 n R A Gėlės Mylintiems I |J U A Vestuvėms, Ban- 
Tl |J £1 kietams, Laido- 

tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phon. LAFAYETTE

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
STOCGHOLM AMERIKOJ— Švedijos sosto įpėdinis Gustavas Adolfas, prin

cesė Louise ir princas Berlil (po juodu ženklu) netikėtai Amerikoj už'iiko, Stock- 
holmų, Wiisconsino valstijoje. 223 miestelio gyventojai, visi švedai svečius iškil
mingai sutiko stotyj.

kienė jau surinko $13.50. P-ia 
Joniene Dovidauskienė, vieloj 
surinko $3.30. Prospektų yra ir 
daugiau. . v

Pats piknikas vargiai duos 
pelno, nežiūrint gerų rėmėjų ir 
tolimų yvečių iš Rockfordo ir 
Kenosha. Jiems priklauso dide
lė garbė. Nežiūrint blogo oro, 
atvažiavo ir su aukomis prisi
dėjo. Kaip tik gausim pamink
lo projektų paskelbsime viešai, 
kad kiekvienas klovainietis ma
tytų, jog tai ne tuščias suma
nymas. D.

Laisvamanių Vyrų 
Choras Permainė 
Pamokų dienas

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Laisvamanių Vyrų Choras pir
miau dainuodavo šeštadieniais, 
dabar pamokos bus penktadie
niais. Sefcta'nti **paifioka • bus 
penktadienį, liepos 22 d. 8 vai., 
Stella Šurnas svetainėj, 3106 
So. Halsted St, Įėjimas per alu
dę. >

Kaip senieji, taip iir nauji na
riai susirinkit minimu laiku. 
Permaina dėl to įvyko, kad 
daug dainorių nusiskundė, kad 
šeštadieniais labai neparanku. 
Dabargi, rodos, visiems bus ge
rai.

Choras pageidauja kuo dau
giau naujų narių. Todėl, jei ku
riems dainos prie širdies kvie
čiame atsilankyti.

—Korespondentas

Mirė Sviedinio
Užgautas Berniukas

Elgin ligoninėje mirė 16 me
tų berniukas Richard Behrens 
iš Algonųuin, kuriam kietas ba- 
seball sviedinis pataikė į galvų.

. ACME-NAUJIENŲ Telephoto
APLEIDO KINIJĄ — šiuo svastika paženklintu traukiniu iš Kinijos išvyko ge

nerolas von Faulkenhauseii, vokietis karininkas, kuris1, tarnavo už kariškų patarėjų 
Kinijos karo vadui gęn. čiangkaišekui. Traukinys buvo taip paženklintos apsau
gai nuo bombardavimo.“ ;

Šį Sekmadienį 
Svarbus Kupiškėnų 
Susirinkimas

Gavo svarbų laišką iš 
Lietuvos.

Nors oras ir gana šiltas ir 
nepatogus laikyti susirinki
mams, bet Kupiškėnų Kultūros 
Draugija turi kelis svarbius 
draugijos reikalus, kurie 'turi 
būti aptarti.
/ Susirinkimas įvyks šeštadie
nį, liepos 23 d., 8 vai vakare, 
Paul Gheraskos bute, 2117 
Concord place (pirma buvo 
Alice place).

Visi nariai pralome atsilan
kyti, nes bus, išduotas raportas 
iš praeito draugijos pikniko, 
kuris įvyko ' 
me laiškų iš 
n ės Kultūros draugijos4 Kūpiš- 
kio skyriaus sekretoriaus K. 
Yečiaus ir daug svajrbių drau
gijos reikalų aptarti.

Prie progos, ' senieji nariai 
neužmirškitė1 atsivesti ir nau
jų narių, kurie norėtų prisi
rašyti prie musų draugijos ir 
sykiu darbuotis su ųiumis. 
Tad, visi bukite paskirtu laiku.

rželio 20 d. Turi- 
Jetuvos, nuo Eti-

Chi. Moterų Kultūros 
Kliubas Važiuoja 
Kenoshoh

. *

Chicagos Moterų Kultūros 
Kliubas kviečia visas choristes 
užsiregistruoti važiavimui į Ke- 
noshų, Wis., nevėliau kaip pen
ktadienį; antrašu 3129 S. Hal
sted street. Iš ten sekmadienį 
liepos 24 d., autobusas išva
žiuos 9 vai. ryto, tad bukite 
visos laiku.

Kliubietės, kurios norėtumėt 
važiuoti sykiu su choru užsire
gistruokite ir ateikite nurody- 
ton vieton.

R. S., Korespondentė

Garfield Parko
Laisvamanių
Išvažiavimas

Ruošia Naktinį Pikniką 
Liepos 23

G arf i cld p ar ki eči ai Laisva m a- 
niai turės naktinį išvažiavimų 
(piknikų) liepos 23 d , vakare 
Willow Springs, Spaičio darže, 
prie Archer Avė., priešais Oh

Spaičio miškelis plačiai lie
tuviams žinomas ir mylimas. 
Jis ypatingai malonus užėjus 
šiam nepakenčiamam karštam 
orui. j

Nak*4niaiM'° piknike galėsim 
atsikvėpti tyram, gaivinančiam 
ore. Šis piknikas visus suinte
resavo, kaip tai Joniškiečių, 
Žagariečių ir Kupiškėnų kliu- 
bus. Visi kalba apie Amerikos

Kultūros Draugijos 4 kuopos 
išvažiavimų, o roselandiečiai 
laisvamanių 1 kuopa žada at
sivežti. O kas su bridgeportie- 
sivežli. O kas si bridgepocrlic- 
čiais — neteko sužinoti. ,

Kų sako*, draugai? Gajrficld- 
parkiečiai, Fiat Janitoriai visi 
sugužės!

Vadinas, šis išvažiavimas bus 
visapusiškai geru. Sueisim se
nus draugus ir kaimynus, pra
leisiu! tykių naktelę prie šalto 
alučio ir linksmos muzikos.

Piknikas prasidės 8 vai. vak., 
tęsis iki ryto. Visi laukiam iš- 
bėpti iš įkaitintų miesto gatvių 
pakvėpuot tyru miško oru.

CLASSIFIED APS. Į

PAIEŠKAU DARBO prie taisymo 
ir perdirbimo senų ir naujų namų. 
Esu gerai patyręs visokių karpen- 
terio darbų. Atsišaukite, SKRABU- 
TENAS, Tel. Lafayette 0982.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKIA MOTERS AR MERGI
NOS, kalbančios angliškai, Clean- 
ing and Dyeing krautuvei prižiūrė
ti, drabužiams taisyti ir kiek namų 
darbo padaryti. John Witkins, 1054 
West 59th Street.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERNAS; tri- 
kampinis namas su naujos mados 
visais (rengimais ir šokių svetaine; 
geras biznis. Geram biznieriui par
duosiu už pirmą gerą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis 2 bizniai. 
2065 West Coulter, 24 ir Hoyne avė. 

Telefonas CANAL 4993.
GROSERNĖ su visais įrengimais, 

laikom rūkytos mėsos, saldainius ir 
tt. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu žemiau $500. 4 kambariai 
prie vietos. Renda tik $15.00. Mes 
pirkom kitą biznį. Willow Springs, 
4630 So. Honore St. arba 8300 So. 
Kean Avenue.

PARSIDUODA DELICATESSEN 
mokyklos reikmenų, saldainių, ice 
cream krautuvė prie mokyklos. Su 
arba be gyvenimo rakandų. Važiuo
ju į ūkį. 2320 West 23rd PI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

AŠ TURIU 2 AUKŠTŲ 4 flatų 
freiminį pardavimui pigiai ties 
1734 So. Desplaines. Šaukti Repub
lic 2556.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

80 AKRŲ FARMA, 8 kambarių 
namas ir barnės 5 mylios į piet
vakarius nuo Nekoosa, Wis. $1600 
pinigais. F. W. Polzin, Nekoosa, 
Wis. «

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Šta
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokč- 
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, 
Monroe 3308.

Šakar-Makar Choro 
Piknikas Sekmadienį

Rinks “Gražuolį”
ROSELAND— Ateinantį sek

madienį Dambrausko farmoje 
įvyks pirmas piknikas, kurį ren
gia garsusis Šakar-Makar mote
rų Choras iš Roselando.

Moterys sako, kad jos turi iš- 

kų palinksminti ir nustebinti.
Ypatingiausias dalykas tai 

bus rinkimas gražiausio vyriš
kio. Neteko sužinoti kaip jie 
turės būti pasirėdę, 
manau užsiauginti 
tisus, gal tada ir už mane mo
terys aprinks “gražuoliu”. Vis 
viena, reikės būti pamatyti tų 
naujienybių. Pipirnickas

Aš pats 
ilgiausius

Svečiai iš Pittsbur- 
gho Chicagoj
Atvyko Mažukna ir Količienė

Antradienio vakare Į Chica
go automobiliu iš Pittsburgho 
atvyko veikėja p. Količienė ir 
SLA vice-prezidentas J. K. Ma
žukna su sunum.

Išbus čia keletą dienų. Lan
kosi asmeniniais reikalais ir ta 
proga svečiuojasi pas pažįsta
mus. J<.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokaiPardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTU KARU 
BUIGK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes»t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
ĮUzmoPatornaviiiias

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co.

3750 VVALLACE STREET 
Tel. BOL’LEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

$6.00
$6.00
$6.00LUMP

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDM0RE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

£
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JEI TURIT
RA PARDUOT

£
PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

t

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidų.

t
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VAIKAS PAKRIKŠTYTAS IR VISI DABAR 
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Bet kažin ką darys klebonas su dešimke?

Traginga Jauno 
Dviratininko 
Mirtis

eikliu įvažiavo į kitą automo- Įfvinpi;, I nL-imn 
bilį ir pavojingai susižeidė. (llVlvVla fjCUkUIlU 

Automobilis suvažinėjo ir R p PArrirtfin 
mirtinai sužeidė 56 metų mo-i"* vvlllgdll 
teriškę Mary puddles, 4128 N.i PL 
Springfiėld> kuri laukė gatvia 'A*lvagvil

Bedarbėms tėvams gimė kū
dikis. Žinoma, apie krikštynų 
kėlimų ar kūmų prašymų nei 
ko ir svajoti. Todėl tėvas nusi
tarė, kad kol kas kūdikis gali 
pabūti ir nekrikštytas-

Bet motina Ogi, neduok die, 
vaikas numirtų ir amžiams pa
kliūtų į atklanius! Visa kaltė 
krinta ant tėvų! Gali tėvai bu‘i 
nubausti ant ilgo laiko skais
tykloj kentėti, o gal net pra
gare

Taigi, motina be niekur nie
ko, suvyniojo kūdikį ir marš 
pas klebonų. Išaiškino tikslų, 
klebonas pagiria už lokių rū
pestį, pridurdamas, kad kaip 
bedarbiams, tai pakrikštys \ik 
už vienų dolerį.

— Kadgi, klebonėli, neturiu 
nei vieno cento, o jau 
labai ilgas laikas kaip 
tom.

—Jei taip, tai ko dar 
sivilkai? Nešk tų pagonį

Moteriškė išėjus į gatvę pra
dėjo gailiai verkt. Tik, štai, iš 
kažin kur nepažįstamas ponas 
prisiartinęs paklausia:

—Ko taip ašaroji, ponia, gal

galėčiau ką nors pagelbėk?
—Et, kų čia ponas pagelbė- 

si. štai, ve, atnešiau kūdikį pa
krikštyti, neturiu dolerio, ne- 
krikština...

—A, tai menkniekis, — atsa
ko ponas. — še dešimkę, nešk 
ir apkrikštyk. Dolerį užmokėk 
kunigui, o 9 man atnešk. Aš 
čia palauksiu.

Moteriškė nusiskubino pas 
klebonų, paduoda dešimkę, šis 
vikriai išmaino ir pakrikštija 
vaikų. Moteriškė iškaitus sku
bina pas ponų, duoda pinigus, 
šis dar atskiria vienų dolerį *»ar 
damas:

—Imk šį' dolerį, nes aš da
bar esu kaip ir kuinas.

Moteriškė nebežino kaip ir 
atsidėkot. Dar nepažįstamasis

Gavo Dolerį Dviračiui Taisyti, 
Parėjo Namo ir Netrukus 

Pasimirė

dolerio
nema-

čia at- 
namo 1

dėkuoti.
—Man labai malonu, 'kad 

mes dabar esame visi linksmi- 
Tamsta, kad vaikų pakrikštijai, 
kunigas, kad dolerį gavo, o aš 
už visus linksmesnis, kad taip 
lengvai išmainiau netikrų de
šimkę.

—Stepukas.

Indiana “Dunes” 
Smiltynų Kalnus 
Aplankius

Geri įrengimai State Parke, 
gražios vietos

Praeitų sekmadienį garfield-

goms, bet ne gyventi. Ten per 
visus metus dirbi ir negauni 
jokios algos. Kada reikia suk
nelę įsigyti, tai turi kovoti, kol 
iš tėvų išgauni. O čia, bepigu, 
kas savaitę gauni užmokesti, 
visuomet šviežių pinigų, kas 
reikia, tų gali sau turėti. Lau
kia atvažiuojant savo brolio,

BRIDGEPORT—Vakar šven- 
to Antano ligoninėje mirė 14 
metų berniukas Charles Krue- 
ger, nuo 919 West 31st Place, 
Bridgeporte.

Nusigandęs ir išbalęs jis už
vakar vakare parėjo namo ir 
pasakė tėvams, kad prie 33-čios 
ir Lituanica gatvių važinėjo 
dviračiu ir jį užgavo automo
bilis. Jis nuvirto ir susižeidė, 
bet “tik truputį”. ,

Automobilio vairuotojas su
stojo, paklausė berniuko ar la
bai aplamdė dviratį ir davė 
$1.00 jį ' pataisyti. Berniukas 
nepaėmė numerio, o automobi
listas taip ir nuvažiavo. /

Tėvams beplaunant sunaus 
žaisdas, jis ėmė skųstis, kad 
jam labai skauda galva. Jie pa
šaukė daktarų ir tas rado, kad 
berniukui buvo perskelta galva. 
Tuojau išvežė jį šv. Antano li
goninėn, ir vakar rytų berniu
kas ten pasimirė.

Kitos Nelaimės
šv. Kryžiaus ligoninėje va

kar mirė Sumito policistas kar anksti rytų uždegė medinį 
Frank Kozak, kuris besivyda- namų adresu 39 West 1131h 
mas skubantį automobili motor- Place, Roselande.

• Z ‘ • • y, ■ f,’ • ■ .' . »

Springfield, kuri laukė gatvia 
kario prie Elston ir Berteau 
avenue.' -<r r. ' : ■

................................................................................. .
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Leido Atidaryti 
West Side Ligoninę

Nusiuntė Jam Ir Chicagos [ 
žemlapį

Chicagos airiai, kurių pa
vardė yra Corrigan, suorganiza
vo Honorable Society of Corri- 
gans ir pasiuntė lakūnui D. P. 

mentus leido atidaryti West Corrigan sveikinimo telegramų. 
Side ligoninę, 1850 Ilarrison. Tas Corrigan nustebtojo viša 
Street, kurių Dr. Bundesen, pasaulį’ pasenusiu lėktuvu per- 
dept. viršininkas uždarė birž. | skrisdamas per Atlantikų iš 
16 d., už tariamus prasižengi- New Yorko Airijon. 
mus įstatymams.

j Chicagos sveikatos departa-

KAS NORS "1
Naujo — Nepaprasto

Naujienų Piknike
i BUS PATEIKTA PANORAMA

99M “Diktatorių Maršas' 
fflll • • -

tiečiai Pliuškiai ir Pittsburghie- 
tė viešnia p. Ona Rakašienė, f1- 1Prano Pliuškaus sesutė, jos du
krelė Onytė it sūnūs Jonukas 
ir p. Kavolienė, išvyko į Sand 
Du nes.

Dar prisidėjo trečia mašina 
žagariečių jaunuolių Jų tarpe 
prieš kelis melus atvykus iš 
Lietuvos šaulinietė p-lė Angeli
nė šaudaitė.

Apsistojome State Parke. 
Tiesa, diena buvo šilta ir iki 
po pietų lyg norėjo- pradėti ly
noti, bet žmonių privažiavo 
daug ir kaip pliaže, taip ir eže
re, daugybė švariame šiltame 
vandeny maudėsi. Mes irgi pui
kiai paplaukiojome ir visokių 
“fonių” turėjome.

Onai Niprikienei ežero ban
gose žuvo graži, tautiška ska-

Pinigų “Badas'’ Lietuvoj
Da|r pridūrė, kad badas su 

pinigais yra Lietuvoj, kad vis
kas kų reikia ūkininkui par
duoti — pigu. O kų reikia pirk
ti — tai viskas labai brangu. 
Jaunimas Lietuvoj mandagus, 
gegužinės, vakarėliai labai 
ksmi.

Ta panelė gražiai kalba 
tuviškai ir labai malonaus
do mergaitė. Tai tiek, šį kartų 
iš Sand Dunes žinučių. Dai
nuodami linksmai sugrįžom į 
Chicagų-

lin-

lie- 
bu-

Prašalino Iš Pašto 
Tarnybos Po 29 
Metų

Neturėjo pilietybės
Chicagos paštas prašalino iš 

tarnybos apysenį tarnautojų 
David Carlsonų, kuris ištarna
vo kaipo paštininkas 29 metus 
laiko. Carlson manė, kad jis pi
lietis, paveldėjęs pilietybę nuo 
tėvo, kuris išsiėmė popierius, 
kai Carlson buvo 12 metų am
žiaus.

Dabar pasirodė, kad Carlson 
tėvas išsiėmė tik pirmus popie
rius.

Carlson buvo prašalintas pa
siremiant nauju kongreso įsta
tymu, 
čiams 
se.

kuris draudžia nepilie- 
tarnauti valdžios raštinė-

su

Lietuvos ir laikė per eilę metų 
kaipo suvinyrų.

Čia tikrai užsimoka pabuvo
ti. Yra daug stalų ir kitokių 
patogumų, galima ir “kempy- 
ti.” Tyku, ramu. Oras labai ty
ras. “Eksersaizui” galima po 
kalnus smilčių pavaikščioti. Y- 
ra ir kitų įdomybių.

Musų kompanija valgė kų 
norėjo, gėirė kų norėjo. Ačiū 
Onoms Pliuškienei ir Niprikie
nei, tiek gardžių “pečiankų” ir 
visokių priprovų atvežė, kad 
mes per visų laimingų dienu
žę nevaliojom sunaudoti. O 
Pranas Pliuškus, tai parūpino 
reikalingųjų skystimėlių.

“Di anuose” apie Lietuvą
Prie progos te*ko kalbėtis

jauna lietuvaite p-le šahdaite 
apie Lietuvą. Ji tėvų buvo iš
vežta vienuolikos metų Lietu
von ir gyveno netoli šiulenu 
miestelio Jos tėvai turi įsigiję 
didelį gražų ūkį ir ten, Lietu
voj šešis metas išgyveno. Sako, 
kada mudu su broliuku pradė
jome lankyti liaudies mokyk
lų, tai vis kalbėdavome angliš
kai. Kiti jaunuoliai nesupiras- 
dami, pradėjo į mus šnairuoti. 
Po to ėmėm mokytis tikrai lie
tuviškai kalbėti.

Važiuojant į Ameriką laive 
buvo sunkoka kalbėti angliš
kai, nes iš dalies, sako, buvau 
atpratus.

P-lė Šaudaitė dirba krautu
vėj už pardavėją ir ji mylėtų 
į Lietuvą parvažiuoti atosto-

Bankas Atmoka 
5% Depozitoriams

Užsidaręs First State Bank 
of Barrington, Barringtone, III. 
vakar išsiuntinėjo 5% čekius 
savo depozitoriams. Praeityj 
bankas išmokėjo 60% depozitų 
ir žada dar šiek tiek mokėti 
netolimoj ateityj.

Advokatavo Be 
Leidimo

Gee L. Harris nuo 30 North 
LaSalle Street buvo suimtas ir 
patrauktas atsakomybėn už ad
vokatavimų be advokato leidi
mo. Jį įskundė advokatų orga
nizacija Chicago Bar Associa- 
tion.,

“Vilniaus Likimas”

Rugpjūčio 14,’38
Sunset Park Darže

135th ir Archer Avenue 
L įžangos kuponas tilps 
A NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

Telegramoje Chicagos Corri- 
Bundesen tvirtino, kad kana- ganai praneša, kad paskyrė la- 
;acijos suvedimas ligoninėj kūnų savo garbės pirmininku 

ir kviečia Chicagon valgyti 
“Corn Beef Hash”. Be to, pri
duria, kad laišku siunčia jam 
žėmlapį, kad išskridęs į Chica
go, jis neatsidurtų Omske, Si
bire;

Nuskridęs Airijon be valdžios 
47-tos leidimo, Corrigan aiškino, kad 
buvo manęs, jog skridęs Californijon, 
žmo- bet klaidingai nustatė kompa

sų, ir, štai, jis atsidūrė Airi- 
joje, žinoma, tam niekas neti
ki, bet Corrigan mano, kad gal 
jam pasiseks išsisukti nuo baus
mės.

Washingtono civilės aviaci
jos biuras atėmė lėktuvo leidi
mą, kad Corrigan nesumanytų 
skristu atgal per 
Tų leidimų jam grąžins, kai neužmušė. Kaminas yra apie 
Corrigan grįš Amerikon—laivu. 70 pėdų aukščio.

buvęs netinkamas ir nesanita- 
riškasi.

Rado Negyvą 
Žmogų Ra ve Trenkė Į Elektros

Netoli Crawford ir 
gatvių kampo vakar rytų 
rastas negyvas apysenis 
gus. Jis kaip atrodo, buvo už
muštas automobilio.

Perkūnija Uždegė 
Namą

Perkūnija laike audros va-

Stoties Kaminą

kuriLaike netikėtos audros, 
užklupo Chicago vakar 10 va
landų ryto ir koncentravosi 
Westsidėj, perkūnija trenkė į 
Chicago Electric Co., kaminų, 
prie 1328 Wcst Cermak Road. 
Žaibas kamine išnešė didokų

Roselando Laisva 
maniai Ruošiasi 
“N.” Piknikan

Atlantikų skylę, bet žmonių nesužeidė ir

ŠAUDO Į STREIKIERIUS — Lake apskričio policija šaudo ašarines ir sarginančias bombas į 500 C. I. 
O. s'.reikierių, pikietuoj ančių Chicago Hardvvare Foundry, North Chicagoj. Puolime dalyvavo apie 200 poli- 
cistų. Tarp pikietininkų buvo didelis nuošimtis moteriškių, bet ir joms bombos teko- Policija 50 pikietininkų 
areštavo, kitus išvaikė ir leido apie šimtui streiklaužių įeiti dirbtuvėm Ji buvo uždaryta nuo birželio 5 d. Dar
bininkai streikuoja protestuodami prieš 10% algų kapojimų, taipgi (reikalauja unijos pripažinimo ir kontrakto

Vienbalsiai nutarė dalyvauti
ROSELAND,—Lietuvių Lais

vamaniu Etinės Kultūros Drau- C
gijos 1 kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimų liepos 12 d. Narių 
atsilankė neperdaug, nes, mat, 
laike vasaros visados mažiau 
lanko susirinkimus.

Skaitytas laiškas nuo “Nau
jienų” pikniko rengimo komi
sijos, kuriame kviečia atsilan
kyti į piknikų, kuris įvyks rug- 
piučio 14 d., Sunset Park dar
že.

Kadangi “Naujienos” visados 
suteikia vietos kaip korespon
dencijoms bebltitoms žinelėms, 
tai laisvamaniai mielai sutiko 
dalyvauti.

Antras pakvietimas buvo nuo 
Garfield Park laisvamanių kp. 
kviečiantis į naktinį išvažiavi
mą, kuris įvyks šeštadienį, lie
pos 23 d., Spaičio darže, Oh 
Henry. Čia irgi Roselando lai
svamaniai nutarė savo bendra
minčius skaitlingai parein'j, 
nes ir jie visados roselandic- 
čius paremia.

—Stepukas

■. • -■

Samo iš Airijos New Yorkan. Airijoje sustos USA laivas “Lehigh” ir paims lakūnų ir jo pasenusį lėktuvų, 
kuriuo Corriganas be valdžios leidimo nuskrido Airijoijon. Paveiksle jis kalbasi su reporteriais USA atstovy
bėje Dubline, Airijoje.

Uždėjo Naują Mo
kesti Ant Gatviaka- 
rių Bend. Įplaukų

Chicagos miesto taryba va
kar 36 balsais prieš 3 uždėjo 
naujų 3% mokestį ant Chica
gos gatvekarių bendrovės ben
drų įplaukų. Surface Lines tam 
mokesčiui griežtai priešinasi 
ir sako, kad eis į teismą mesto 
tarybų kovot.

Bendrovė aiškina, kad dabar 
miestui moka 9% reguliarių 
mokesčių ir 6% specialiais mo
kesčiais, tad naujo 3% mokes
čio nepajėgs mokėti gaudama 
tik 7c. už fėrą.

Suvažinėjo 
Superintendentą

Douglas Park elevei torių 
traukinys prie Lake ir LaSalle 
Street suvažinėjo Howardą An- 
gell, 4539 N. Rockwell, elevei- 
terių linijos bėgių superitenden- 
tų, kuris ėjo bėgėmis daryda
mas inspekcijų. Jam buvo per
skelta galva. Guli Presbyterian 
ligoninėje.

Bandė Nušauti 
Aludininką

Aludininkas Stanley Wisnow- 
ski, 4956 S. Loomis st., vos ne
žuvo kai nežinomi piktadariai 
iš automobilio paleido penkis 
šuvius į jo alinės langą.

Chicago autobusų bendrovė 
nupirko ir spalio 1 d., apyvarton 
paleis 50 naujų dieseliniais mo
torais autobusų. Jie turės au
tomatinius hidrolinius “gyr- 
šiftus”. i ; ‘ *




