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Japonai Grūmoja Pavartoti Jėga Prieš Rusus
SURENGS KARIUOMENĖS DEMONSTRACI

JĄ TIES KALNU, KURJ RUSAI UŽĖMĖ
Rusai Siunčia Daugiau Kariuomenės ir 

Amunicijos j Konflikto Vietą
TOKIO, Japonija, liepos 21— 

Prieš keletą dienų Sovietų Ru- 
sijos kariuomenės būrys užė
mė kalną Rusijos Manžurijos 
pasieniu. Japonija dėl šio rusų 
žygio užprotestavo. Jos aiškini
mu, rusai užėmę Manžurijos te
ritoriją. Rusai atsakė, kad už
imtas kalnas priklauso Sovietų 
Rusijai. Japonija įteikė Rusijai 
stipresnį protestą. Rusai nenu
sileido.

Ketvirtadienį Japonijos užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas painformavo spaudą, kad 
japonų kariuomenė surengs de
monstraciją ties kontestuojamu 
kalnu, kur rusai įsitvirtino.

O jeigu rusai nenusigąs iš 
šios demonstracijos—kas tuo
met? Japonijos atstovas paaiš

Veda Derybas Strei
kui North Chicagoj 

Likviduoti
WAUKEGAN, III., liepos 21 

—Ketvirtadienį čia prasidėjo 
Chicago Hardware Foundry 
kompanijos atstovų, unijos re- 
prezentuotojų ir federalės val
džios taikintojo Harry E. Sch- 
eck konferencija. Jos tikslas 
yra sutaikinti 7 savaičių strei
ką, kurs kilo kai Hardware 
Foundry paskelbė nukapojimą 
darbininkų algų 10 nuošimčių.

Po konferencijos Scheck pa
reiškė: “Taikos derybos prasi
dėjo. Mes tikimės, kad šį ilgai 
užsitęsusi streiką pavyks neuž
ilgo likviduoti.”

Gubernatorius Įsakė 
Duoti Pašalpos May
tag Strėikieriams
NEWT0N, Iowa, liepos 21— 

šiame miestely yra paskelbta 
karo padėtis dėl streiko May
tag plaujamų mašinų įmonėje. 
Mat, kompanija užsimojo nu
kapoti darbininkų algas 10 nuo
šimčių.

Ketvirtadienį, po kruvinų 
muštynių trečiadienį, Newtone 
buvo ramu. Maytag įmonė, mi
licijos vadovybės įsakymu, lai
kyta uždara. Skebų į įmonę ne
įleista. Įleisti tik ofiso darbi
ninkai ir darbininkės.

Trečiadienio vakare guberna
torius Kraschel paliepė milicijos 
vadovybei teikti pašalpą tiems 
asmenims, kuriems pripuola 
gauti pašalpos. Pašalpą įsakyta 
duoti tokia pat forma, kokia ji 
yra teikiama kitose valstijos 
dalyse.

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

Bendrai giedra; mažai pakai
tos temperatūroj; lengvi ir vi
dutinio stiprumo daugiausia 
šiaurės rytų ir rytų vėjai; sau
lė teka 5:33, leidžiasi 8:20 vai. 

kino, kad gal būt japonams teks 
išvyti rusus iš užimtos vietos 
jėga.

Vijimas jėga gali reikšti labai 
rimtus įvykius. Padėties rim
tumą akcentuoja kitas praneši
mas, kurs sako, kad Manžuri
jos vyriausybė, tikrumoje Ja
ponijos tarnaitė, paliovė dėjusi 
pastangas incidentui likviduoti 
diplomatinėmis priemonėmis.

Jeigu taip, tai kas toliau? 
Visko galima tikėtis—sako ja
ponai. Kaip rimtai Japonijos 
valdžia žiuri į susidariusią pa
dėtį, liudija tai, kad užsienio 
reikalų mipistras Ugaki pain
formavo apie konfliktą impe
ratorių Hirohito. Del menknie
kių japonai savo imperatoriaus 
nevargina.

Prancūzai Parodė 
Anglams Savo Ka

riuomenės Galią
PARYŽIUS, Francuzija, lie- 

pos 21 — Po įvairių vizitų, 
kalbų, balių Francuzijos vy
riausybė ketvirtadienį parodė 
Britanijos karaliui ir jo paly
dovams savo armiją ir karo pa
būklus. Tūkstančiai karių, įvai
riausi pabūklai darė įspūdį, jo- 
gei Francuzijos armija yra ti
krai galinga.

Neoficialus antradienio pra
nešimai sako, jogei ilgoj kon
ferencijoj trečiadienį franeuzų 
ir britų atstovai nepajėgė su
sitarti dėl detalių, dėl konkre
čių žygių bendrai abiejų šalių 
užsienio politikai. Lordas Ha- 
lifax, sakoma, pasiūlęs planą 
Čekoslovakiją neitralizuoti. Pa
gal tą planą Britanija, Francu- 
zija ir Vokietija garantuotų 
Čekoslovakijos nepriklausomy
bę, o čekai visai sumažintų sa
vo armiją.

Prancūzams šitoks planas 
nepatinkąs. Jie nepasitiki Vo
kietijos prižadais. Antra, jei 
vokiečiai ir nukreiptų savo dė
mesį nuo Čekoslovakijos, tai, 
franeuzams atrodo, jie atkreip
tų visą domę į Francuziją. 
Francuzijos vyriausybė norėtų, 
kad anglai susitartų su rusais, 
ir tuomet, jos manymu, susi
darytų tikrai stiprus valstybių 
blokas prieš Vokietiją ir Itali
ja.

1939 Metų Kongresui 
Bus Patiekta Svei
katos Programa

WASHINGTON, D. C., liepos 
21—P-lė Josephine Roche, pre
zidento paskirtos sveikatos rei
kalais komisijos pirmininkė, 
ketvirtadienį pareiškė, kad 1939 
metų kongresui bus įteiktas 
prašymas autorizuoti plačiai 
sveikatos priežiūrai šaly pro
gramos vykdymą.

Sakyta programa bus paruo
šta pagal $850,000,000 planą, 
kurs šiomis dienomis buvo aiš
kinamas Nacionalioj Sveikatos 
Konferencijoj.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
KARO STOVIS NEWTONE — Iowa valstijos milicija patroliuoja Newton 

miestą, kur eina didelis Maytag Washing mašinų dirbtuvės streikas, 20 žmonių 
skaudžiai nukentėjo, kai kilo muštynes streiklaužiams bandant įsibriau'ii dirbtu
vės vidun pro pikietininkus. Paveikslas parodo milicininką sulaikant automobi
lį netoliese dirbtuvės.

Waterbury Politikie
riai Sakosi Nekalti

Esą
WATERBURY, Conn., liepos 

21—Leitenantas gubernatorius 
Frank Hayes, kurs taipgi yra 
Waterbury meras, ir 22 kiti 
asmenys, Connecticut valstijos 
ir Waterbury miesto politikie
riai, kontraktoriai, auditoriai 
ir politikierių bendrai, ketvir^- 
tadienį pareiškė, kad jie nėra 
kalti.

Taip jie pareiškė ryšium su 
iškelta jiems byla, kurios kal
tinamasis aktas sako, kad jie 
darė sąmokslą nuskriausti mie
stą daugiau nei milionu dole
rių.

Anglų Lėktuvas Jau
New Yorke

PORT WASHINGTON, N. 
Y., liepos 21 — Britanijos lėk
tuvas Mercury, perlėkęs Atlan- 
tiką iš Airijos į Newfoundlą, 
sustojo Montrealy, Kanadoj, 
pasiimti kuro. Po to jis lėkė 
toliau ir pasiekė New Yorką 
3:07 valandą ketvirtadienį po 
piet, Chicagos laiku. Kelionę 
atliko į 22Į/a valandas.

Mercury vairuotojas, kapito
nas Donald C. T. Bennett, ir 
radijo operuoto jas Albert J. 
Coster pareiškė, kad kelionė 
buvo kaip numatyta ir jokių 
priepuolių nepasitaikė.

Lewis Nesikiš Į Au
tomobilių Unijos 

Rietenas
DETROIT, Mich., liepos 21— 

Frank Reid, kalbėdamas tam 
tikros automobilių unijos vadų 
grupės vardu, ketvirtadienį pa
reiškė, kad John Lewis užtik
rino, jogei jis nesikiš į auto
mobilių darbininkų unijos virši
ninkų rietenas—jeigu unijai 
negrumos pakrikimas. j

Reid priklauso tai unijos va
dų grupei, kuri remia preziden
tą Martiną.

Lojalistai Sulaiko 
Sukilėlius

VALENCIJA, z Ispanija, lie- 
pos 21—Ispanijos sukilėliai per 
paskutines keletą dienų mėgi
no pralaužti lojalistų liniją tai 
vienoj franto... daly, tai kitoj. 
Brangiausia .mokėdami jįie šen 
ir ten pasist&nė ^pirmyft, ta
čiau respublikos gynėjų linijos 
nepralaužė.

Ketvirtadienį jie vėl koncen
travo atakas Sagunto vieškelio 
sektore. ši punktą buvo kuriam 
laikui palikę ramybėj, ieškodami 
lengvesnių atakoms vietų. Ta
čiau ir vėl grįžo prie jo.

40,000 italų, vadovaujamų 
generolo Sandro Piazzoni, ran
dasi Begis šektore, Ispanijoj.

Milioną Moterų Lie
čia Minimum Algų

Įstatymai
WASHINGTON, D. C., liepos 

21—Darbo departmento mote
rų skyriaus viršininkai ketvir
tadienį išleido paaiškinimą, kad 
dabartiniu laiku daugiau nei 
milioną moterų, dirbančių pra
monėj, liečia minimum algų į- 
statymai išleisti 25-kiose pa
skirose valstijose ir Puerto 
Rico.

Puerto Rico nustatyta ma
žiausia alga moterims $6 savai
tei. Aukščiausia minimum alga 
moterims yra 18 dolerių 48 
'valandų darbo savaitei Neve
da valstijoj.

Ūkininkų Koopera
tyvai Auga

WASHINGTON, D. C., liepos 
21—Žemės ūkio , kredito admi
nistracijos gaunamais praneši
mais, šiuo laiku operuoja 16,000 
ūkininkų kooperatyvų, kurie 
perka ir pafCuoda reikmenis 
ūkiams. Pernai tie kooperaty
vai turėjo $2,750,000,000 apy
vartos. Palyginus su 1932 me
tais, ūkininkų kooperatyvų biz
nis 1938 m. paaugo kuone dvi
gubai.

*Lewis ir Green Re
mia Senatorių 

Barkley
WASHINGTON, D. C., liepos 

21—Ketvirtadienį ADF prezi
dentas Wm. Green oficialiai už- 
gyrė J. Valstijų senato dau
gumos partijos (demokratų) 
vado, šen. Barkley, kandidatū
rą senatoriaus vietai rudens 
rinkimuose. Jau pirmiau yra 
pareiškęs pritarimo Barkley 
kandidatūrai John Lewis, CIO 
'vadas. ,

Stalino Priešai 
Veikia

RIGA, Latvija, liepos 21— 
Laike Sovietų Rusijos respub
likų vyriausios tarybos posė
džių Maskvoj buvo platinami 
lapeliai, kurie ragino gyvento
jus nuversti Stalino ir Ežovo 
diktatūrą. Lapeliai prieš Sta
liną ir jo režimą vis dažniau 
pasirodo Rusijoj. Nežiūrint G 
PU veiklos, vyriausybes priešų 
organizacija neišnaikinta. Ji 
tebeveikia.

t

Naujosios Dalybos 
Šalininkas Laimėjo

Nominaciją
HELENA, Mont., liepos 21—- 

Ketvirtadienį pripažinta (neofi
cialiai), kad Montanoje atstovų 
buto narys Jerry O’Connell, 
Naujosios Dalybos šalininkas, 
laimėjo demokratų partijos no
minaciją kaip kandidatas rin
kimams į kongresą ateinantį 
rudenį.

Paskyrė Amerikos 
Pasiuntinį Latvijai

WASHINGTON, D. C., liepos 
21 — Prezidentas Rooseveltas 
ketvirtadienį paskyrė J. Val
stijų pasiuntiniu Latvijai p. 
John C. Wiley, iš Indiana val
stijos. Wiley bus taipgi Ameri
kos pasiuntinys Estijai. Iki 
šiol jis ėjo konsulo pareigas 
Vienoje, Austrijoj.

J. Valstijos Perkelia 
Ambasadą iš Han- 

kowo
SHANGHAI, Kinija, liepos 

21—Jungtinių Valstijų ambasa
da Kinijoj antrą kartą metų 
bėgiu yra keliama j naują vie
tą. Kadangi Hankowui, laiki
najai Kinijos sustinei, gręsia 
Japonų atakos, tai Amerikos 
.ambasada perkeliama į Chun- 
kiangą. Manoma, kad ir kitų 
šalių ambasados paseks J. Val
stijų pavyzdžiu.

Japonų armijos štabas ir ofi
sai surišti su karo vadovybe 
kol kas pasiliks Hankowe.

—■■■■■■■■ ..I, ■— ■■■

Corrigan Grįžta į J. 
Valstijas Liepos 30

LONDON, Anglija, liepos 21 
—Douglas Corrigan, lėkęs į Ka- 
lifornią, bet pataikęs į Airiją, 
liepos 30 'd. laivu Manhattan 
išvyksta į J. Valstijas iš Airi- 

Ijos uosto Cobh.

CIO Laimėjo Dau
giausia Rinkimų

Dirbtuvėse
WASTilNGTON, D. C., liepos 

21—Nacionale Darbo Santykių 
Taryba ketvirtadienį paskelbė 
davinius, kurie rodo, jogei CIO 
laimėjo daugiausia rinkimų į- 
monėse, kuriose balsavimai 
sprendė, kokiai organizacijai 
darbininkai nori priklausyti.

Laikotarpiu nuo 1935 iki 
1938 metų sausio mėnesio 557- 
se įmonėse CIO laimėjo 81.7 
nuošimčius rinkimų.

Per tą laiką buvo 453 rinki
mai, kuriais domėjosi ADF. 
Darbo Federacija laimėjo 56.1 
nuošimčius rinkimų.

Pardavinės Ledo 
Miltus

♦

CLEVELAND, Ohio, liepos 
21—Harry Rubin, buvęs seniau 
ledo išvežioto jas, surado pro
cesą ledo “miltams” dirbti. Ru
bino “miltai” esą šaltesni nei 
ledas ir tinka bet kuriam daik
tui sušaldyti. Nacionalis išra
dėjų kongresas suteikė šiemet 
Rubinui pirmą prizą.

Japonai Siunčia Dau
giau Kariuomenės į

Yangtze Frontą
SHANGHAI, Kinija, liepos 

21—Japonų karo laivai ketvir
tadienį pradėjo gabenti daugiau 
kariuomenės į Yangtze upės 
mūšių frontą. Jie vis dar ne
įstengia paimti Kiukiango.

Shanghajuj ketvirtadienį už
muštas kinas Shi-shen, narys 
japonų sudarytos šiame mieste 
valdžios. Kinai keršija saviš
kiams išdavikams.

Insullo Laidotuvės 
šeštadienį

LONDONAS, Anglija, liepos 
21—Samuelio Insullo. buvusio 
J. Valstijų viešųjų įmonių mag
nato, laidotuvės įvyks šeštadie
nį Londone, kur jos palaikai bus 
pargabenti iš Paryžiaus.

Laisvės Stovyla 
Remontuojama

NEW YORK, N. Y., liepos 
21—Garsioji Laisvės Stovyla, 
kuri randasi Bedloe saloje, da
bartiniu laiku remontuojama. 
Jos atremontavimas ir pagraži
nimas kaštuos $1,700,000. Sto
vyla buvo pabaigta statyti spa
lių mėn. 28, 1886. Stovyla, fran
euzų dovana, kaštavo $700,000.

Sniegas Colorado 
Kalnuose

COLORADO SPRINGS, Colo., 
liepos 21 — Ketvirtadienį 10 
colių gilumo sniegas ir kruša 
padengė 14,110 pūdų aukštumo 
Pikes kalno viršūnę. Vienoj vie
toj 150-ms turistų automobilių 
užpustytas kelias.

Pramonė Atsigriebia
WASHINGTON, D. C., liepos 

21—Veikiančiojo prekybos de
partmento sekretoriaus J. Mon- 
roe Johnsono pranešimu, pra
monė J. Valstijose ima krutė
ti. Plieno įmonėse matyti smar
kesnis judėjimas. Daugiau dar
bo įmonėse, kur automobiliai 
galutinai sukombinuojami. Pa
didėjęs vartojimas medvilnės 
ir anglies. Johnson akcentuoja, 
kad šis pramonės sukrutimas 
rodosi tuo metų laiku, kai pa
prastai jo nematyti.

Britų Lėktuvas Per
lėkė Atlantiką

MONTREAL, Canada, liepos 
21—Britų lėktuvas Mercury 
perlėkė Atlantiką. Pasiekę Mon- 
trealį, Mercury lakūnai planuo
ja lėkti į New Yorką.

Arabai Užmušė 5 
Žydus

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
21—Ginkluotų arabų būrys ket
virtadienį užpuolė Kryatharoshe 
tą, žydų koloniją arti Haifa. 
Arabai užmušė penkis žydus. 
Britų kariuomenė pasiskubino 
į sakytą koloniją ir čia įvyko 
jos susirėmimas su arabais. 
Pranešama, keletas kareivių 
taipgi nukentėjo.

WASHINGTON, D. C., liepos 
21—Roswell Magill, veikianty
sis iždo sekretorius, pranešė 
ketvirtadienį, kad administraci
ja studijuoja galimumus uždė
ti taksus mažesnėms asmeni
nėms pajamoms (personai in- 
comes), negu iki šiol kad dėta. 
Jis pasakė, kad klausimas tik 
studijuojamas.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

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

SESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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DU LIGONIAI
vyrui atkišusi žurnalą,—tu tie- 

l*siog negali įsivaizduoti, ką reiš
kia man toji sukniai žiūrėk, 
juk tai veik trigubai suplonina 
figūrą ir iš storiausios, net 

‘šimtą dvyliką kilogramų sve-

: ? ploną ir grakščią moterį.
Ne, be tos suknios ji jokiu 

b«d» neapseisismtt Geriau tada 
visai ir nuo to baliaus atsisa- 

ši" i kysiantL Juk ji geriausiai ži-

(T^sfnys)
Prieš vyrui išeinant į tarny

bą. tarp judviejų* įvyko scena, 
4mona paprašė pusantro šimto 
litų, o vyras atsisakė juos duo-1 
ti, nors ji veik visą valandą iro r^r’^
j- -• i j . x i • i jnancios bobos padaro ideališkai rili IX11 I Adinejo, kad be tos suknios, 
rios modelį ką tik atsiuntė 
modistė, jokiu budu negali 
aieiti.

—Jsivaizduok, braingusi,
ta moteris,—rodė ji vyrui žur-ln^t^ ka(j visos šauniosios pe
nalą,—aiškiai parašyta—sveria nio& ateisiančios tik su tokio- 
šimtą dvyliką kilogramų, o at- mjgį sukniomis. Ir kur ji tada 
rodo ji kaip penkiolikos metų' 
mergaitė. O aš juk tik devy
niasdešimt aštuonis tesveriu.

Tačiau vyras vis tiek prieši
nosi:

Juk tų suknių ir paltų ji ir 
taip greit jau nė į tris spintas, 
nebesutalpinsianti.

jai 
ap-

akis kišiantf? Visas miestas ta
da juoksis iš jos ir palaikys ją 
visai 
jokio 
sianti 
vyras 
laimingą pusantro šimto litų. 

Pagaliau,!Pagaliau, niekas ir nepatikė- 
juk jis ne koks bankininkas, o siąs, kad jis, imdamas virš pas
tik paprastas direktorius. Tegu antro tūkstančio algos, galėtų 
ji turinti galvoj, kad jo alga | skaitytis su tokiais menknie- 
jau visai sumažėjusi ir dar vis kiais, juo labiau, kada reikalas 
kasdieną mržėjanti. Tur būt ji1 eina apie žmonos apsirengimą, 
visai užmiršusi, kad dabar jis ■ žinoma, tada geriau jau ji visai 
begauni vos tik pliko pusantro i nuo to baliaus atsisakysianti, 
tūkstančio per mėnesį, nes pa-l Tačiau vyrą ir tas griežtas 
šalinės pajamos visai užsidariu-Į jos atsisakymas nuo- ruošiamo 
sios. Juk ir tuos aštuonis šim-, įaus, matyt, ne taip jau 
tus, duotus jos varduvių proga smarkiai jaudino. Jis truputį 
puošiamam balini jis paėmęs;pagaivoj0> 0 pr.skum: 
avanso.

—Pagaliau, rodos, jau ir taip tų balių pas mus perdaug,— 
tris šakniais tam baliui siudi- gaj nelauktai ir netikėtai pasa- 
naisi, turėtų užtekti. |kg jis.—Juk reikia atsiminti,

Kas iš to, krd ji siudinosi.; kokie dabar laikai. Nejaugi tu,

be skonio ir bendrai be 
supratimo'. Negi ji galė- 
visiems paaiškinti, kad 

atsisakė duoti jai tą ne-

—Aš jaū seniai maniau, kad 
vi-

si fr keletą kartų net akis pra
merkusi, o susirinkusieji jau 
džiaugsmingai šnibždėjo tarpu
savy) rodydami viens kitam, 
kad jau ponia: pradeda atgauti 
sąmonę ir rodo gyvybės žymes.

•Tačiau gydytojas, tinkamai 
apžiūrėjęs ją ir nuraminęs su
sirinkusius, jog viskas šiek tiek 
atslūgo ir greito pavojaus ne
simato, vis dėlto konstatavo, 
kad ligonės širdis, plaučiai ir 
dar kažkokie ten butinei reika
lingi organai veikia nenorma
liai ir ji reikalinga rimto ir su- 
dėtinko gydymo.

; —Tamstai būtinai reikalinga 
padaryti operaciją. Priešingai, 
tamsta vienu momentu—ar nuo 
didesnio susijaudinimo ar nuo 
smarkesnio judėjimx>—gali už- 
d u s t i,-—aišk ino gydyt o jas.—I r 
putinai tuojau,—pabrėžė jis.

Tačiau ponia priešinosi. Savo 
ligą—perdidelj nutukimą—ji
puikiausiai žinojo, žinojo ir 
tai, kad jai būtinai reikalinga 
operacija,,—ne vienas gydyto
jas jau tatai jai sakė,—bet tik 
ne šiandien. Juk už penkių die
nų pas ją didelis balius, ku
riam ji turi tinkamai pasiruoš
ti. O atidėti jį jokiu budu ne
begalima, nes jau veik visi sve
čiai suprašyti1. Be to, juk jai 
dar būtinai reikia nuvažiuoti į 
Rygą ar į kitą didesnį miestą 
plaukų sutvarkyti. Baimė ope
racijos taipgi buvo ne maža. O 
jeigu ji nebeatsigautų?.’ Juk 
ji tokia silpna, žiūrėk, tik kiek 
smarkiau paeina ir uždusta.

—O gal, ponas daktare, gali
ma kaip nors ir be operacijos? 
—įsikišo kaimynka, tarsi su-

[A£ME-NAI)JIENŲ Koto]

KVIEČIA PARODON —Ši 
gražuolė, nusamdyta- Cali- 
f orai jos gėlininkų ir pasirė
džiusį trumpučiu gėlių kos
tiumu vėžinės ir kvies ame
rikiečius vykti San Francis- 
co parodon, kuri atsidaro 
ateinančiais me*pis‘.

Sprogimas 
Elgine

Elgino

Bet jos visos paprastos. O čia | gajų gale nori, kad aš patek-1 pratusi ponios baimę ir dvejo- 
Z L X Ji m « --- /-• 4- lai n /N O • -1 • « a ai • « .juk tiesiog stebuklas.

—Tu neįsivaizduoji, brangn- 
si,—kone verkdama aiškino ji Išlaidos prie visko 

ti.
To tai jr u buvo 

nervingai moteriai.

Čiau už grotų, kaip kiti direk-|jimą.
toriai! O tokios milžiniškos 

gali prives-

Margumynai

Trečiadienio vakare
W. R. Meadows asfalto dirbtu
vėj įvyko baisi ekspliozija kuri 
su kilusiu gaisru padarė apie 
$10,000 nuostolių, 
darbininkų 
tad niekas

Žuvo šimtai tūkstan
čiai paukščių

Šio pavasario gana šaltas ir 
nepaprastas oras 1938 metais 
įrašys į olrnitologijos istoriją. 
Pasirodoį, kad nepaprastai 
daug iš vieno krašto į kitą 
skrendančių paukščių žuvo Al
pių ir kitų kalnų sniego pus
nyse dėl maisto stokos. Paste
bėta, kad daug šiltųjų kraštų 
paukščių šiais metais nebe- 
perskrido j kai kurias Vokiefj- 
jos sritis. Kai kuriose vietose 
jų stačiai trūksta masėmis.

Blogiausias likimas ištiko 
tuos paukščius, kurie iš šiltų
jų 'kraštų norėjo punktuališ- 
kai grįžti į šiaurės sritis. Daug 
šių paukščių dėl šalto?* ir ne
malonaus oro žuvo jau grįžę. 
Pastebima, kad šį kartą buvo 
laimingesni tie paukščiai, ku
rie pasirodė kiek tingesni. 
Punktualiesiems paukščiams 
gamta pasirodė žiauri ir ne
gailestinga.

i šiais metais kai kurios pau
kščių rūšys parskrido trimis 
savaitėmis vėliau. Paskutiniu 
laiku atšilus orui, manoma, 
kad ir paukščių gyvenimo są
lygos žymiai pagerėjo ir jiems 
nebegresia pavojus.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI
Tuo laiku 

dirbtuvėj nebuvo, 
nenukentėjo.

Birželio ! 
sprogimas, 
darbininkai.

22 d., įvyko kitas 
kuriame žuvo du

Naujiemį Piknikas
SEKMADIENĮ

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

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th SL

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rež. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tai Kanwood 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 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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 Bruuswick 0597

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan .. 
BUICK Trunk Sedan. 
CHRYSLER Sedan ....
OLDSMOBILE Sedan. 
DODGE Sedan ..........
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan ....$295

34
33
31
31
31
31
31
36
30
30
29
ERSKINE sedan, kaip naujas $65
50 KITOKIŲ PAS1R1N-

KIMU! PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Converfible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD,

I pirmiau Cravvford Avė. 
Visuomet atdara.

$215 
,$265 
$115 
$115 

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

perdaug tai 
Ir ji nebe

išlaikė. Kažkaip isteriškai su
klykė, apsipylė ašaromis ir pa
sviro į sofą. Tačiau paslydus ko- 

; jai ji į sofą nepataikė', o susmu
ko tiesiog ant grindų.

Tada kaimbary kilo didžiau
sias triukšmas: subėgo visi tar
nai ir tarnaitės, net kaiminkos; 
pylė šaltą vandenį, kišo po nose 

trynė 
pusių 
vyras

kažkokius buteliukus, 
krutinę, maigė iš visų

(kaip tik kas begalėjo. O __
•pasuko telefono rankeną ir iš
kvietė gydytoją.

Kai gydytojas atvyko, ponia 
jau buvo šiek tiek atsipeikėju-

Taupyk-
pelnyk vargo neinatysi

* vovr \_

[INSURED
X i

• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą it pelną.

Čia visų INDELIAI
W APDRAUSTI IKI— 
F ”5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINOS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Jaunas daktaras užsimąstė.
—Taip, galima,—pamanė jis 

prisiminęs pirmąją savo šio ry
to pacientę iš požemio:—ir vi
sai lengvai galima. Tegu tik ta 
aukšta ponia sutinka, nors lai
kinai, pasikeisti padėtimi su ta 
skalbėja, tenusileidžia ji laip
tais į požemį, teatsistojo v atsi
raičiusi rankoves į5ne*to didžiu
lio kubilo’ ir pamaigo tuos skal
binius kokius du-tris mėnesius 
maitindamasi duona, silkėmis 
ir virintu vandeniu su sacha
rinu,—ji išgytų nuo to nenatū
ralaus nutukimo puikiausiai. Iš
gytų ir toji skalbėja palipusi 
aukštyn į tuos didžiulius, erd
vius, visada rūpestingai išvėdi
namus ir tinkamai apkūrena 
mus kambarius, vaikščiodama 
iš vieno į kitą ir davinėdama 
įsakymus tarnaitėms bei virė
joms, kad pagamintų pagal pa
skutinius kulinarijos reikalavi-

i

mus valgius, miegodama kiek 
tik širdis trokšta toj plačioj ir 
minkštoj lovoj, prie kurios kas 
rytą atnešama puodukas šoko
lado, ir galvodama vien tik apie 
tai, ko dar jai trūksta ir ko 
dar ji nori.

Ir štai jis, tas jaunas dakta
ras vienu paprastu paprasčiau
siu receptu ir—svarbiausia— 
jokių vaistų iš karto išgydytų 
net du labai rimtus ligonis.

Ir jaunas daktaras, pats susi
žavėjęs savo puikiu sumanymu, 
jau norėjo išsižioti ir 
koti apie jį tai aukštai

Bet. . .
’ Jis greitai susiprato 
susilaikyti.

Juk pasiūlyti . tokiai 
poniai tą genialų ir visai pa
prastą receptą lygai tokia pat 
kvailybė, kaip ir toji, kad jis 
tai skalbėjai iš požemio butų 
pasiūlęs mesti rūpinusis apie 
Vaikus ir apie tame didžiulia
me kubile kelintą dieną mirk
stančius, net jau puti prade
dančius skalbinius ir važiuoti 
į saulėtus Šveicarijos kalnus 
arba į kokią nors modernišką, 
profesoriaus vedamą sanatori
ją ir tenai ramiai praleisti sau 
kelis mėnesius. X

Tad jis, visai nieko nesaky
damas, įraše į receptą tas pa
čias nereikšmingas piliules, kaip 
ir pirmąjai šio ryto pacientei, 
padėjo receptą ant stliTuko 
atsisveikino.

; Šiattfiaį Lietuva.

papasa 
poniai.

ir spėjo

aukštai

ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
n DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
I > •

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t ^.^4 koplyčios visose
l<sZczdH Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIEKAS.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI 
Chicagos,

Cicero >•
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ,

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone* Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GrovehiM 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

J. Ll ULEVIČIŲ  S
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospeet 1930

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. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
' Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedSl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CaMfernta Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZEL’IS
• DE.NTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuvį ____

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 St., netoH Morgan St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Pirmą kartą seime
(IŠ SLA 40-jo Seimo) 

Rašo Maria F. Jokubynienė

Scranton, Pa., birželio 27 die- gražiai, nors iv senoviškais pie-
nos rytast su paniurusiu iš po 
lietaus dangumi. Lygiai 9 vai. 
ryto, peržengiame hotelio Jer- 
myn “slenkstį”, tikėdami, jog 
jau pavėlavom, bet hotelio lau
kiamojoje salėje, dar vis tebe- 
klegejo didelis būrys SLA Sei
mo delegatų ir svečių. Anot p. 
Bakano, vieni naujas pažintis 
užvesdami — kiti senąsias at
naujindami. Pirmiausia įpuo- 
lam į “glėbį” P. K. Liutkui iš 
Chicagos. Kadangi mano vyras 
jau buvo siu p. Liutkum nuo 
praeito seimo pažįstamas, tai 
mudviejų pažintis lengvai pri
gijo. Bet džiaugtis viena pažin
tim nėra laiko, nes štai apie 
mus jau visas ratas. Štai p. M. 
Kemešienė, M. Paukštienė, J. V. 
Stilsonas, J. Vaivada, J. V. Gri
nius ir dar kiti, kurių pavardes 
užmiršau. Visi dalinosi pirmais 
įspūdžiais!. Kaž kas primena, 
jog J. V. Stilsonas ir M. Pauk
štienė buvę priešai, bet M. 
Paukštienė pataiso: girdi, jie 
dabar jau draugai, nes viena
me vežime atvažiavo. Pamačiau 
“N-nų” redaktorių Dr. P. Gri
gaitį ir skubu jį pasveikinti. Jis 
vis tas pats be jokių pretenzi
jų žmogelis.

Vos mudu spėjom pasisvei
kinti, kaip prie musų prieina 
hotelio patarnautojas ir klau
pia: ar nebūtų galima kaip nors 
šių minių praretinti, pakviesti 
viršųtinėn salėn, kuri pavesta 
seimui laikyti. Reikia pripažin
ti, kad jie neveltui buvo susi
rūpinę, nes hotelio durys, gali
ma sakyt buvo užblokuotos.

Toks jau gal lietuvių neišdil
domas paprotys; nežiūrint kaip 
seniai jie iš Lietuvos išvažiavę 
ir kur jie nebūtų, ar tai prie 
bažnytyj, ar hotelio prieangyj, 
jie turi susitelkti’ būreliu'ir pa
sišnekučiuoti. Taigi pradėjom 
traukti viršun. Antrame hotelio 
aukšte radom erdvių salę gan

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

šiniais, išdekoruotų.
Pakilime, tamsiai raudonu 

kilimu padengtame, stovėjo il
gas stalas baltai padengtas, su 
įvairiaspalvių gėlių , didelėm s 
vazomis, ant abiejų stalo galų.

Vietinio komiteto nariai, dar 
tebetaisė dvi vėliavas, vienų 
Lietuvos valstybinę — raudonų 
su žirgvaikiu ir antrų, SLA 
dviejų spalvų: mėlynos ir bal
tos. Tas dvi vėliavas prikalė 
prie sienos, ties P. Tarybos sta
lu; gi kiek toliau, vienoje pu
sėje srovėjo Lietuvos tautiška 
Vėliava, kitoje Amerikos.

Žemiau, salės asloje iš vienos 
ir kitos prezidiumo stalo pusės, 
stovėjo po keletu baltai padeng
tų stalų; tai spaudos atstovams 
ir su artimesniais org. reikalais 
susijusioms darbuotojams.

Pildomosios Tarybos nariai 
jau susėdę, bet dar vėliavų 
tvarkymas neužbaigtas; be to, 
lukuriuojama miesto mero at
vykimo. Atstovai jau užėmė sa
vo vietas ir tik duslus klegesys 
aidi po didelę ir erdvių salę.

Apie keliolika minučių prieš 
tai susipažinau su p. S. Bakanu 
iš Pittsburgho ir jis mane kvie
tė prisidėti prie korespondentų. 
Atsisakiau, viena, kad tam vi
siškai nebuvau pasiruošusi, o 
antra nesijaučiau pakankamai 
kompetentiška, daugiau oficia
lių vietų užimti. Bet kuomet 
Dr. P. Grigaitis tuo pat reikalu 
teikėsi kreiptis, tai jau negalė
jau atsisakyti. Nuėjau ir užė
miau man nurodytų vietų — 
kairiajame prezidiumo sparne. 
Tuojau prie to pat stalo, susė
do: P. Dargis, lietuvių ir sveti
mų kalbų radio vedėjas Pitts- 
burghe; Liet. Žinių koresp. M. 
L. Vasil; “Tėvynės” Pr. Bajo
ras “Naujos Gadynės” J. V. Sil- 
sonas ir viena vieta laukė gerb. 
Kl. Jurgelionio, “N-nų” vyriau
sio koresp. Antroje pusėje bu
vo šie korespondentai: “N-nų” 
S. Bakanas ir M. Kemešienė; 
“Vienybės” J. Tysliava; A. S. 
Trečiokas; A. B. Strimaitis.
“Vilnies” V. Andriulis ir Z. Jo
nikas. Lietuvos laikraščių ko
resp. Dr. A. L. Graičiunas, 
“Sandaros” K. Mereškevičius.
“Pasaulio Lietuvio” V. Uždavi
nys ir “Dirvos” K. S. Karpius. 
“Keleivio” redaktorius* S. Mi-
chelsonas irgi užsiregistravęs 
koresp. lape, sėdėjo kairėj o pu
sėje prie kito stalo.

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Ceremonijų pradžia
Jau buvo 10:45 ryto, kai 

serantoniečių Seimo rengimo 
komiteto pirmininkas, p. Ste
panauskas, pasakė įžanginę kal
bų, sveikindamas 40-to Seimo 
atstovus ir P. Tarybų. Jis pri
stato kalbėti Scrantono miesto 
atstovų J. De’Aąuino. Į jo pa-

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 —_ __

Natijienų-acme Telcrmoto
NAUJAS CHICAGOS “CUBS” MANADŽERIS — 

Chajrlie Griin, Chicagos baseball komandos “Cubs” vice
prezidentas ir buvęs manadžeris, sveikina Charles Leo 
(Gabby) Hartneltų (dešinėj), kuris buvo paskirtas 
nauju komandos menadžeriu. Hartnell yra veteranas 
Cubs lošikas-“ka'čeris.”

sveikinimų atsako Prez. F. J/ 
Bagočius, apdovanodamas jį 
40-jo SLA Seimo garbės ženk
lu.

Tuo pat laiku dvi atstovės 
nuo Lietuvių Moterų Dr-jos 
Sčrantone, atneša didelę pinti
nę gražių gėlių, kurias dovano
ja Seimo pagerbimui. Gėlių 
pintinė pastatoma ties viduriu 
prezidiumo stalo, asloje. Kaž
kaip, dėkingumo jautri ašara, 
sublizga ne vieno atstovo akyse 
ir pasigirsta griausmingas plo
jimas. Dabar, trys dideli pluoš
tai gėlių, sudarė tikrai iškilmin
gų vaizdų.

Prez. F. J. Bagočius, broliš
kai prabyla į Seimo atstovus, 
sveikindamas ir primindamas, 
jog jam itin yra malonu šį kar
tų čia būti ir būti prezidentu, 
nes lygiai prieš 30 metų, jis bu
vo išrinktas SLA prezidentu 
čia pat, Sčrantone. Taigi, mes 
visi, turėjom prieš mlurfis ite 
lik musų didžiai gerbiamų da
bartinį prezidentų, bet ir jubi
liatų. Šiame momente mes tu
rėjom progos, nors* aplodismen
tais jį pasveikinti, bet tur būt 
musų lietuviška siela dar ne 
ant tiek jautri į tokias “smulk
menas” gilintis. “Praeitų darbų 
neatitaisysim — sakė preziden
tas — tad, pasimokinę iš vakar, 
padarykime, kad rytojus butų 
geresnis.” Kaip trumpai ir kaip 
daug pasakyta.

Oficialus Atidarymas
Dabar sugiedama Amerikos 

ir Lietuvos himnai ir preziden
tas paskelbia oficialų I sesijos 
atidarymų.

Prieš prezidentų ant stalo sto
vėjo ne mažas skambalas, ku
ris jau seniai traukė į save at
stovų žingeidžių akį. Dabar pre
zidentas praneša, ;ng tai dova
na Seimui nuo Lietuvių Legi- 
jono Amerikoje. Visi ploja. Pre
zidentas*, lyg norėdamas išmė
ginti to skambalo galių, leng
vai kūjeliu į jį suduoda ir sa
lė mirtinai nurimsta, tik skam
balo skambus garsas nuaidi, 
nuaidi, tartum versdamas visus 
čia esančius, susikaupti ir atsi
duoti vien tik tiems reikalams, 
kuriais* jie čia susirinko. Trum
pai ir nuoširdžiai pasakius, tai 
graži dovana!

Toliau, prezidentas F. J. Ba
gočius, paskiria Mandatų Koin.
(kadangi visų kom. narių var
dai jau buvo minėti koresp. S. 
Bakano aprašyme, tad lai man 
bus leista juos aplenkti) ir pra
neša, jog kalbės Cenro sekret. 
Dr. Vinikas. Be to prasideda 
mandatų priėmimas Centro se
kretoriui Dr. M. Vinikui iššau
kiant delegatus vienų po kito ir 
vice prez. J. Mažiuknai manda
tus priimant. Baigiant manda
tų priėmimų, užsibaigia ir I-ji 
Sesija.

Skubame visi kur nors pie
tus rasti. Netrukus pradeda 
smarkiai lyti ir mums nusibel- 
dus pietums net pas J. ir A. Sė
mei, kur mes buvom apsistoję,

autobusu tiesiog neįmanoma 
grįžti, nėra kaip jį pasiekti per 
didelį liūtį. Šaukiame taxi ir dė
ka “meškos” patarnavimui (ta- 
xi atvyko tik po 45 min.) mes 
į II sesijų pavėlavom 25 min. 
Net ausys spirgėjo iš sarmatos, 
mums įėjus į salę.

Radom bekalbant vienų iš ei
linių atstovų. Kuomet šis baigė, 
prez. F. J. Bagočius sako: “Ro
dos, kad Kanados rubežius jau 
atsidarė ir matau ten Jokuby- 
nų, (mat kanadiečiai šiame 
Seime turėjo du atstovus, Ant. 
Balkų ir J. Jokubynų) eik šen, 
broli Jokubynai ir pasakyk 
mums apie Kanadų.”

Sužinojau, kad Mandatų Ko
misija dar nespėjo apsidirbti ir 
todėl šis laikotarpis išnaudoja
mas, parinktų -delegatų kal
boms. Iš viso, (jei neklystu) 
kalbėjo 20 delegatų iš įvairių 
vietų, ir senų darbuotojų ir jau
nų veikėjų tarpoj ^-‘Kiekvienas 
pareiškė kų nors naujo ir nau
dingo organizacijai. Vienas at
stovas pareiškė džiaugsmų ir 
pasitenkinimų, jdg'Sulaukta lai
kų, kuomet Seime visiems lei
džiama išsireikšti. Kitas kalba 
apie pagarbų išrinktiesiems! S. 
L. A. vadams. Prez. Bagočius 
iššaukdamas delegatų Černiaus
kų, pareiškė, jog tai jo geriau
sias draugas, nes seniai, seniai, 
kai jie organizuodavę SLA kuo
pas po plačiųjų Ameriką, jis 
jam, F. J. Bagočiui, paskolin
davęs ‘“baisikelį”. Delegatas 
Černiauskas kalbėjo apie reika
lingumų kuo daugiausia įtrauk
ti į SLA.veikimų musių jaunuo
menę. Iššaukiamas nr. 13, Dr. 
Graičiunas. Jis pareiškia, jog 
jo gyvenimas, yra: idealas ir 
noras dirbti. Dr. Graičiunas, 
kalbėjo gan ilgai, trokšdamas 
Lietuvos žmonėms demokrati
nės laisvės ir SLA nariams svei
katos. Prisiminė apie nelaimin
gų dėdę Mišeikų.

Delegatas Čekanauskas, sakė 
jog tik gražiu ir pavyzdingu 
veikimu pritrauksime jaunuo
menę prie SLA, o ne kumščia 
ir barniais. M. Paukštienės nuo
monė, kad reikia SLA organe 
“Tėvynėj” skirti bent puslapį 
jaunuomenei anglų kalboje, nes 
toje kalboje jie yra išmokslin
ti — ji jiems ir yra patraukia- 
mesnė. Tokiu budu esu galima 
bus didesnis skaičius jaunuo-
menės įtraukti SLA veikiman.

Delegatų kalbas užbaigia jau- 
nuolisi K. Michelsonas, p-lė Dai- 
lydaitė ir p-lė II. D. Puriu te, 
atstovų ženklelio modelio paga- 
mintoja. Mandatų kom. išduo
da raportų. Jos pirm. p. Gri
nius praneša, jog viso delega
tų yra: 246 ir P. larvbos 6 na
riai.

Buvę keli skundai rasti men
kos vertės ir atmesti.

Einama prie ženklelių segio- 
jimo. Prezidentas paskiria ke
turias paneles, būtent: Mikužiu- 
tę, H. D. Puriutę, šiurmaičiu- 

’ tę ir Ugaitę.
(Bus daugiau)

Savas 
Krautuvninkas

Kiekvienas geras patarimas 
yra vertas aptarimo. Tai ypač 
svarbu gerai šeimyninkei, kuo
met ji yra pasiryžusi susiras
ti gerų patarnavimų ir išlaidų 
ekonomijos. Taigi, kuomet pa
tariama pirkti iš savo kaimyni
nes krautuvės, rimtai apie tai 
pagalvok.

Visų pirmiausiai, kaimyninis 
krautuvninkas yra geriaus pa
tyręs, negu gėandininių krautu
vių samdiniai. Toliau, jis yra 
ir daugiau susirūpinęs geru pa
tarnavimu savo pirkėjams, nes 
j .s žino, kad jo pasisekimas tik 
vUomet yra užtikrintas, kuomet 
visi pirkėjai yra pilnai paten
kinti.

Bet, tada, kada ta kaimyni 
nė krautuvė priklauso prie Mid1 
west Stores organizacijos, jos 
vedėjo patarnavimas ne 'vien 
/ra už vis našausiąs, bet ir pre
kės puikiausios kokybės ir že
miausia kaina. Tai visai su-
prantamas dalykas, ypač, žin
ant, kad Midwcst Stores yra 
kooperatyve organizacija, susi
dedanti iš atskirų krautuvnin- 
kų ir turi nuosavus, didelius 
sandėlius.

Ta .organizacija prekes per
ka tiesiai iš dirbtuvių ir gamin 
tojų. Perka stambmenomis— 
vagonais, deltoj ir prekės visuo 
met šviežios ir,? žinoma, žemiau 
siomis kainomis.

Dabar. Prie Midwest Stores 
priklauso daugiau kaip keturi 
šimtai narių-krautuvninkų, ku
rie plačiai išsidrėkę po Chicagų 
ir, apielinkes teikia savo patar
navimų jų rėmėjams, kas, 'vien
kart, sudaro ir organizacijos 
didyjį ramstį. Del geresnio su
pratimo perskaitykite jų skel
bimų šiandien Naujienose ir ge
rai įsigilinkite, tikrai rasite 
daug santaupų. (Skelb.)

Aštriai Nubaudė 
Keturis Jaunus 
Piktadarius

Kriminalis teismas vakar pa
skyrė aštrias kalėjimo bausmes 
keturiems jauniems, bet ištikro 
įgudusioms piktadariams. Vie
nas jų—tik 14 metų amžiaus, 
o kiti apie 17. Jiems paskyrė 
kalėti nuo metų iki gyvos gal
vos.

Gaujos vadas buvo Gregory 
Kevorkian, nuo 652 Noble St., 
14-kos metų a., berniukas. Su 
savo sėbrais jis padarė net 78 
apiplėšimus.

Į 20 Metų Nebebus 
Žuvų Michigan 
Ežere

Washingtono žuvų biuro vir
šininkas Dr. John Van Oosten 
praneša, kad į 20 metų Michi
gan ežere nebus nei vienos žu
vies, jei kas nors nebus padary
ta žvejus suvaldyti. Perdaug iš
gaudo žuvų ir neleidžia joms 
veistis.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

10 Colių 
CAKE DISH

Sviestui Padėti 
Indas 

IR 

Viena 
Torielkaitė

Kompotui ar 
Vaisiams 
Paduoti

G KIAUSI ALGIAI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS — PAS MIDWEST STORES

IŠSIP ARDUODA!
PENKTADIENI IR ŠESTAD., LIEPOS 22 IR 23

“CERESOTA” GRYNI NE-BALTINTI

Miltai 24<^83cs o i a tai 5 sv Maiš 22^ v u v
GERIAUSIA KAVA AMERIKOJE!

M. J. B. Kava SV. KENAS 32c
. . . COLLEGE INN . . .

SRIUBOS Visokių Įvairumų .................. 2 kenai 190
RYŽIŲ PIETUS ............................................ 2 kenai 210
TOMEIČIŲ SUNKA ....................................  3 kenai 170
“GRFEN HILL” ŠMOTAI IR KOTAI
GRYBAI 4 unc. kenai 2 už 25*
SO RICH IT WHIPS
“MILNUT” Aukšti kenai
COMET” RICE Sv. Pakeliai

3 už 16*

‘RED CROSS” ŠPAGETAI AR MAKARONAI 7 unc. pak. 3 už 13c H
TYRŲ TOMEICIŲ

CATSUP Didelis butelis
“Snider’s”

15*
SOFTASIK” KEIKSAMS MILTAI 44 unc. Pak.
WHEATIES” PUSRYČIŲ UŽKANDŽIAI ..............

25c
2 Pak. 21c.

“GERBER’S” VAIKŲ MAISTAS.......... .........3 'kenai 250
“CRISCO” 3“šv7 kenas~54c^ Šv7 kėn7"f90
“RO SĖD ALE” RAIKYTI PINE APPLE 1% ken. 2 už 23c
JUSTICE” PORK & BEANS 22 unc. kenai

NAUJI RAUDONI OBUOLIAI
2 už 17c

4 sv. 190
2 tuzinai 17c7NAUJI CALIFORNIA MĖLYNI SLYVAI 

IMPORTUOTA UŽKANDŽIAMS MĖSA H svaro 
“BLUE LABEL” CREAM CHEESE 3 unc. pak..............  3 už 25c

“KEN L-RATION” §unų maistas* 3 ken. 25*
“ARGO” GLOSS KRAKMOLAS Sv. Pak........................... 2 už 17c
“LUX” FLAKES Mažas 9c. Didelis Pak............................... 21c

“LUX” TUALETO MUILAS ............................  4 už 250
............ 4 už 230 

Didėt pak. 190
LIFEBUOY” MUILAS

“RINSO” Mažas 2 už 17c.
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ-KUPONUS

NES PIGIAU.

MlDWESTGnSTQRES
PIRK NUO IDVVE

17c

PRANEŠAMA
APIE ATIDARYMA

Dr. M. R. Sherfinski
Kojų Specialisto Ofiso

PRIE

4158 ARCHER AVENUE
CHICAGO.

Praktikuoja visų kojų ligų ir iškrypimų gydymu

ATDARA
10-12 A. M. Telefonas

2-5 ir 7-9 P. M. LAFAYETTE 1044

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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 indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galitb dar gauti ir pirmiau garsintus Indus 
Pažymekit ką norite.

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

Chieago, Illinois
JEI UŽSISAKYSIT PER PASTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI

ardas..

Adresas------------------------------------------------------------------------ ---------------- ,
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscrlption Ra tęs:
$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, 111. 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.

U&akynfo kalnai
Ghicagoje paštu:

Metams ______________
Pusei metų ----------- -----
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ..........
Vienam menesiui _____

Chicagoj’ per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei .... ......................... 18c
Mėnesiui  _____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims menesiams ______*__  1-50
Dviem mėnesiams ___    l.OiO
Vienam mėnesiui --- ---------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___________ .....__ _ $8.00
Pusei metų ............  4.00
Trims menesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

miją, pasiryžusi ginklu atremti nacių įsiveržimą, ir kai j 
Anglija ir FraLouzija pasisakė stosiančios ginti Čeko : 
Slovakiją, jeigu Hitleris ją užpultą, vokiečiai pajuto,; 
tad jų “fiureris” susidūrė su nenugalimais sunkumais.

Jeigu Hitleris negali praryti Čekoslovakijos, 
jam kelias yra užkirstas į rytus. Dabar Anglijai su 
Francuzija nutarus laikytis išvien, 
galės daryti — Hitleris, kuris pats savo autobiografi
joje yra pareiškęs, kad be .anglų pritarimo vokiečių tau
ta nestengtų pasiekti savo tikslų Europoje?

Panika Vokietijoje dar kartą parodo, kad Europos 
demokratijos yra daug galingesnės, negu fašizmas, ir 
galėtų su juo kaip bematant apsidirbti, — jei tik joms 
netruktų pasiryžimo.

T11111  » i .................Ii II 11 x

IKauno žemėse slepiasi įdomi praeitis
tai

ką iš viso Hitleris

Pusvalandis su senovės kapų mažų masyvių apyrankių ir ki
tų, specialiai vaikams padarytų 
papuošalų.

Karstų pėdsakų neaptikta, 
tik daugelyje kapų, viršuje 
griaučių, susidurta su anglių 
liekanomis. Tai greičiausiai lai- 

kurios seniau-

tyrinėtojais

Dar vieno karo pavojus TAMAS MATAS KAUNE

sege ir įnioviniu kir- 
rasta lig Šiol Lietu- 
neaptikta žalvarinė 

■su mažais atriestais

Japonija kaltina Sovietų Sąjungą, kad šios karei
viai neteisėtai užėmė kalnelį netoli Šanfengo teritori
jos, kuri priklausanti japonų globojamai valstybei 
Mančukuo. Sovietų kareiviai iš to kalnelio nesitraukia, 
ir Japonija grasina pavartoti ginkluotą jėgą jiems iš
vyti. į

Vakar buvo pranešimų, kad rusai ir japonai siun
čia į tą vietą savo kariuomenes, ir jeigu ginčas tarp tų 
dviejų valdžių nebus išspręstas geruoju, tai gali pra
šnekti kanuolės.

Tokiu budu Tolimuose Rytuose iškilo naujo karo 
pavojus.

Japonijai karas su Sovietų Sąjunga butų šiuo laiku 
labai nepatogus. Ji turi kupinas rankas Kinijoje. At
kaklus kinų pasipriešinimas Japonijos karo mašiną su
stabdė. Jeigu dabar tektų japonams dar susiremti su 
Rusijos milžinu, tai jie atsidurtų visai keblioje padėtyje. 
... < Kiekvienas karas yra didelė nelaimė; Tačiau Japo-, 
nijos militaristai taip įsismarkavo, kad jie, turbut, ne
nurims, iki jiems kas nors nenulauš ragų. Jeigu sovie
tų armijos išmuštų jiems kailį, kai jie dabar yra dau
gelį savo divizijų įklampinę Kinijos pelkėse, tai visi tai
ką mylintieji žmonės galėtų pasakyti Stalinui “spasibo”.

Senas “naujienietis” 
Matas, iš Waterbury, 
dabar lankosi kartu 
žmona Lietuvoje. P-ia 
yra gimusi Amerikoje
pirmą kartą pamato Lietuvą.

“L. ž.” įdėjo jų atvaizdą.

Tarnas
Conn., 

su savo 
Matienė 
ir dabar

PRADĖJO PRAREGĖTI

Minėdamas dvejų Ispanijos 
karo metų sukaktį, jau ir Ma
rijonų “Draugas” kalba apie jį 
liūdnai. Sako:

“Civilinis karas, tęsusis per 
du metus, Ispanijai padarė 
begalo daug ir moralinių ir 
materialinių 
moję vietoje 
daug žmonių, 
kų. Išgriauta 
steliai.”
Marijonų organas jau

bando užginčyti, kad “atėjūnai 
ir sukurstė ispanus prie civili
nio karo.”

nuostolių. Pir- 
išžudyta labai 
moterų ir 
miestai ir

vai- 
mie-

ne-

Lewis ir automobilių darbininkų unija
Automobilių darbininkų unijos prezidentas Martin 

“valo” uniją nuo “komunistų ir ekstrimistų”. Prieš kiek 
laiko jisai suspendavo 5 unijos centro valdybos narius 
— keturis vice-prezidentus ir sekretorių-iždininką. Da
bar jisai daro “čistką” unijos skyriuose, kurie atsisakė 
siųsti duokles naujam unijos iždininkui. Prezidento 
Martino įsakymu, buvo perimti į unijos centro įgalioti
nių rankas 248-to skyriaus rekordai ir pinigai West 
Allise (Wis.) ir dar dviejų skyrių kitose valstijose.

Unijos prezidento priešai kreipėsi į C. I. O. vadą 
Lewisą, prašydami jo užtarimo prieš Martino “sauva
liavimą”. Bet John L. Lewis atsisakė.

Dabar nuvyko į Washingtoną pasimatyti su Lewisu’ 
ir prezidento Martino rėmėjų atstovas, Frank Reid, iš 
Detroito. Jisai, matyt, irgi norėjo gauti C. I. O. virši
ninko pagalbą savo frakcijai. Bet Lewis davė ir jam 
neigiamą atsakymą.

Industrinės Organizacijos Komiteto pirmininkas, 
kurio vadovybėje susiorganizavo automobilių pramonės 
darbininkai, stengiasi nesikišti į šios jaunutės unijos vi
dujinius ki,virčius. Bet vargiai galima abejoti, kad pre
zidentas Homer Martin vykina dabartinį unijos “valy
mą” ne be jo pritarimo. Jeigu Lewisas butų buvęs prie
šingas, tai Martin niekuomet nebūtų drįsęs pradėti to
kią aštrią kovą prieš savo oponentus unijoje. Pats Le
vais anąmet elgėsi su opozicija ankliakasių unijoje nė- 
kiek ne švelniau.

Bet automobilių darbininkų uniją šita frakcijų ko
va gali suardyti.

Ne tiek atėjūnai, kiek Itali
jos fašistų valdžia! Jei ne Mus- 
solinio prižadėjimas Ispanijos 
armijos generolams remti suki
limą, tai jie vargiai 'butų jį 
pradėję.

Mussolini panašiu budu iš
šaukė pilietinį karą (1934 m.) 
ir Austrijoje, sukurstydamas 
Dollfussą padaryti valstybės 
perversmą.

Bet mūsiškiai klerikalai pra
džioje labai karštai teisino ir 
fašistišką perversmą Austrijo
je ir sukilimą Ispanijoje (taip 
pat jie teisino ir 1926 m. 
Versmą Lietuvoje).

Tačiau pasirodė, kad tas 
rikalų džiaugsmas buvo
ankstybas. Austrija po Doll- 
fusso “pučo” nudardėjo į Hit
lerio glėbį. O Ispanija, po dve
jų metų karo, susilaukė baisaus 
krašto nuteriojimo, bet sukilė
liai dar iki šiol nėra pergalė
ję ir, kad kokios, gal būt, visai 
nelaimės ...

Jeigu Ispanijoje butų leista 
įsigyventi demokratinei tvar
kai, tai ir kunigija nebūtų tiek 
daug nukentėjusi, kaip nuo pi
lietinio karo.

per-

kle-
per

Panika trečiajame reiche
Pereitą pirmadienį Berlyno biržoje buvo didelis 

krachas. Akcijų (stakų) vertės taip nupuolė, kad Vokie
tijos kapitalistai -nusigando, manydami, jogei “trečiąjį 
reichą” ištiko sunki finansinė krizė.

Dabar Berlyno birža jau yra šiek-tiek atsigavusi, 
bet bankininkų ir pramonininkų baimė dar nėra praė
jusi. Kas iššaukė tą biržos krachą?

Vienas Amerikos korespondentas savo telegramoje 
iš Berlyno tako, kad vyriausia “-pilkojo pirmadienio” 
priežastis buvo politinė. Vokietija, galų .gale, suprato, 
kad jos valdžios siekimams stovi skersai kelio jėga. Jei
gu Hitleris norės savo svajones vykinti, tai jisai turės 
kariauti, o karas Vokietijai nežada nieko gero.

Vokietijos kapitalistai, anot to korespondento, stai
ga neteko pasitikėjimo “trečiojo reicho” ateitim. Nuo

MUZIKOS ŽURNALAS APIE 
“PIRMYN” CHORĄ

dalyvių 
daugiau

“Choras, žinoma, buvo la
bai šiltai publikos sutiktas, 
bet per koncertą savo gražiu 
dainavimu, choro 
simpatiškumu dar
patraukė klausytojų širdis. 
Nelabai didelis choras ‘Pir
myn’ turi gerų balsų, kiek
viename balse turi solistų su 
nustatytais balsais, visas an
samblis yra gerai susidaina
vęs, tad, nors ir neišvysty- 
damas didesnės ekspresijos 
ir nedaug dinamiškai niuan
suodamas, daro labai malonų 
įspūdį. Choro repertuaras i- 
vairus: šalia lengvo turino 
mežesnių dainų buvo padai
nuota ir sunkesnių dalykų J 
pavyzdžiui ištrauka iš ope
ros ‘Cavaleria rustieana’. 
Tarp choro dainų pasirodė 
solistai dainininkai choro da
lyviai Grigonytė, Brazys, Ste
ponavičiene, Pažerskąs, Ben
derius—vidutiniškos jėgos,i
bet gražus, malonus balsai,— 
solistė Anelė Steponavičienė 
ir akordęonu solo pagrojo

• choro dalyvis A. Norbutas. 
Choro dirigentas K. Stepo
navičius yra tvirtas ir kultū
ringas šip choro vadovas. Ap-: 
skritai, choras padarė žymiai; 

. geresnį .įspūdį, negu, tikėjo
mės. Todėl džiaugiamės, kad 
jis dar žada pabūti Lietuvo
je ir daugiau pakoncertuoti.” 
Taigi matome, kad “Pirmyn” 

choras patinka ir Lietuvos mu
zikos žinovams. Amerikiečiams, 
kurie jo kelionę rėme, ftikrai 
yra malonu tai žinoti.

“Muzikos Barai”, be to, įdėjo 
programą, kurį “Pirmyn” cho
ras apsiėmė atlikti Klapėdos 
rajono dainų šventėje, liepos 
10 d. Programas susideda iš 15 
numerių ir užima žymią vie
tą šventės iškilmėse.

Atėjo iš Kauno žurnalo “Mu
zikos Barai” birželio-liepos me
nesio numeris. Jame yra įdėta 
recenzija apie Chicagos “Pir
myn” choro dainavimą.

Kai rašo apie atvykusį iš A- 
•merikos chorą Lietuvos politiš
kų laikraščių reporteriai arba 
bendradarbiai, tai galima ma
nyti, kad jie kartais savo tik
ros (nuomonės neišreiškia, nore- 
danu būti mandagus svečiams. 
Bet laikraštis, ^pašvęstas muzi
kai, išimtinai politiniais (arba, 
'“sporto”) sumetimais vadovau
tis negali, kai reikalas liečia 
J* o specialybę. Ir ką gi sako 
“Muzikos Barai” apie Chicagos. 
dainininkus ?

Pasirodžius “Pirmyn” chorui 
Šiauliuose, kur jisai dainavo 
birželio 25 dieną, žurnalas įdė-

gegužės 21 d., kaj Čekoslovakija sumobilizavo savo ar-, jo tokia recenzija

A,

Dainavimas stiprina 
sveikatą

Hamburgo žinomas gydyto
jas Dr. Thausingas po ilgų ty
rinėjimų priėjęs tokios išva
dos, kad žmonės dėl to tiek 
daug serga, kad per mažai te- 
dainuoja. Daugeliui ligų 
dyti geriausia priemonė, 
jo, esąs dainavimas. Bet 
dainavimas neturįs būti 
tik niūniavimas. Reikią

išgy- 
anot 
toks 
vien 
dai

nuoti pilna krutinę. Dėl to esą 
reikalinga dainuoti ne vien tik 
iš džiaugsmo, bet daugiau sa
vo sveikatai sustiprinti.

Triukšmas dėl žeme 
lapio

“Le Journal” pranešimu iš 
Budapešto, Vengrijos katalikų 
organas protestuojąs prieš Di
džiosios Vokietijos žemėlapį, 
kurisi šiomis dienomis pasiro
dęs “Die Woche” Didžiajai Vo
kietijai skirtame viršelyje, šia
me žemėlapyje pusė Vengrijos 
esą priskirta prie Didžiosios 
Vokietijos. Vengrų katalikų or
ganas piktinasi, kad Vokietijos 
viešosios įstaigos toleruoja ši
tokį dalyką, ir klausia, ar Vo
kietijos įstaigos sutinka su to
kiu geografinės padėties vaiz
davimu.

pažymėtame 20 numeriu, kartu 
su akine 
viu buvo 
voje dar 
pasaginė
įvijiniais galais.

Be to, Sargelių kapinyne su
rasta per 20 įvijinių antsmilki
nių galvos papuošalų, kurių ki
tose Lietuvos vietose labai ma
žai rasta ir net nežinota nei šių 
papuošalų paskirtis nei jų am? 
žius.

Sargeliuose šie papuošalai 
buvo randami moterų kapuose 
poromis, kiekvienoje kaukolės 
pusėje po vieną, ties smilki
niais. Dabar ne tik paaiškėjo 
šių papuošalų paskirtis, bet ir 
jų chronologija: jie priskirtini 
II-jo amžiaus antrajai pusei. 
Jų centras greičiausiai buvęs 
tik Lietuvoje. Už dabartinės 

, Lietuvos ribų jų dar tik suras»- 
, ta Latvijoje (Lazdiniuose).

(Bus daugiau)

Vakar “Lietuvos Aido” ben
dradarbis su Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejaus priešistori
nio skyriaus vedėju Dr. J. Pu- 
zinu ir kitais musų priešistorės | dotuvių puotų,
tyrinėtojais buvo nuvykęs ap- siais laikais buvo daugelyje: 
žiūrėti šiuo metu Kauno apy- vietų praktikuojamos, lindimu-! 
linkese vykdomų priešistorinių kai. 
kasinėjimų. Daugumas Sargėnų kapų pri-

1. SENAME KAPINYNE stki™ma “ Ketaus.
Jie bus vieni iš ankstyviausių, 

Pirmiausia mes sustojome paskutiniu metu Lietuvoje ty- 
Sargėnuose, esančiuosie Lapių | rinėtų. 
valsčiuje. Netoli kelio, einančio 
link Lapių, dešiniajame Neries 
krante išrausta gili duobė. Ap
linkui 
Neries 
V. * D. • Universiteto klinikų, I 
krante stiepiasi didingas Eigu
lių piliakalnis, jau XIII am
žiaus kronikose minimas. Čia] 
kadaise stovėjusi medinė pilis, 
kurią kryžiuočiai sudegino. Sa
vu laiku šios senos pilies vir
šūnėje rusai buvę įrengę kul- 
kosvydžiams lizdus, dėl to pi
lies viršūnė yra kiek apardyta. 
Piliakalnio paviršiuje aptinka
ma daug plukto molio su me
džių įspaudomis — tai buvu
sios pilies sienų pėdsakai. Be 
to, piliakalnyje daug randama 
puodų šukių, geležies gargažių 
ir kitų radinių, liudijančių apie 
šio piliakalnio gyventojų kultū
rą.

Žvilgsnis nuo piliakalnio ki
tame Neries krante grįžta prie 
išraustų duobių, 
'mes stovime. Ir čia atsiverčia I riką. Remplėuris sako, jei juo4 
gilios praeities'lapai. Niekas ne- dieji neturėtų prietarų ir ne
galėjo pagalvoti, kad čia, kur bijotų koloninės valdžios baus- 
vasaros metu gražiai žaliuoja mių, tose srityse vargu galėtų 
vešlios daržovės, galėtų ilsėtis 
prieš šimtus metų gyvenusių 
žmonių kaulai. Tik šį pavasa
rį, kaip ir daugelyje kitų vietų, 
Sargeliuose buvo pradėta imti 
graužas statybos .reikalams. Be
imant graužą, susiduria su 
priešistoriniais kapinynais. Vie
tos žmonės pasakoja, kad ir 
anksčiau čia buvę surasta 
griaučių ir kitų radinių, tačiau 
apie tai V. D. Kultūros Muzie
jus' nebuvo painformuotas. Tik 
šiemet kovo 29 d. darbininkas 
Lukaševičius į muziejų atnešė 
įvairių radinių, surastų Sarge
liuose prie vienų griaučių. Tuo
jau buvo nuvykta Į vietą ir, 
nors dar ir labai nepalankioms 
sąlygoms esant, ankstybą pava
sarį buvo padėti šios vietos ty
rinėjimai.

Ligi šio laiko Sargėnų kapi
nyne ištirti 56 kapai — musų 
gilios praeities liudininkai. Šia
me kapinyne mirusieji buvo lai
dojami 0,5—1 metro gilumo 
duobėse. Daugelio kapų dugne 
rasta padėta po Iceturis akme
nis; du guli galvos ir du kojų 
gale. Kai kuriuose kapuose ap- 

: tikta ir tpo 6 akmenis. Tarp šių 
akmenų rasti gana blogai išlikę 
griaučiai, {domu pastebėti, kad 
iki šio laiko tyrinėtoje kapiny- 

;,jio dalyje vyrauja tam tikras 
laidosenos taisyklingumas: vy
rai guli galvomis į vakarus, o 
moterys į rytus. Vyrų kapuose 
surasta žalvarinių, vadinamų 
akinių segių, geležinių lazdelių 
smeigtukų drabužiams susegti, 
kai kurių rankų giaučius puo- 
čiu masyvios apvalaus piuvio, 
apyrankės, pagražintos akučių 
ornamentu.

Moterų kapuose rasta įdomių 
galvosi papuošalų, įvijinių (spi-i 
railinių) žalvarinių antsmilki-; 
nių, gana daug įvairiaspalvių; 
stiklinių ir emalinių karolių 
(musų krašte stiklo bei emalio, 
papuošalų randama jau nuo VI 
atnž.), 'šiaip kaklo papuošalų,! 
sudarytų Jš žalvarinių įvijos 
vielos gabalėlių ir suvyniotų; 
žalvarinių skardelių, akinių se
gių, ankstyvo tipo buoželinių' 
smeigtukų su geležine viršūne,; 
ylų, apyrankių ir žiedų, o vai-; 
kų kapuose, kurių čia surasta j 
per W, aptikta įvairios formosi

dirbama žemė. Kitoje 
pusėje, šalia statomų

Šio kapinyno tyrinėjimai mu
sų proistorei yra svarbus dau
geliu atvejų. Pirmiausia, čia 
susidurta su gerai datuotomis 
akinėmis segėmis, kurios buvo 
rastos- su kitais papuošalais ir 
įrankiais. Viename kape, tiriant

I

= I MARGUMYNAI
Kur mažiausia ver 

tinama žmogaus 
gyvybe

branginama 
įstatymais 
yra tautų, 
kur žmo-

Civilizuotuose kraštuose žmo
gaus gyvybė labai 
ir jos pažeidimas 
baudžiamas. Tačiau 
ypatingai rytuose,
gaus gyvybė nevertinama, žy
mus prancūzų keliautojas G. 
Rempleuris labai daug rašo apie 

šalia kurių I savo keliones po centrinę Af-

neatsako. Kiekvienas vyras tu
ri po keletą žmonų ir nei blogu 
veiksmu ar žodžių jų nepalie
čia. 'Gyvybe žaidimas, jos ne
branginimas yra tik vyrų tarpe. 
Gobonkai mėgsta rengti dide
les medžiokles. Pamatę didesnį 
žvėrį, visi medžiotojai pasitrau
kia, o lieka kautis tik vienas. 
Jei jis žūna ir nenukauna, jo 
vietą užima antras, tol kol nu
kauna. Tai gobonkų garbės rei
kalas, ir tokiose medžioklėse 
jų daug žūsta.

Paslaptinga geriau 
šio švedų karo laku 

no mirtis

■hmmii

žudomi. 
neskel- 
baustų.
žinomi

gyventi koks nors svetimšalis. '
Sudaro piet., Kenijos vaka

rų srityse gyvenančios juodųjų 
giminės yra nepaprastai netai
kaus budo. Jei ne karštis ke-j 
liąs visuose apatiją, paraližuo- 
jąs visokį veiklumą, šios gimi
nės arba viena antrą išsipiautų 
arba pavergtų visą Afriką. Pa- 
Vyzdžiui, gabonkų negrų gimi
nės žmonės žaidžia savo gyvy
bėmis. Maži vaikai, kurie, at
rodo menkos sveikatos, sirgu
liuoja, gabonkų yra 
Viešai apie jų žudymą 
biama, nes vyriausybė 
Tačiau žudymo faktai
ir jie ne retenybė. Gobonkai žu
do net savo senelius. Kadangi 
jie bijo nužudytojo globajamų- 
jų dvasių, tai stengiasi jas pa- 
lengti sau. Tuo tikslu asmenį, 
kurį norima nužudyti, ar kaip 
kitaip palenkti, stengiamasi 
pavaišinti.. Jam duodama ko 
turim geresnio valgyti ir gerti. 
Tačiau toks vašinamasis su
pranta kas jam rengiama ir 
paprastai vaišių nepriima, at
sisako. O jei jis nesi vaišina, 
nieko nevalgo, tai jo ar neliečia. 
Nužudyti ar kaip kitaip paken
kti nepavaišintą žmogų ir tuo' 
nepalenktą į save jį globojamą 
gerąją dvasią joks gobonkas 
nedrįs.

Kai Rempleuris keliavo į šias 
sritis, jis žinojo, kad tai žiau-, 
riaušių ir blogiausių negrų 
venamos vietos. Saugumu 
tikrinti Rempleuris gavo 
ną patarimą: nieko iš jų 
imti, nieko jų paduoto nei
gyti nei gerti. Keliautojas rašo, 
esą gobonkai jo labai neken- 
tę. Į kiekvieną palapinę kvietę, 
rodę ko maloniausius veidus, 
kvietę vaišintis. Tačiau jis vis 
atsisakydavęs. Kelis kart kelio
nėje mirtinai ištroškęs buvo, 
palydovai siūlę vandens, tačiau 
ir jų akių išskaitęs norą pasi
grobti jo šautuvą ir kitus daik
tus. Apvogti gobonkai negalė
ję, tat -bandę užmušti. Jei Rem
pleuris butų priėmęs jų vaišes, 
tikriausiai butų žuvęs.

Keliautojas rašo, kad gobon
kų giminės negrai •labai gerbia 
moteris. Į moteris niekas ne
drįsta kėsintis. Jos turi didelę 
laisvę ir už jokius savo darbus

gy- 
už- 
vie-
ne- 

val-'

Visi švedų laikraščiai gana 
plačiai {rašo apie šiomis dieno
mis įvykusią Baltijos juroje 
lėktuvo avariją, per kurią žu
vo geriausias švedų karo avia
cijos lakūnas Lilieras ir dar 
du kiti lakūnai. Lėktuvą val
dęs kapitonas Lilieras buvo 
pats drąsiausias ir geriausias 
švedų karo aviacijos lakūnas 
ir aviacijos mokyklos vedėjas. 
Gana plačiai žinomas buvo ir 
kitas per tą avariją žuvęs šve
dų lakūnas — kapitonas Bjer- 
selis. Trečioji auka buvusi jau
nas telegrafistas.

Avarija įvykusi šiomis ap
linkybėmis. švedų karo avia
cijos atstovai lėktuvą nupirkę 
Junkerso fabrike'. Minėtų lakū
nų uždavinys buvęs tą lėktuvą 
—sunkaus tipo bombonešį — 
pargabenti iš Dessau į Westc- 
roso aerodromą netoli Stok
holmo. Sunkusis “Junkersas 
86” tvarkingai pakilęs Dessau 
aerodrome ir sėkmingai pra
dėjęs kelionę Baltijos juros 
linkme. Iki vakaro lėktuvui 
nepasirodžius Švedijoje, pra
dėta jo ieškoti. Iš pradžių ma
nyta lėktuvą su lakūnais pasi
likus kur nors Vokietijoje. 
Švedų laivams buvo duotas 
įsakymas pakeisti savo plau
kiojimo kryptis Baltijos juro
je ir ieškoti dingusio lėktuvo. 
Ypačiai buvo prisibijoma, kad 
lėktuvas nebūtų įkritęs į jurą 
ar šiaip (kaip nukentėjęs ir 
reikalingas pagalbos.

Iš Teleborgo uosto tuo tarpu 
atėjusi žinia, kad kažkuris ne
didelis žvejų laivas matęs lėk
tuvą krintant į jurą. Lėktuvo 
katastrofa įvykusi per kelis 
šimtus metrų nuo minėtojo 
žvejų laivo. Lėktuvas skridęs 
maždaug 1500 me‘jrų aukštu
moje. Staiga pasigirdęs spro
gimas. Po to lėktuvas pakry
pęs ir priekiniu galu įkritęs 
į jurą. Žvejai tuojau nuskubė
jo į nelaimės vietą, tačiau lėk
tuvas su lakūnais jau buvo nu
skendęs juroje. Žvejai bespėję 
pamatyti tik atskiras lėktuvo 
griaučių dalis. Todėl spėjama, 
kad šios paslaptingos katastro
fos priežasčių niekados nepa-
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Iš Detroito lietuvių veiklos
Kongreso 
Konferencija

Šį šeštadienį, liepos 23 d., į- 
vyks Amerikosi Lietuvių Kon
greso Detroito skyriaus draugi
jų atstovų konferencija. Vieta 
konferencijai Lietuvių Svetainė, 
25th ir W. Vernor Hy. Pradžia 
8 vai. vakare.

Delegatai išduos raportus iš 
buvusio Lietuvių Kongreso su
važiavimo Scranton, Pa. Visi 
draugijų atstovai ir veikėjai y- 
ra prašomi atsilankyti.

Valdyba

vo sugadinti dratai ir neopera
vo eleveiteriai. Reikėjo mote
riškę nešt aukštyn su “streče- 
riu”.

Ligoninės gydytojai apžiurė
jo moteriškę ir netrukus palei
do namo.

Važinėja Po 
Pennsyl vania

Albertas Bernotas, seniau gy
venęs Detroite, o dabar Chica- 
goj, važinėja su savo Fordu a- 
tostogaudamas* pas gimines 
Pennsylvania valstijoje.

Pravažiuodamas sustojo De
troite aplankyti K. Būtį ir kitus 
savo draugus, bet neturėjo lai
ko ilgiau čia paviešėti. Bet ža
dėjo atvažiuoti į Dailė“ Choro 
pikniką, rugpiučio 28 d., kur 
bus renkama 1938 metų gra
žuolė.

Kai A. Bernotas seniau gy
vendavo Detroite, tai jis mums 
padėdavo vaidinti vei!:ąh,s ir 
dainuodavo choruose.

Atidarė Viešas Darbo 
Agentūras

Michigan valstijoj atidaryta 
56 viešos valstijinės darbo a- 
genturos — Free Employment 
ofisai. Raštinių daugiausiai yra 
Detroite, parupinimui djrbu ir 
išmokėjimui nedarbo apdrau- 
dos.

Šių įstaigų viršininkas pareiš
kė, kad darbininkai, kurie ne
dirba nuo 1937 metų nedarbo 
apdraudos negaus*, bet jei užsi
registruos raštinėse, tai jos do
vanai stengsis surasti jiems dar
bus, tinkamus arba panašius jįj 
amatui. Koresp.

“Paskandino”
Piknikus ,

Pereitą sekmadienį Detroite 
lietus paskandino piknikus ir 
kitus išvažiavimus. Lijo smar
kiai nuo anksto ryto iki po ke
turių po pietų. Bet farmeriai 
lietumi džiaugiasi, nes jau bu
vo perdaug sausa. . ,

Apie 10 vai. ryto pasigirdo ir 
perkūnija. Ugniagesiai turėjo 
nemažai darbo. Užsidegė elek
tros dratai.

Mrs. Della Ilearn, 55 melų 
moteriškė, gyvenanti antrašu 
15011 Rockdale avenuc, audrai 
kilus sėdėjo savo namo prieša
kinėj verandoj. Kai perkūnas 
trenkė į dratusi prie namo, tai 
ir moteriškę kliudė ir įmetė ją 
per duris į namo vidų.

Vyras Wilbur rado ją gulin
čią be sąmonės ant grindų iri 
tuoj nugabeno į Redford Re- 
ceiving ligoninę. Bet ir ten bu

Kroger Darbininkai 
Tebdstreikuoja

Krogcrs Grocery and Baking 
Co., darbininkai tebestreikuoja. 
Policija visur saugoja dirban
čius Stkebus, bet unijistų nuo
taika yra gera. Jie laikosi gerai 
ir taikiai pikietuoja bendrovės 
krautuves.

Pereitą penktadienį apie 500 
unijos narių paradavo Detroito 
vidurmiestyj. Nuo Sproat St., 
ir Woodward Avė., atmaršavo^ 
į Cadillac Sųuare. Ten sulipo į 
lrokus ir nuvažiavo prie Kroge- 
rio sandėlių ir ten paradavo.

Unijos komisija ^susidedanti 
iš atstovų nuo Food, Beer and 
Beverage local 337 AFL., Bak
er® Local 336 AFL ii- United 
Bakeries Food Handlers Local 
136 du kartu buvo pas kompa
nijos atstovus*, bet negalėjo su
silaikyti. Kompanija nori atsi
kratyti unijos.

James Cross, unijos vadas, 
sako, kad organizuoti darbinin
kai Detroite turi pasirodyti, kad 
Krogerio bendrovė žinotų, kad 
darbininkai — vyrai ir mote- 
rvs — kurie dirbo bendrovei 
per daug melų ir priklausė prie, 
unijos, nuo jos neatsisakys iri 
unija yra nepalaužiama-

J. Cross» sako, kad palicija

APSIDRAUSK!
Nežinai,, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti. ''
APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda: 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 < i 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 j i i 
savaitėje. ' - t .

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia vertinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i '
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba ^Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir ■ 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy- B 

tojai, kritikai, visuomenininkai. 9
. 1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama * 

įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio ’ ■ 
gerausių kurinių rinktinė knyga, I

Žmogaus Gimimas 1
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. B 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS** Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė ]

Nr. 153. LITHUANIA. 1

streikalaužius saugoja net įr a- 
laus daržęliųos begeriančius, o 
pasigėrusios lydi. Ji tuos streik
laužius turėtų areštuoti už vai
ravimą automobilių gatvėje, bei 
jų neareštuoja.

U.A.W. Unijoj
Kivirčai

Detroite ir apylinkėj U.A.W. 
unija jau braška. Pradeda išei
ti į viršų aštrus nesusipratimai 
tarp unijos vadų, o tas daug 
kenkia veikimui.

Unijos prezidentas Homer 
Martin siuspendavo penkis vir
šininkus, vice-prezidentą, iždi
ninką ir kitus už perdaug ra- 
dikališką veikimą ir kitus pra
sižengimus.

Bet suspenduotus viršininkus 
kai kurie vietos skyriai remia, 
tad pr išeina prezidentui suspen
duoti ir juos. Tokiu budū U.A. 
W. unija skaidosi. Suspenduoti 
reikalauja šaukti smvažiavimą 
ir teisingo dalyko išsprendimo. 
Jie pareiškė, kad niekuo nėra 
prasikaltę prieš unijos patvar
kymus. Koresp.

Nauji Primary 
Balsavimų 
Patvarkymai

DETROIT, MICH. — Lcon 
D. Case, Michigan valstijos se
kretorius ir rinkimų viršinin
kas, perspėja, kad nuo 1937 
metų Michigane veikia naujas 
rinkimų įstatymas. Einant tuo 
įstatymu, balsuotojai, dalyvau
dami primary (nominacijų) rin
kimuose, yra paliuosuojami 
nuo pareiškimo už kurią parti
ją balsiuoja.

Pirmiau balsuodamas nomi
nacijose balsuotojas turėdavo 
pasisakyti* > kuriai partijai pri
taria ir gaudavo tokios partijos 
nominacijų blanką. Dabar, bal
suotojas zapie partiją nieko ne- 
■sako, bet gauna visų partijų 
nominacijų balotus ir pažymi 
tik vieną. Koresp.

Suėmė Kontraktorių 
už Namų “Vogimų”

DETROITE, MICH. — Vietos 
policija suėmė kon trak torių 
Lioyd Mahoney, nuo 13601 Po- 
Inciana Drive, Redford Town- 
ship, ir apkaltino jį “vogimu” 
■namų.

Buvo taip. Ties aukščiau pa
duotu adresu Mahoney statėsi 
sau namą. Bet dalis namui ne 
pirko, bet vogė iš kitų namų ir 
juos dėjo į savo namą. Jis bu
vo suimtas vagiant vonią ir ki
tas maudynės reikmenis iš na
mo ties 18944 Murray Hill avė.

Koresp.

Federalis Teatras 
Ruošiasi Statyti 
Įdomų Veikalą

DETROIT, Midi. — WPA 
Federalis teatras Detroite ruo
šiasi statyti įdomų scenos, vei
kalą, kuris dabar turi didelį pa
sisekimą New Yorke. Veikalas 
vadinasi “One Third of Nation” 
ir jis labai vaizdžiai atvaizduo
ja USA butų trukumo proble
mą ir kaip ji atsiliępia į netur
tingą žmonių gyvenimą bei vi
sos šalies gerovę.

Koresp.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

DARBŠTUS BARZDASKU
TYS. — Kai Los Angeles, 
Calif. barzdaskutys Elmer 
B. Gregory nedailina vyriš
kų galvų, tai jis atsisėdęs 
lanke audžia kaurukus iš 
skudurų, o .vėliau juos par
duoda.

Margumynai
Keršydamas užleido 

bitėmis
šiomis dienomis, rašo už

sienio spauda, vengras ūkinin
kas labai budingai atkeršijo 
miestečiui, kuriam jis staty
davo pieną. Ūkininkas Anta
nas Vreygras keletą meti] re
guliariai statė pieną Božemui. 
Božemas ūkininkui apmokėda
vo savo krautuvės prekėmis. 
Ilgą laiką abu buvo vienas ki
lu pilnai patenkinti, šį pavasa
rį Vreygras taip pat senu įpro
čiu ėmė pristatinėti didesnius 
pieno kiekius. Kadangi Bože
mas nieko nesakė, tai dau
giau mėnesio gaudavo antnor- 
inį pieno kiekį. Kai reikėjo su
mokėti, miestietis pareiškė, 
kad mokėsią'š mažiau, nes, be 
ko kilo, jo ir pienas pasida
ręs prastesiiiš. Įtarė, kad aV 
skiesdavęs pieną vandeniu. Są
žiningą ūki įlinką nepagrįstas 
Įtarimas be galo įsiutinęs. Jis 
nereikalavo mokesčio, tik pa
grūmojo kėf’Štu. Vieną dieną 
anksti rytą dar miegąs krau
tuvininkas išgirdo ateinant pie
nišką. Kaip niekur nieko jis 
išėjo ir įleido žmogų. Nespėjo 
apsižvalgyti, kaip iš atidaryto 
sieto ėmė veržtis bitės. Įširdu
sius bitės pripildė miestiečio 
butą, krautuvę, koridorių. Y- 
patingai jos apspito valgomą
sias prekes. Krautuvininkas iš
bėgo: pradėjo rinktis žmonės. 
Tačiau jie buvo užpulti ir su
gelti. Bičių nebuvo įmanoma 
iškapstyti. Tik paleidus dujų, 
bitės žuvo i/r krautuvininkas 
grįžo namo.

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

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

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ. ..
• APDRAUDĄ NUO VAIĮIŲ. •
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Haisted St. :

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

po pietų.

KORESPONDENCIJA
Auga Vytauto 
Didžiojo Legiono 
Postas Gary, Ind.

GAR Y, IND. — Amerikos Le
giono Vytauto Didžiojo postas 
289 išrinko valdybą 1938-1939 
metams iš sekančių legijonie- 
rjų:

N. Vaiasina, komendantas; 
J. Butkus, pirmas vice- komen
dantas; J. Yuraitis, .antras vi
ce komendantas; J. A. Greikis, 
Adjutantas; A. Einikis, finansų 
oficierius; J. Terleckis, Service 
officer; J. Radis, chaplain; A. 
Sakaitis, historian; V. Dauno
ra, sergeant-at-arms; P. širvin- 
skas, a thletis officer; J. Kli 
maitis, child \velfare officer; J. 
J. Lekar auskas, Americaniza- 
tion officer; J. A. Benkinas, 
membership chairman; J. šepu- 
kas. poppy chairman; J. švam- 
baris, graves registration chair
man.

Prie šio neseniai įsteigto lie
tuvių posto priklauso keturi lie
tuviai ir iš Indiana Harbor, Ind. 
Postas dabar turi 38 narius. 
Rei'kia tikėtis, kad ateinančiais1 . . Imetais šis lietuvių legionierių 
postas padidės ir turės virš 50 
narių.

Nors dar neseniai suorgani
zuotas, postas jau gavo savo,: 
nuolatinį charterį. Dabar yra 
ruošiama posto bankietas, kuri 
įvyks rudeųį vietos lietuvių pa
rapijos salėje.

—Adv. N. Vaiasina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar ’ 'žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, Įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKES — ARTI8TAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ „ __ —1 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

iLIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius 
1 ......................................... . 11 . ......... ...... . 'I Į

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje   $8.00 
Kitur Su v. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
gintą kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
<739 South Haisted Street 

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, liep. 22, 1938

Diena Iš Dienos
111 ——g

Vincentų Dienoje 
Pas pp. Insodus

Liepos 19 d. pripuola vardu
vės visų Vincų ir Vincentų. Ka
dangi p. Insodienė vardu Vin
centa, tai tą dieną susirinko 
gražus būrelis ją pasveikint. 
Apdovanota gėlėmis, “pavinči- 
vota,” o p. Insodienė viešnias 
ir svečius gražiai pavaišino. O 
buvo ką vaišinti, nes ją pasvei
kint suėjo įdomių inteligentiškų 
draugų ir žymių biznierių lietu
vių. Atsirado dar ir Vincas, o

Paskutinės Kelios Dienos
S. s. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotoąrafistų. 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

tai svetys iš Lietuvos p. Užda
vinys, tad turėjom pilną komp- 
lėtą.

Ponai Petras ir Vincenta In- 
sodai yra labai nuoširdus, vai
šingi ir simpatingi asmenys. 
Jie pereitais metais nusipirko 
muro namą, gražiai j j atremon
tavo, išsitaisė sau patogų* gyve
nimą viršuj, o kadangi namas 
bizniavas, tai atidarė pilnai į- 
rengtą “Southwest Liųuc-r Sto
re,” po num. 1853 W. 35th St., 
kertė Wolcott St. Jie draugiški 
žmonės, tai ir biznis sekasi, 
nors didžiuma lietuvių nei ne
žino, kad “Southvvest Liųuor 
Store” yra lietuvių užlaikoma 
įstaiga.

Ponia V. Insodienė narys Chi- 
cagos Liet. Mot. Kliubo, be to, 
apsukri ir gabi biznierka. Prie 
įvykusių jos vardinių, linkime 
jai dar daug jų sulaukt ateityje 
ir visas taip linksmai ir malo
niai apvaikščiot.

Ponas Petras Insoda yra de
koratorius iš profesrjos ir pui
kiai atlieka jam pavestus dar

bus. Tai gal “pirmos žinios” iš

►

Vincentų varduvių. Beabejo, 
“Naujienose” pamatysime ži
nučių ir kaip kiti Vincai ir Vin
centos celebravo. Šiuo kart už
teks.

—Celebravęs.

Šventė Sylvia 
Linkiutės Gimtadieni

Pereitą šešetadienį, liepos 16, 
įvyko iškilminga “Surprise Bir- 
thday Party” panelei Sylvia 
Linkis, 1503 Harvey .Avė., Ber- 
win. Ji atšventė savo 20 metų 
gimtadienį. Iškilmes surengė p. 
Helen Kavai. Tarp svečių matė
si Koplewski šeimyna ir Edward 
Witko iš Dowogioc, Michigan; 
Martha Dudonis, Aldona Al- 
phons ir Henry Alekna, Alice 
Buckes, Walter Strauss, Helen 
ir Al Kavai, Edward Kavaliaus
kas, Genevieve Mereckis, Jean- 
ne ir Al Ruskin, Virginia Rum- 
putis, William Russ, Casey Va
linskas, Mr. & Mrs. Shain, Mr. 
& Mrs. Markus ir daug kitų.

Svečiai įteikė p-lei daug gra
žių dovanų ir linksminosi ligi 
sekmadienio ryto.

—Buvęs.

■—I———MM'1 I I R

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Seni Biznieriai 
Naujam Biznyje

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run 57 QO
(Screened) Tonas ................................. * ■ ’

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

JChrysler-Plymoutb

MOBILIU, NUO $10.00 
IR AUKŠČIAU

• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 

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

PARENGIMAI
Lietuvių Raudonos Rožes Pašalpinio Kliubo piknikas įvyks 

sekmadienį, liepos 21 d., Sunset Parke, 135 st. ir Archer 
Avenue. Pradžia 11 v. r., įžanga 25c. Bus muzika, žaismai 
ir dovanų.

Iškilmingas Atidarymas 
MOTHER’S TAVERN

3139 SO. HALSTED STREET
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI

Liepos-July 23 ir 24 d., 1938
Gardus Valgiai—Gera Muzika—Dovanos—Visi Kviečiami

AL1CE YANAS & CHAS. VENCKUS, Sav.

IŠSIUVINfiJIMAS VIRTUVĖS ABRUSĖLIAMS

KITCHEN TOWELS PATTERN 1795
No. 1795. — Kiekviena moteris nori pasirodyti, kad ji gražiai 

užlaiko savo virtuvę- šie abrusėliai ją tikrai papuoš.
I i

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1795
1 1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavvrdj No____ ______ |

I Vardas ir pavardė ______________________________________________ I

Naujieniečiai 
Organizuojasi

Liepos 16 d-, teko užsukti 
pas naujienietę Petronėlę Ra
čienę, 4136 So. Maplewood 
avė.

Čia radau sekančius naujie- 
niečius: Paul Burba, Antanas 
Jonikas, W/n. Stanis, Antanas 
Klimas, Antanas Klikna, Mo
nika Kliknienė, Adam Bartu
lis ir Paulina Tverijonienč.

Po malonaus ir djraugiško 
pasisvečiavimo tapo prieiga 
prie išvados, kad visi važiuo
sime į “Naujienų” pikniką 
rugpiučio 14-tą dieną.

Tad-gi, mano grupė iš apie 
50 naujieniečių, jau yra už
tikrinta — Steponas.

Juozo Blouzdžio 
Piknikas Nusisekė

Liepos 9-tą dieną įvyko 
Juozo Blouzdžio piknikas Joe 
Spaičio Darže. Piknikas visa- 
keriopai nusisekė, nes * buvo 
apie 200 Juozo draugų ir pa
žįstamų, ir visi smagiai gėrė, 
valgė ir linksminosi prie geros 
muzikos.

Joe Blouzdis yra VJestern 
Auto Service savininkas, 4318 
So. Western avė. Ačiuoja vi
siems dalyviams. -—Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Roberf Wallis, 32, su Gene- 
va Suddeth, 22
Charles Curcuro, 25, su Alice
Judgentis, 21

Venceslaus Tomaszeuski, 30
su Elizabeth Kunka, 30

Joseph Oposnow, 22 su Eva
Kurza, 20

Adresas

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

BRIDGEPORT. — Mrs. Ali
ce Yanas- ir p. Chas. Venckus 
naujai atsidarė taverną, antra
šu 3139 S. Halsted St. P. Venc
kus pirmiau yra buvęs partne
riuose su p. Geo Jakubonis, 
prie 35th ir Morgan St Prieš 
tai yra išdirbęs per eilę metų 
Stock Yads Banke už užveizdą.

Nauja taverna yra užvardin
ta “Mother’s Tavern” ir labai 
švariai išpuošta ir išdekoruota. 
šeštadienį ir sekmadienį bus 
vadinamas iškilmingas atidary
mas, kur tikisi pasimatyti su 
visais savo draugais ir pažįsta
mais. Bus skanių užkandžių ir 
geri muzikantai. Skelbimas tel
pa Naujienose.

—VBA.

Nori Prisidėti Prie 
Palaimintos Lietu
vos Draugijos

Saldžiausios širdies Draugija 
žada Likviduotis

BRIDGEPORT. — D-stė Pa
laimintos Lietuvos laikė pus
metinį susirinkimą liepos 13 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Jacka 8 vai. vak. Atsilankė vi
sa valdyba.
Dalyvaus “Naujienų” Piknike
Nut. rašt. perskaitė nutari

mus iš praeito susirinkimo ir 
jie buvo priimti kaip skaityti. 
Skaitytas pakvietimas į dien-' 
raščio “Naujienų^” pikniką, ku
ris įvyks rugpiučio 14 d., Sun
set darže. Pakvietimas priimtas 
vienbalsiai ir padalinti įžangos1 
tikietai. Pirm., paprašė narių! 
skaitlingai dalyviu t, nes “Nau
jienos” remia mus?

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

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

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00 
TAUPYTOJAMS 

IŠMOKEJOM DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

TAISYKIT SAVO NAMUS ’
SUTAUPYKIT 30% 

Nereikia pinig-ų, 5% palūkanų 
metai išmokėjimui 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimas
Bei amen tai
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porėtai
Vifikų flatai 
Garažai

Storų dengimas 
Asbestas kalimas 
Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

- S P E C I A L U S -
KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS C9*3C *r aukftč

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BODLEVARD 2440

Toliau ėjo raportas iš Dr-stės 
pikniko, kuris Jvyko birželio 19 
d., buvusiam Blepos darže. Pik
nikas pavyko, draugijai davė 
pelno $58.22. -i

Gavo čekį iš Universal Bank
Pirmininkas praneša, kad įš: 

uždaryto Universal State Ban-| 
ko gavome $27.12. Raportas a- 
pie ligonius. Mrs. A. Rimkus 
išmokėta ligos pašelpos $50.00, 
S. Yvanauskui $25.00, Z. Gri
gaitis — $35.00, F. Margevi- 
čiui — $15.00, V. Linkai—$15., 
A. Lėkiui — $20., S. Mažeikai' 
— $145.00 ir $50. iš kasos. Nu-' 
tarta išmokėti .^Idybai algas 
už pusę metų.

Atsilankė atstovas iš Dr-stčs 
Saldžiausios Širdies p. Antanai
tis. Pranešė, buk draugija no
rinti prisidėti prie musų draugi
jos. Tam reikalui išrinkta ko
misija P. Augustinas, F. Mar- 
gevičius ir J. Kivylis. Prie to 
ir valdyba. ?

Daugiau svarstomų nebebuvo, 
tad pirm. J. Jackas susirinkimą 
uždarė. Įeigų buvo $305.09, iš
mokėta $458.00. Draugystė tur
to turi virš $8,000.00.

—Koresp. G. S. P.

ROGERS SIDABRĄ

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

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

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

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

Vardas .......................-................................ .............................................

Adresas ______________ ....________________ __ _______________

Miestas ..................... ....................... ........... Valstija ______________

Moterys-žiurekit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
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ATLAS BUILDERS CO.
Laisniuoti ir apdrausti kontraktorial 

Statytojai nuo 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.
■ -

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti Įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ga
nai 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 $|2>SO
GYDYMAS.........................$£0.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
• diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

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

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

Tel. Lawitdale 5727.

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYT-8 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel VI0TORY M70.
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Apie Labai Nedžentelmeniškos Jaunuolius 

Ir Kitus 184os Apylinkės {vykius
Kas Radot Akinius. — Naujas Malkų Biznierius. 

— “Du Broliukai”. — Dovana Bynsui. — A- 
pie Rožes ir Lelijas, Etc.

Bynso Patyrimai
Kitur

18 APYLINKE — Aną dieną 
(tikras atsitikimas-) nusibodo 
jūsų Btynsui 13 kolonijoj, nes 
musų jatmuoiiai' dabartiniu lai
ku jokio triukšmo nekelia ir 
nieko neužkabhrėja. Net pats 
Bynsas gali vaikščioti kada ir 
kur jam patinka (žinoma, tik 
kaip ilgai?) ir niekas neužkabi
na.

Ir, štai, Bynsas “užsiriogli
na” į gatvekarį ir Šauna “pra- 
jovų” ieškoti. Važiuoja Halsted 
gatve į pietus. Priekyj karo sė
di trys jaunuoliai, kiek įkaušę. 
Balsiai kalba beveik jau su 
triukšmu. Pravažiavus Archer 
Avė. įeina du žmonės ir jie nu
traukia prie “motormano” į 
priekį. Bodos nieko, bet tie 
“jaunuoliai” čia pasirodė tiek 
“gražiai,” kad visi gatvekaryje 
pasažieriai pasipiktino...

Vienas iš tų įėjusių žmonių 
buvo kun. Stasys Linkus ir tie 
puskvailiai,, pusgirčiai vyrukai 
pradėjo jį šmeižti anglų kalbo
je, visokiais žodžiais. Buvo kok
tu ir šlykštu, kad 20 amžiui dar 
atsiranda tokių fanatikų, kurie 
neturi jokio žmoniškumo nei 
doros. Tuo daro gėdą visiems 
lietuviams. Tai didelė sarmata.

Privažiavom Bridgeportą. 33 
gatvėj keli lietuviai išlipo iŠ 
gatvekario. Ir man reikėjo išsi
kraustyti. žmonės siuntė labai 
blogus įspūdžius adresu tų

MADOS

No. 4604—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Stų Chicago, DL

Čia įdedu 15 centų fr praiau

atahpti man pavyzdį No. ...mmm.m

Mieros —____  per kratine

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) i

(Miestas ir valstija)’ 
" ......... ............. i U

'* j aun trolių”, — “Krikščioniškos 
Doros Auklėtinių”.

Kas Radote
Akulioritls — Akinius

Pereitą sekmadienį, per Drau
gystės Susivienijimo Brolių ir 
Seserų Lietuvių pikniką p. Juo
zapas Bukaltas pametė savo a- 
kinius. Pamesta tarpe šokių 
platformos ir troko.

Radėjas yra labai prašomas 
sugrąžinti p. Bukaltui akinius, 
adresu 1960 Canalport Avė., ar
ba 1916 Ruble St. Už tai p. Bu- 

' kaltas bus labai dėkingas ir su
teiks “radybų”.

Akiniai niekam kitam negeri 
kaip tik tam asmeniui, kuriam 
daktaras pritaikė.

Malkų Biznyje — 
Naujas žinotos

Musų kolonijoje gyvenantis 
pilietis p. Povilas Pocius, 1823 
S. Union Avė., šiomis dienomis 
padare kontraktus iš vežiojimui 
medžių.

Indianos valstijoje užpirko 
didelius plotus miško. Jis nu
kirs tuos medžius, supiaustys ir 
gabens trokais Chicagon ir čia 
jas malkas pardavinės į duon- 
kepyklas. Linkime p. Pociui ge
rų pasekmių.

Du Broliukai
Štai, Walter Norak, 809-811 

W. 19 St. ir p. Frank Tverijo- 
nas, 615 W. 18th S t. (bučiau 
pamiršęs apie juos parašyti) 
jeigu p. Tveri jonas nebūtų pro 
mano langą dabar “pramarša- 
vęs”). Abu yra dikti1 vyrai, abu 
yra kriaušiai, abu yra “cinge- 
.liai”, abu .myli grybauti, abu 
myli medžioti ir viskuo, net ir 
pypkėmis apsimaino. Bet vie
nas kitam nėra jokie gimines. 
Ar nekeista, kad taip tarpe sa
vęs sutinka. Tai yra tikra rete
nybė.

Jūsų Bynsas 
Gavo Dovaną

P-s N. N. (prašė neminėti 
vardo) apdovanojo jūsų Bynsą 
rankiniu laikrodėliu, už gerus 
Bynso raportus ir “gerą patar
navimą”. Welf, well, žinoma, 
Bynsas yra dėkingas už įverti
nimą, bet Bynsas niekuo nesi
skiria nuo kitų ir jis tik atlie
ka savo prievolę. Jeigu ne aš. 
tai kitas, o visuomet atsiras 
žmogus, kuris atliks tam tikrai 
reikalingą darbą.

Bynsas yra dėkingas ir tuo 
nori pareikšti, kad jokie, kokie 
jie nebūtų priešai, ar tai poli
tikoje, religijoje arba paprasti 
“hoodlums” neišgąsdins Bynso. 
Bynsas jums praneš visokias ži
nias atsitikimus. Žinoma, jain 
valia kartais ir “pabliufuoti”,

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

' Jokių kitų mokesčių, Naujos 
i Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
: Phono Kombinacijos, Refrigera- 
; toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin- 

j kti. Mes ir taisome visus tuos 
[ daiktus ir atrokuojame ką už
mokai mums už pataisymą kai 

i pirksit naujus išrengimus.
BIM MERLES 

1451 W. 63rd Street 
Tel. Republie 2269.

A Gėlės Mylintiems 
11U Uit Vestuvėms, Ban- 

0 0 /A kietams, Laido- V 5 ■ t ■ tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

FAYETTE 5800

LOVEIKIS Su
„ Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Banldetama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
7814

ar ne? Tai reporterių darbas.
Thank you inueh-, Mr. N. N.

Rožių ir Lelijų
Kliube! Ko Miegate?

Šiuo laiku apmigo musų Klu
bas, dailios leidės ir merginos, 
ar tai paimsite p. Sktidienę, p- 
nią Peckaitienę, p-nią Lukošie
nę, p-nią Jucevičienę, p-nią Zit- 
kienę, p-nią Stegvilienę, ar pa
neles Stasę Daugirdaitę bei Te
ofilių Zitkaitę, narę p-lę Estellę 
Grigaliunaitę — Skudaitę, kuri 
šiuo' laiku randasi Lietuvoje su) 
“Pirmyn” choru.

i Matyt, k#d jas karštis irgi) 
paveikė. Nutilo, aprimo ir mie
ga. Jos neturi savo susirinkimų 
ir nieko neveikia. Žinoma, yra1 
vasara. Vasarą visi aptingsta, 
tai nieko stebėtino. Kur nepa
žvelgei, kur akies neužmesi, va
sarą visi aptingsta; o kad tą 
“tinginystė” butų naudinga, aš 
patarčiau, kad musų ta gražio
ji lytis pradėtų “šapinti”.

Dabar yra laikas, liuosas lai
kas, tai galima tai lengvai at
likti. Jus, leidės. nueikite 41 
Naujienas, 1739 S. Halsted gat
vė, pažiūrėkite į tas duodamas1 
Naujienų dovanas. Kaip pama
tysite, tuoj pasiimsite, nes ir 
vyrai ir tie yra “kreizės” pama
tę tokias dovanas. Labai leng
vomis išlygomis jus galite gau
ti, ar tai sidabro — Rodgers 
Silver peilių, šaukštų ir šaukš
tukų setą.

“Labai “poniškai” atrodan
čios — bagotos! Jus tai galite 
už labai mažą prekę gauti, tik 
atsilankykit į Naujienas

Leidės, subruskite, paskui už
eis “bizi” sezonas. Letsi go! Ku
ri pirma įsigaūs “dišių setą” 
bei sidabrinį “setą”, Bynsas vie
šai praneš Naujienose. Kitų ko
lonijų leidės jau įsigijo, o ko
dėl 18 negali to padaryti bei ki
tas kolonijas pralenkti. Šiur, 
kad mes galime taip padaryti, 
ar ne?

Aprėdė 4 *
Trumpą laiką atgal p. Jurgis 

Chernauskas nusipirko namą 
prie 2001 So. Halsited gatvė. 
Tai buvo didelis laužas—ske
letas. Keturių aukštų kadaise 
buvęs namas. Buvo likę tik ke
turios sienos. Jurgis Chernaus
kas įsigijo tą namą ir padarė 
iš jo žmonėms prieinamus na- 
mūs. Jau viskas sutaisyta ir 
prirengta, kambariai jau išran- 
duoti, tik du dar likę. Krautu
vė yra baigiama taisyti. Netikit, 
.pažiūrėkite. Chernauskas ne
mano, kad Aštuoniolikta Kolo
nija “eina d’oun.” Bynsas

Užporyt Joniškiečiai 
Važiuoja į 
Provinciją

: Trankia į Motuzų Ūkį Prie 
Doįvners Grove.

Jau teko sužinoti per Jo
niškiečių kliubo pirmininką J. 

■Yankų, kad šį sekmadienį visi 
“vyksta į Downers Grove, į Mo
tuzų Ūkę pasilinksminti.

pĮrie Joniškiečių prisideda 
dar ir kitų parapijų žmones: 
Pašvintiniečiai, Meškutiečiai, 
Kriukiečiai ir Gruzdiečiai. Tai 
reikia tikėtis, bus daug svečių.

Brightonparkiečiai p». Dan
tų sūnūs susilaužė ranką ir sa
ko, nebus kas šioferiuoja, bet 
Darutai žada visgi atvykti, nors
prisieitų ir be dreiverio va
žiuoti. —R. S.

Sekmadienį Žagarie- 
čių Susirinkimas

Žagajriečių Kliubo , svarbus 
susirinkimas bus šį sekmadie
nį 1-mą valandą dieną, Yuškos 
salėje, 2417 W. 43rd gatvė. 
Dalyvaukite visi kliubo na
riai ir išgirsite pikniko ir kny
gų komisijos raportą.

Žagariečių jaunimas ir se
nieji turi naujų puikių suma
nymų. —R. S-

TAUPYKIT KUPONUS
17. MAŽKS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGU INDU SET|
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDU PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pridėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Kova Tarp Philco 
Bendroves ir 
Darbininku
Paskelbė Boikotą Darbininkų 

P'riešin inkam s

Remiama 100.000 organizuo
tų darbininkų, United Electri- 
cal Radio Machine Workers of 
Am., paskelbė, boikotą Philco 
radio ir air conditioning pro
duktams.

Philco paskelbė lokautą už
darydama savo dirbtuvę ir iš
sikeldama, vieton atnaujinti 
kon trakią su C. I. O. ir Darbo 
Federacijos unijomis. Lokau
tas užbaigė 5 metų draugiškus 
ryšius su Pjiileo, prasidėjusius 
1933 m. Pasikeitimai santy
kiuose įvyko delei pasikeitusio 
Philco manadžemento.

Jau pasiruošusi iškelti savo 
dirbtuves, Philco pareikalavo 
panaikinti uniją, nukapoti al
gas nuo 20 iki 40 nuoš., žy
miai sumažinti darbininkų 
skaičių, prailginti darbo valan
das, sumažinti mokesnį už vir
šlaikį, atsižadėti senioriteto ir 
kitų darbo teisių.

Boikotas varomas plačia 
skale. Kitur prie boikoto pri
sideda ir Philco pardavėjai.

Golden Star Kliubo 
Narių Atydai!

Kliubo Piknikas Liepos 24d.
ROSELAND. — Kliubo meti

nis piknikas įvyks liepos 24 d'., 
Rossi’s Grove darže, prie 136 
St. ir Stony Island. Pradžia 11 
vai. ryto.

Visi nariai su savo šeimyno
mis ir draugais kviečiami da
lyvauti piknike. Kaip visuomet,, 

j taip- ir šįmet kliubo piknikas

MEGSTOS KEPURAITĖS

CROCHETED CAPS PATTERN T8O3

No. 1803. — Kepuraitę galit dėVėt bile kur ir bile kada. Ją 
i greit nusimegsite, pabandykit.
' Jp•*' ■■■“ mm mm mm mm mm mm. mm ^m mm mmI |

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1803
’ 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 1
* I
j Čia Įdeda 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ________ |

(Vardas ir pavardė

Tai “Šeimyna”, 
Kuria Visi Tegali 
Džiaugtis

Apie Chicagos Lietuvių 
Draugiją.

Ar surasi bent vieną, kas ne
sidžiaugtų, turint tokią šeimy
ną — draugiją kaip Chicagos 
Lietuvių Draugija.

Su savo didžiausiu narių 
skaičium, su savo gerais tiks
lais, o kas svarbiausia, tokioje 
padėtyje esanįj, kaip nelaimė, 
ligoje ar mirties valandoje, sa
vo nariams pirmoji skubinas 
su pagalba.

; Ne vien liūdnoje valandoje 
ateina į žmones, bet ir gražio
je nuotaikoje, linksmoje va
landoje. Netrukus Chicagos 
Lietuvių Draugijos šeimyna 
sueis į bendrą tyrame ore, kas 
retai pasitaiko, tik sykį į me
tus. Ir kas nelaukia pasimaty
ti, pasigerėti tokia sueiga, kaip 
Draugijos piknikas, kuris 
įvyks liepos 31 d. Sunset Park 
darže, prie Archer ir 135th st. 

; Bus sueiga didžiulė, bus su
tikimas žmonių, bus džiaugs
mo ir įvairių žaismių, ypač dėl 
to, kad atvyks daug svečių iš 
apylinkė'^' kolonijų su naujo
mis pažintimis, naujomis min
timis.

Pasimatysime Sunset Parke.
—J. J. P.

.bus gražus ir malonu bus jame 
gerai paūžti.

. Taipgi primename nariams, 

.kad laimėjimų tikietus sugra- 
žintumėt komisijai laiku, kad 
komitetas galėtų viską sutvar- 

ikyti.
—Pikniko Komisija.

Pirkite- savo apielinkės 
krautuvėse

CLASSIFIED ADS.
HELP ‘WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
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.

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo ir prižiūrėti 1 metų 
senumo vaiką. 1439 W. Marąuette 
Road, Tel. Hemlock 0419.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO į taver- 
no biznį. Turiu visus fikberius.

546 West 63rd St.
............ . ■

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS; tri- 
kampinis namas su naujos mados 
visais įrengimais 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.

PARSIDUODA 2 LABAI GERI 
TAVERNAI — License išpirkti, abu 
ant labai gerų kampų. Vienas su 
rooming house, prie daug fabrikų 
—geram biznieriui bus aukso mai
ną. Sunku vienai moterei abu val
dyti. Savininkė 5758 West 65th St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniaii Rendai

ANT RENDOS SALIUNAS, 3 
kambariai gyvenimui, barai Icebak- 
sis ir visi įtaisymai. Renda $35.00. 
Atsišaukit, 3600 Emerald Avenue, 
Telefonas Boulevard 3034

REAL ESTATE FOR SALE
Na^

MODERNAS duflatis—6 ir 6, už
darytas miegamas porčius ir open 
Service porčius—karšto vandens ši
luma, refrigeracija, stalo viršaus 
pečius. 6134 S. Troy St., antras auk- 
štasi Republie 4934.

SOUTH WEST SIDE 5 kamba
rių namas, 2 karų garažas, 2 lotai, 
maudykla su shower ir vasarinė 
virtuvė,—gasas— elektriką, vanduo 
—visi pagerinimai. Rašyk 1739 So. 
Halsted St. Box 858.

DVIEJŲ FLATŲ BARGENAS 
3442 So. Lowe Avenue.

2 ŠEŠIŲ kambarių flatai, pilnas 
beismentas ir viškos, uždaryti už
pakaliniai porčiai, 2 karų garažas, 
aukos kaina $3,450, lengvus termi
nai, Stanley Realty Co., 179 West 
Washington St., Randolph 7055

PARSIDUODA PIGIAI 2 flatis 
medinis namas, su basementu, arba 
mainysiu ant namo laukuose.

4062 So. Campbell.

EXTRA BARGENAS — ant par
davimo muro namas, kampinis 2 po 
5 kamb. 2 karų garažas. Pirmos 
lubos karštu vandeniu šildomos. 9 
metų senumo. Parduosiu už pusę 
kainos ko šiandien kaštuoja pasta
tyti—randasi Brighton Parke.

Taipgi turime didelį bargeną irgi 
randasi Brighton Parke — biznio 
namas. Biznis yra Hardvvare store, 
—galima pirkti vieną biznį ar su 
namu. Taipgi turime visokių gerų 
bargenų, kurių čia negalime visų 
sutalpinti. Norintiems pirkti ar mai
nyti ką turite kreipkitės prie

PAUL SMITH and CO.,
4631 So. Ashland Avė., Tel. Yards 
1001 arba 4177 Archer Avė. Tel. 

Lafayette 2235.

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.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. BYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
TeL CANAL 8S00

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaigai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS1 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
skaitant svarstykles, registerius ir 
ce baksius. Cash arba ant išmokė- 

; imo. Pamatykite mus pirm negu 
lirksite kitur.

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

CALumet 5269.
PARDAVIMUI Beauty Shop įrengi
mas, nebrangiai, šaukit Miss Baher, 
Monroe 3308.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AatomobttiaiirTrokaiPardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 We<st 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.

i Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 We»t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLtKOS 

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

SHEET MSE CO;
3216 So. Halsted Street

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6»75
FINANCIAL 

_________Finansai-Paskolcs________  

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Cttd 8887

■
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KIEKVIENA ŠEIMA CHICAGOJ PERNAI 
“KAIP Į BALĄ” IŠMETĖ PO $115.00 

KIEK AMERIKAI KAINUOJA 
NELAIMĖS

Tiesioginiai ar netiesioginiai 
kiekviena šeimyna Chicagoj ir 
visoj Amerikoj pereitais metais 
“kaip į balę*’ išmetė po $115.00.

Tokią žinią paduoda USA 
Nacionalė Saugumo Tarybą, 
kuri kasmet padaro visų kraš
to nelamių “atskaitą“ ir nuro
do būdų, kaip nelaimių galima 
išvengti ateity.

Ta taryba sako, kad pernai 
visokiose nelaimėse žuvo 106,- 
000 žmonių. Nuolatiniai ir lai
kinai sužeistų žmonių buvo net; 
6,000,000 (devyni milionai).

Daktarų, laidotuvių, automo
bilių taisymo, teismų ir viso
kiems kitokiems su nelaimėmis 
susijusioms reikalams pernai 
gyventojai išleido $3,600,000,- 
000 — tris bilionus, šešis šim
tus milionų dolerių, kas išeina 
po $115.00 kiekvienai Amerikos 
šeimynai.

. . iKai kurios šeimos tuos pini
gus išmoka tiesioginiai, kai ku
rios netiesioginiai, pavyzdžiui, 
įvairiomis apdraudomis. Jeigu 
nelaimių hutų mažiau, tai ir 
automobilių, ir gaisrų, ir gyvy
bių ir visos kitokios apdraudos 
butų žymiai pigesnės. Bet ka
dangi nelaimių labai daug, tai

Suėmė Lietuvį už 
Dviratininko 
Užmušimą

Sako, kad buvo įsigėręs.
BRIDGEPORT. — Jaunas 

lietuvis Jonas Jacobs-Jokubai- 
*»is, 721 W. 21 st st., (paduoda
mas ir kitas adresas, 3303 So. 
Halsted st.) vakar buvo įka
lintas ir yra kaltinamas užmu
šimu 14 metu dviratininko c

Bridgeporto.
Policija sako, kad suimta

sis buvęs įsigėręs.
Nelaimė, kurioj berniukas 

Charles Krueger, nuo 919 W. 
31st place, buvo mirtinai su
žeistas, įvyko prie 33-čios ir 
Lituanica avenue. Krueger va
žiavo dviračiu. Berniuką par- 
mušęs, automobilio vairuoto
jas jam davė $1.00 dviragį su
taisyti, ir nuvažiavo. Berniu
kas parėjo namo su sulamdytu 
dviračiu ir doleriu, bet pradė

Naujienų-Acme Telephoto
IOWO STREIKE — Prie Maytag Washing Machine 

dirbtuvės NeMone, Iowa, išsivystė muštynės, kai streik
laužiai bandė įsiveržti dirbtuvės vidun pro pikietų ei
les. 20 žmonių sužeista. Dąrbininkai ten streikuoja ko
vodami prieš 10 nuoš. algų kapojimą.

; ir nekalti žmonės turi nukentė- 
1 ti.

Vien automobiliai pernai už
mušė 39,500 žmones. To milži
niško žmonių sikerdimo butų 
galima labai lengvai išvengti. 
Tereikia panaudoti truputį at
sargumo ir sveiko proto atsi
sėdus prie automobilio vairo.

Žmonės daug trukšmo kelia, 
kai gengsteriai, pavyzdžiui Chi- 
cagoje, paleidžia šautuvus dar
ban ir padaro keletą kostume- 
rių laidotojanis. Bet palyginti 
prie neatsargių automobilių vai
ruotojų — gengsteriai yra tikri 
liurbiai. Kiekvieną metų dieną, 
neišskiriant sekmadienių, tie 
neatsargus vairuotojai išmuša 
Amerikoje daugiau negu po 
šimtą žmonių.

Pagalvokit apie tai, ir kai ki
tą kartą sėsite prie automobilio 
vairo, atsiminkite, kad važiuo
dami atsargiai nuvažiuosite kur 
reikia minutę penkias vė
liau, bet gal sutaupysite tokiai 
pačiai šeimynai, kaip ir jūsų, 
brangaus žmogaus gyvybę.

Važiuokite atsargiai, su svei
ku protu, kad šįmet vėl “ba- 
lon“ nereikėtų išmesti $115.00. 
Nereikia nei aiškinti, kad tai 
šmotas pinigo.

R.

jo skustis, kad jam labai skau
da galva, buvo išvežtas ligo
ninėn ir netrukus mirė.

Policija Jokūbaitį suėmė pa
siremdama liudymais kelių 
Bridgeporto berniukų, žaidžiu- 
sių gatvėj nelaimės metu.

Jokūbaitis buk dažnai atsi
lankydavęs toj apylinkėj pas 
vieną merginą.

Paskutinė
Savaitė

Ši savaitė yra paskutinė, ku
rią Federalinis teatras Vaidina 
jaunystės komediją “Anthony 
and Anna,” Sehvyn teatre.

Taipjau paskutinę savaitę 
Great Northern teatre šoka 
Federalinis baletas.

Prie Elkhorn, Wisconsine, be
simaudydamas prigėrė 12 metų 
berniukas Norman Wirges, 714 
W. Marąuette Rd. Jis Elkhorne 
atostogavo su motina.

IACME-NAUJ1EN Ų Foto J

PAVYZDINGA PORA SKIRIASI — Iš Los Angeles 
ateina žinios, kad pavyzdingoji Hollywood artistų po
ra Jean Cravvford ir Franchot Tone ima diVorsą. Jie 
susituokė 1935 metais, bet dabar sako, kad negali sugy
venti.

Jau Netoli 
Rugpiučio 
14-ta Diena
Naujos Pažintys — Nauji Vai

zdai — Nauji Įspūdžiai

Ar žinai kas bus rugpiučio 
14 d.? Nelaukęs pasižymėk į,Week“. 
savo žinomą ir nepamirštamą | 
vietą. Kodėl? O {ai todėl, kad 
nepraleistum linksmos dienos,- 
kurią turėsite rugpiučio 14 d. į 
Tai bus vienas iš didžiausių'
piknikų, kurį rengia Dienraštis 
“NAUJIENOS“.

Vieta irgi parinkta viena iš, 
patogiausių — gražiausių kal
nai kalneliai — Sunset Park 
darže, prie Archer avė. iir 135 
Street.

Kaip visada, taip ir šįmet 
“Naujienos“ dės didžiausias 
pastangas patenkinti visus at
silankiusius. Duos įvairią pro
gramą ,bus kalbų, dainų ir ki
tokių žaismių.

Nauji sutikimai, naujos pa
žintys ir šiek tiek paramos 
nuo pikniko dalyvių. Iš po 
atostogų dauguma turės nau
jų vaizdų, naujų įspūdžių už
girsti ar kitam pasakyti. Ben
drai, viską suėmus, bus žingei
dumo smagumo ir prie to ty
ro oiro pakvėpuosite tpliau iš 
Chicagos ribų išvykus.

Nepraleiskite rugp. 14 d. vel
tui — dalyvaukime visi.

—J. J. P.

Garsi Naujos Gady
nės Field Day 
Jau Artinasi
Tai Didelis Puikus Parengi

mas Savaitraščio Naudai

Ar visi žino kas yra ‘Field 
Day?“ Žinoma, dalis jau žino, 
bet daug dar neturėjo progos 
sužino^ ir joje dalyvauti. Tai 
yra vienas tų, didžiųjų rudeni
nių piknikų — su laimėjimais.

Laimingas galės gauti dova
ną 25 dolerius. Kiti $10 ir $5. 
Laimingą tikietą galima įsigyti 
iš anksto arba ant vietos pik
nike, rugpiučio 21 d., Damb
rausko ūkyje, kur bus tasai 
piknikas.

Tą dieną ar prieš tai atva
žiuos Naujosios Gadynės cho
ro mokytojas J. Steponavičius 
ir užgirsime naujų dainų, ką 
jau seniai begirdėjome. • • •

šį Field day rengia L. D. D. 
4 kuopa “Naujosios Gadynės“ 
savaitraščio naudai. Tai vie
nas didžiųjų rudeninių pikni
kų. Jau daugelis žino, kad 
vieta graži ir netoli reikia va
žiuoti, net su gatvękariu ir bu- 
sais galima nuvažiuoti į Wil- 
low Springs, o ten netoli nuei
ti iki Dambrausko ūkio.

Rengkitės ir ten visi pasi
matysime. —J. J. P-

“Saugumo, 
Savaitė” 
Chicagoj

“Courtesy Week”

Visa ateinanti savaitė bus 
žinoma kaipo “Courtesy

Tokią ją oficialiai paskelb
damas Kelly, pažymėjimui ke
turių metų sukaktuvių įkūri
mo, Keep Chicago Safe Com- 
mittee, kurio pirmininku yra

, pats meras.
Oficialėj pjroklamacijoj me

ras pažymi sumažėjimą nelai
mių. Bet norijrigj kad tas su
mažėjimas butų, ilgam laikui. 
Tuo tikslu ir paskelbta “Cour
tesy Week“ ir kiekvieną die
ną bus ruošiama skirtinga pro^ 
grama. ” 0

J : <
Pirmadieny, liepęs 25 d. bus 

“industrinė die^a,“ kada 800,- 
000 pienininkų prie pieno pri
dės saugumo; ir mandagumo 
obalsius.

Antradieny, liepos 26 d. bus 
“privatinių automobilių savi
ninkų diena. .Programas |ruoš 
įvairus klubai.

Trečiadieny, liepos 29 d. 
bus “Civic Daiy", kur progra
mus ruoš įvairių apylinkių 
draugijos ir bažnyčios.

Ketvirtadieny, liepos 28 d. 
bus “Pėsčiųjų diena“, kurioj 
tikimąsi pėsčiuosius išmokinti 
saugiau vaigščioti.

Penktadieny, liepos 29 d' 
bus “Vaikų diena“, kur pro
gramus ruoš boiskautai ir ki
tos jaunuolių organizacijos.

Komitetas kviečia visus chi- 
cagiečius prisidėti prie tos sa
vaitės, tikslu padaryti miestą 
“saugesne, geresne vieta gy
venti.“

Juokinga , 
Komedija

Chicago Repertory Group 
stato rytoj teatre 29 E. Bal- 
bo (8th St.) labai juokingą ko
mediją “Waitinį for Odets.“ 
Paskui bus ir šokiai.

Komedija kartojama prašy
mu.

Suėmė ir įkalino 
Wisconsine už greitą 
Važiavimą;

------- I---------- J.|; . ..t.-. * .

OCONTO, WIS. — apskričio 
teismas nuteisė chicagietį Frank 
Bilecki, 41, nuo 6423 S. Carpen- 
ter St., išsėdėti 18 mėnesių ka
lėjime už važiavimą 80 mylių 
greitumu Wisęonsino vieške
liais^ . '

Beskubėdamas Bilecki įvažia
vo į kitą automobilį ir užmušė 
moteriškę Mrs. Eleanor Sapp iš 
Green Bay.

. ... • v ' . •

Liepos Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Surinkti miesto valdybos 
įsakymu

Liepos 16, 1846 — Priimtas 
aktas, kuris padarė Chicago 
Port of Entry. William B. Snow- 
brook tapo paskirtas kolekto
rium.

1874 — Pirmos laidotuvės 
Waldheįm kapinėse.

1890 — Pradėjo vaikščioti 
Madison gatve kabeliniai gat- 
vekariai.

Taipgi Mihvaukee Avė.
1895 — Horr ir Harvey deba- 

tavo sidabro klausimu nuo lie
pos 16 d. iki liepos 19 d.

1916 — Atidarytas Navy 
Picr.

1856 — Miesto taryba nuta
rė paskirti dar kelis miesto ko
lektorius.

1894 — Eugene V. Debs ir 
dar kiti trys viršininkai Ameri
can Railway Union liko paso
dinti kalėj iman už peržengimą 
federalinio indžioknšeno.

Liepos 18, 1867 — Alderma- 
nų komitetas—po tris iš kiek
vieno miesto distrikto — pas
kirtas apsvarstyti ar piliečiai 
nori prisidėti pri pravedimo 
laivų kanalo iki Illinois upės.

1888—Gaisras ištiko pastate 
156 - 62 S. Wabash Avė. Nuo
stoliai siekė $94,500.

Liepos 19, 1858 — Miesto ta
ryba nutarė suteikti koncesijų 
gatvekaHų kompanijai. Ją ve
tavo meras Jdhn-C._Hames, nes

I 

ji pavirsta praktiškai amžina 
koncesija, jei miestas po 25 
metų neišpirktų gatvekarių.

Chicagos piliečių masinis su
sirinkimas Bryan salėj priėmė 
rezoliuciją, raginančią sudaryti 
Unijos gynimo komitetą, kuris 
organizuotų miliciją iš tų, ku
rie negali eiti į karą.

1887 —- ipjtorporuota West 
Chicago Railroad Co.

Liepos 20, 1823 —Taikos tei
sėjas John Hamlin sutuokė Ęr. 
Alexander Wollcott ir Elden 
M. Kinzie, dukterį John Kinzie. 
Tai buvusios pirmos sutuoktu
vės Chicagoj.

1863 — Aldermanas Comis- 
key pasiūlė miesto tarybai pe
ticiją organizavimui savanorių 
kuopų vieton ėmimo konskrip- 
tų armijon.

1867 — Pradėjo veikti pirma 
pompa naujoj šiaurinėj vandens 
pumpavimo stoty (dabartinėj 
Chicago Avė. stoty).

1895—Chicago Baseball Club! 
ir jo kapitonas Anson ir visi 
lošėjai buvo nubausti po $3 už 
žaidimą sekmadienį..

1905 — Teamsterių streikas 
užsibaigė po trijų ir pusės mė
nesių.

1926 — Buvo dedikuotas pa
minklas kun. Marąuette, prie 
24 gt. ir Marshall Boulevard.

Liepos 21, 1859 — Tremont 
House sudegė antrąjį kartą, 
ira Couch buvo savininkas.

188.2—Chicago Morning News 
pavirto Chicago Daily News. ’

1873 — Miesto taryba priė
mė visus patvarkymus sutvar
kytus miesto advokato Murray 
F. Tuley.

1883 — Inkorporuota presby- 
terijonų bažnyčia.

1919 — Dirižablio nelaime 
Chicagoj. 13 žmonių užmušta,! 
ir daug sužeista. Baliunas už
siliepsnojo ir per skylight nu
krito į Illinois Trust and Sav-’ 
ings banką.

Liepos 22, 1847 — Kun. J. H. 
Ward suorganizavo metodistų 
episkopalų bažnyčią. j

1906 — Chicago City Rail- 
way Co. pakeitė State St. ka
beliu varomą jėgą į elektros 
gatvekarį. Tą pačią dieną Blue 
Island Avė. kabelio linija irgi 
liko pakeista elektra varomais 
gatvekariais. ...

• r

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Vėl Atsinaujina 
Crawford-Pulaski
Gatvės “Karas”

Lenkai Ruošiasi Dideliam 
Muši ui

Didelis sujudimas eina tarp 
Chicagos lenkų. Jie ruošiasi 
dideliam mušiui, nes, mat, al- 
sirado smarkuolių, kurie nori 
šluoti laukan iš Chicagos jų 
didvyri grafą Kazimierą 'Pu- 
laskį.

Pulaskio reikalas per perei
tus du metu buvo kaip ir už
mirštas, ir grafas vingiavo per 
Chicago nekliudomas. Bet šią 
savaitę vėl sujudo Crawfordo 
šalininkai, pasiryžę savo pa
tronui grąžinti prideramą pa
garbą.

Ginčas prasidėjo 1934 me
tais, litrukus po te kai miesto 
taryba nutarė perkrikštyti 
Bridgeporto gatvę Auburn avė. 
ir duoti jai naują vardą Litu 
anica avenue.

Pamatę, kad lietuviai gauna 
tekią loską iš miesto tarybos, 
Chicagos lenkai nutarė pri
minti jai, kad jų Chicagoje 

. yra apie du šimtai tūkstan
čių, ir, jeigu lietuviai gauna 
Lituanica gatvę, kad ir labai 
trumputę, tai ir jie norėtų pa
sisavinti gatvę, žinoma, daug 
ilgesnę.

200,000 šį-tą reiškia!
Jie pasiūlė Cnawford ave

nue perkrikštyti grafo Pulas
kio vardu.

(ACME-NAUJIENŲ Phot'»]
PAVYZDYS TĖVAMS — Jei yra tėvų, kurie labai

mėgsta žuvauti, bet turi mažų kūdikių, reikalaujančių 
priežiūros, tai štai kaip galima keblumą išlyginti, šis 
Miami, Fla., žvejas parodo kaip ir žuvauti ir kūdikį pri
žiūrėti galima vienu ir tuo pačiu laiku.

r

Cravvford gatvės gyventojai 
sujudo kaip vienas protestuos 
ti. Bet Chicagos aldermanai, 
atsimindami, kad Chicagoje 
yra apie 200,000 ir kad rinki
muose tokia spėka šį-tą reiš
kia, į protestus neatkreipė 
daug domės, lenkų prašymą 
išpildė. (Grafas K. Pulaski ka
riavo Amerikos revoliucinia
me ka|re ir ten paguldė galvą. 
Peter Crawford buvo vienas iš 
stambių Chicagos pionierių).

Cravvford šalininkai ėjo iš 
vieno teismo į kitą, be') ir ten 
nieko nelaimėjo. Illinois aukš
čiausias teisinas nusprendė, 
kad Chicagos miesto valdyba 
turi teisę taip krikštyti gatves, 
kaip jai patinka-

Miesto darbininkams pradė
jus kabinti naujos gatvės var
do ženklus ant stulpų cravvfor- 
diečiai jas plėšė žemyn, be*, il
gainiui aprimo. O dabar pasi 
rodo, kad jie nesnaudė. Subū
rę daiktai! savo spėkas ir pri
sirinkę parašų jie vėl beldžia
si į miesto tarybos duris. Vie
nas tarybos narys į jų prašy
mą atsiliepė, tai aldermonas 
Terrence F. Morą n. Jis atėjo 
crawfordiečiams į talką pieš
damas tarybon pasiūlymą pa
naikinti Pulaskio vardą mini
mai gatvei ir grąžinti ją pio
nieriui Grawfordui.

Reikia tikėtis karštu mūšių.
—X-as.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nauding-os.




