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Japonai Jau Prisiruošę Akcijai Prieš Rusus
No. 172

RUSAI LAUKIA TOLESNIŲ JAPONŲ 
ŽINKSNIŲ

Maskva Nenusilenks Japonų Gąsdinimams 
—Sako Litvinov

TOKIO, Japonija, liepos 22 — Japonija yra prisiruošusi reika
lingai prieš rusus akcijai—pareiškė penktadienį užsienio reika
lų ministerijos atstovas. Pareiškimą jis padarė po ministrų kabi
nėto posėdžio, kuriame bpvo svarstomas rusų-japonų konfliktas.

Japonijos atstovas paaiškino laikraštininkams, kad kalnas, ku
rį rusų kariuomenė užėmė Changkufeng apylinkėj, į pietų vaka
rus nuo Vladivostoko, priklauso Manžurijai. O Japonija, kaipo 
Manžurijos globėja, turi teisę imtis akcijos prieš rusus, jeigu 
rusai pasiliks nesukalbami—pasakė Japonijos atstovas.

Rusai atmetė japonų protes
tą kaip neturintį pagrindo. Ru
sų nusistatymą parodo užsie
nio reikalų komisaro Litvinovo 
pasikalbėjimas su Japonijos 
ambasadorium Shigemitsu, įvy
kęs pereitą trečiadienį. Pasi
kalbėjimas buvo esmėj toks:

Shigemitsu: Japonija nutarė, 
kad kontestuojama teritorija 
priklauso Manžurijai. Atsako
mybė dėl sulaužymo rubežiaus 
puola ant rusų. Japonija reika
lauja tuojau ištraukti iš užim
tos teritorijos rusų kariuomenę.

Litvinov: Rusų teisės kalnui 
niekas negali nuginčyti. O ka
dangi kalnas yra- rusų teritori
ja, tai patys rusai reguliuoja 
savo kariuomenės judėjimą. Ir 
rusai neleis kištis į šį reikalą 
jokiai svetimai šaliai. Jeigu Ja
ponija ir Manžurija kišis, tai 
jos bus ir atsakingos dėl toles
nių įvykių.

Shigemitsu: Japonijos vy
riausybė nepasitenkins tokiu 
atsakymu. Jei normalumas pa
sieny nebus atsteigtas, tai Ja
ponijai teks padaryti išvadas, 
jogei reikia pavartoti jėgą.

Harlan Liudininkas Atostogininkai Išleis
Prisipažino Buvęs Šiemet Keturis Bili-

Papirktas onus Dolerių
LONDON, Ky., liepos 22— 

Byloj, kurią iškėlė šios apylin
kės kasyklų savininkams ir še
rifams federalė valdžia, kalti
namųjų liudininkas Albert Hos- 
kins prisipažino ketvirtadienį, 
kad jis ir kiti trys liudininkai 
kompanijų pusei buvo apmo
kėti už liudymą taip, kaip juoS 
išmokino liudyti tūlame vietok 
advokato ofise.

Mirė Howard, Vienas 
CIO Vadų

COLORADO SPRINGS. Colo.. 
liepos 22 — Vietos viešbuty 
naktį į penktadienį mirė Char
les P. Howard, 59 metų, Inter
national Typographical unijos 
(spaustuvių darbininkų unijos) 
prezidentas ir CIO sekretorius. 
Mirė jis dėl širdies ligos.

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

Debesuota; mažai pakaitos 
temperatūroj; saulė teka 5:34, 
leidžiasi 8:19 valandą. Sekma
dienį—bendrai giedra.

Litvinov: Reikalavimas iš
traukti kariuomenę, neparem
tas > jokiais dokumentais, yra 
nepriimtinas. O jeigu ambasa
dorius skaito gąsdinimus kaipo 
tinkamą diplomatinę metodą, 
kuriai tūlos 'valstybės nusilen
kia, tai jis turi žinoti, kad ši
tos rfietodos jis negali sėkmin
gai pavartoti prieš Maskvą.

Litvinov atsakė japonams 
griežtai. Japonai, po ministrų 
susirinkimo penktadienį, vėl 
pareiškė grūmojimus. Rusai, sa
ko penktadienio pranešima* 
laukia tolesnių japonų žygių. 
Tuo tarpu jie skubiai siunčia 
pasienin daugiau kariuomenės 
ir amunicijos.

Vėliausios penktadienio ži
nios sakė, kad Tatsuo Kawai, 
oficialus Japonijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas, 
nuginčijo kalbas, buk Japoni
ja grūmojusi Maskvai. Ryšium 
su šiuo pareiškimu daroma spė
jimas^ kad Japonija nusileis 
rusams.

VVASHINGTON, D. C., liepos 
22—American Petroleum Insti
tute apskaičiuoja, kad J. Val
stijų atostogininkai, darantys 
keliones automobiliais, išleis 
šiemet $4,000,000,000. Atosto- 
gininkų išlaidos pasidalins šiaip: 
20% keliavimui, 20% viešbu
čiams ir turistų stovykloms, 
25% drabužiams, palapinėms 
ir panašioms reikmenoms, 21% 
maistui ir 14% smagumams 
(amusements).

Japonijos Kabinetas 
Svarsto Incidentą 

Su Rusais
TOKIO, Japonija, liepos 22— 

Penktadienį įvyko Japonijos 
ministrų- kabineto posėdis. 
Svarstyta rusų-japonų ginčas 
dėl to, kad rusai užėmė kalną, 
kurs, japonų pareiškimais, pri
klauso Manžurijai.

100 Šeinių Pabėgo 
Nuo Girios Gaisro
SEATTLE, Wash., liepos 22 

—šimtas šeimų pabėgo nuo mi
ško gaisro Vancouver saloj 
penktadienį, palikusios namus 
ir daiktus, kurių negalėjo išsi
vežti. Jos pabėgo iš setlemento, 
kurs randasi prie Dough upelio.

REGATA LIETUVOJE_ Vaizdai iš tarptautinės rega tos/įvykusios birželio 18, 19 d. Lietuvos pajūryje. Ovale nugalėtojams skirtosios dovanos.

Skaudžiai Kaltina 
Republic Steel 

Korporaciją
...... .

VVASHINGTON, D. C^ liepos 
22 — Philip Murray, plieno 
darbininkams organizuoti ko
miteto pirmininkas, liudyda
mas senato komisrijai penkta
dienį pareiškė, kad jis nežino 
jokios kitos J. Valstijose kor
poracijos, kuri butų vartojusi 
kovai su darbininkų organiza- 
vimusi aršesnes priemones, ne
gu vartojo Republic Steel kor
poracija.

Vokiečių Lėktuvas 
Pasiekė New Yorką

PORT VVASHINGTON, N. Y., 
liepos 22—Penktadienį 8:421/2 
valandą ryto (Chicagos laiku) 
čia nusileido vokiečių hidropla- 
nas Nordmeer. Lėktuvas pada
rė pirmą iš 28 vokiečių planuo
jamų lėkimų per vandenyną 
šią vasarą.

Nordmeer pakilo nuo gabenu
sio jį laivo ties Horta, Azoruo
se, 2,397 mylių atstumoj nuo 
New Yorko. šią kelionę Nord
meer atliko į 17 valandų ir 421/2 
minutes.

Nominavo Naujosios 
Dalybos Priešą

NEW YORK, N. Y., liepos 
22—Tammany Hali, New Yor
ko demokratų organizacija, no
minavo savo kandidatu rinki
mams į atstovų butą John J. 
O’Connorą. Jis dabar yra at
stovų buto narys ir vienas žy 
miųjų Naujosios Dalybos prie
šų. Tammany Hali bosai tikisi, 
kad ir republikonai rems O’
Connorą.

Mirė Kroger, Krau
tuvių Grandinio 

Įsteigėjas
CINNCINNATI, liepos 22— 

Naktį Į penktadienį mirė Ber- 
nard Kroger, didelio valgomųjų 
daiktų krautuvių (grosernių) 
grandinio įsteigėjas. Jis buvo 
78 metų senumo.

Respublika Teisia 
195 Asmenis Kalti
namus Išdavimu

J PERPIGjUn, --Francuzija, 
liepos 22 Gautais čia penk- 
tadienį pranešimais, Ispanijos 
respublikos teismas teisia šiuo 
laiku 195 asmenis, kaltinamus 
šalies išdavimu. Teisiami nariai 
šnįp^ or^niz^ijošv. ^^Hd^ng’toiž? 
Madride pereitų metų lapkričio' 
mėnesį, ir būrys trickistų. Pa
skutinieji kaltinami tuo, kad 
organizavę sukilimą Barcelonoj 
šių metų gegužės menesį.

Sako, Japonai Pa
skandinę Amerikos

Laivą
SHANGHAI, Kinija, liepos 

22—Kinijos žinių agentija pra
nešė penktadieni, kad japonai 
paskandino amerikiečiams pri
klausantį aliejui gabenti laivą. 
J. Valstijų atstovybė Kinijoj 
betgi šio pranešimo nepatvirti
no.

Japonai < Greitai Pa
ims Kiukiangą

SHANGHAI, Kinija, liepos 
22—Svetimšalių kinų-japonų 
karo stebėtojų manymu, japo
nai artimoj ateity paims kinų 
miestą Kiukiangą, prie Yangtzo 
upės, kurs randasi 135-kių my
lių atstumoj nuo Hankowo, lai 
kinosios Kinijos sostinės. Ja
ponai atakuoja Kiukiangą jau 
tris savaites.

Smuikininkas M ė - 
gins Nuplaukti 56

Mylias
VENICE, Cal., liepos 22 — 

Smuikininkas Paul Chotteau še
štadienį mėgins plaukti nuo 
Santa Barbara salos į savo na
mus, juros pakrantėje^- Visa 
distancija plaukti 56 mylios. 
Prieš porą metų Chotteau yra 
nuplaukęs 44 mylias į 33 va
landas.

J. Valstijos Nori Ar- 
bitracijos Teismo

Su Meksika
WASHINGTON. D. C., liepos 

22—Ji’ Valstijų apskaičiavimu, 
Meksikos valdžia nuo 1927 me
tų iki šiam laikui konfiskavo 
daugiau nei 1,000,000 akrų že
mės Meksikoj, priklausančios 
Jungtinių Valstijų piliečiams.

J. Valstijų užsienio reikalų 
departmento sekretorius Hull 
pasiuntė Meksikai notą, kurioj 
konfiskuotos žemės klausimus 
siūlo išrišti arbitracijos teis
mu. Hull nekontestuoja Meksi
kos valdžios teisės konfiskuoti 
žemę. Jis betgi įrodinėja, kad 
už konfiskuotą žemę Meksika! 
privalo apmokėti jos savininkus1 
tuojau, kaip ir J. Valstijos kad 
daro.

L Valstijos Nupirko 
Aukso Už .168,000, 

000
VVASHINGTON, n. C., liepos 

22—Antrąjį šių metų ketvirtį, 
kurs pasibaigė birželio 30 d., 
J. Valstijų iždas nupirko auk
so už $168,550,000. Sidabro tuo 
pačiu laiku nupirko 88,102,800 
uncijų.

Loj’alistu Pafeiuntinys 
Priimtas Argentinoje

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 22 — Argentinos valdžios 
rateliuose kurį laikįą ėjo kova 
klausiimu, ar priimti Ispanijos 
respublikos atstovą, Dr-ą Osso- 
rio y Gallardo, ambasadorium 
Argentinai. Galų gale lojalistų 
šalininkai laimėjo, Dr. Gallardo 
tapo priimtas ambasadorium. ,

Iš 47,781 Sifilio Ženklus 
Turėjo 896

SPRINGFIELD, III., liepos 22 
—Illinois valstijos sveikatos de
pą rtmen tas penktadienį paskel
bė, kad kraujo tyrimas 47,781 
asmenų ryšium su ėmimu lais- 
nių vedyboms parodė, jogei 896 
asmenys turėjo sifilio ženklų. 
Bendrai manoma, kad 2 nuo
šimčiai šalies gyventojų turi si- 
filį.

Lietuvos Naujienos
ATVYKSTA BRAZILIJOS , TUTINĘS OLIMPIJADOS 2, 

LIETUVIŲ SPORTININKAI 000 DALyViŲ PAGERBĖ NE

ŽINOMĄJĮ KAREIVĮKAUNAS, liepos 19 d.—A- 
teinantį penktadienį (liepos 22 
d.) į Kauną atvyksta trys Bra-
ęilijos lietuvių sportininkai da-j 
lyvauti Tautinėje 1----------
Sporto Olimpijadoje.

3 Žydai, 8 Arabai 
Užmušti

JERUZALĖ, Palestina, lie- 
pos 22—Trys žydai ir 8 arabai 
tapo užmušti riaušėse Palesti- 

penktadienį.

Britanijos Karalius 
Sugrįžo Namo

DOVER, Anglija, liepos 22— 
Penktadienį Britanijos karalius 
Jurgis VI išlipo čia į krantą, 
sugrįžęs iš vizito Francuzijai.

Prancūzai Apšaudė 
Sukilėlių Lėktuvus

PERPIGNAN, Francuzija, 
liepos 22—šeši Ispanijos suki
lėlių lėktuvai penktadienį per
lėkė Francuzijos sieną ties Os- 
seja. Po to kai franeuzų bata- 
rėja paleido tris šuvius į su
kilėlių lėktuvus, šie pasuko pie
tų link ir dingo Ispanijoj.

Paskandino Danijos 
Prekybinį Laivą

LONDONAS, Anglija, liepos 
22—Ispanijos pakraštyj penk
tadienį sukilėlių lėktuvų bom
bos paskandino Danijos prekių 
laivą Bodil.

Numato Benes Rezig- 
navimą.

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 22 — Ryšium su Čekoslo
vakijos tautinių mažumų ruo
šiamu statutu numatoma, kad 
šalies valdžioj gali įvykti svar
bių pakaitų—rezignavimas pre
zidento Beneso ir keleto jo mi
nistrų kabineto narių.

KAUNAS, liepos 1 <L—Tau-
Lietuvos 'tinęs Olimpijados 2000 dalyvių 

pagerbė nežinomąjį kareivį ir 
====== uždegė senovės papročių olim

pinę liepsną. Liepcs 17 d. daly-
vaujant valstybės prezidentui 
A. Smetonai, Ministrui Pirmi
ninkui kun. Mironui seimo pir
mininkui šakeniui, ministrams 
ir diplomatiniam korpusui, ka
riuomenės vadovybei ir per pen- 
kioliką tūkstančių žiūrovų, ati
daryta Pirmoji Tautinė Lietu
vos Sporto Olimpijada. Progra
mą apima 12 sporto šakų. Pir
miausia vykdomos lengvosios 
atletikos rungtynės, kuriose 
puikiai užsirekomendavo Ame
rikos lietuviai. StaniŠius, iš 
Kearny, N. J. 100 metrų (109. 
3 jardų) nubėgo per 10.9 se
kundžių, laimėdamas pirmą vie
tą. Bernotas iš Pittsburgho į 
aukštį be kartės iššoko 1.92 
metrų (6 pėdas 3 colius). Bei- 
noris rutulį nustūmė 14.03 me
trų (45 pėdos ir 11 colių). Blo- 
žytė iš Čikagos diską numetė 
35.03 metrus (114 pėdų 11 co
lių). Amerikos lietuvių koman
da švedų estafetėje (medley re- 
lay) 1000 metrų (1093 jardų) 
nubėgo per 2:004 minutes, šio
se varžybose pastatyti Lietu
vos olimpiniai rekordai. Lietu
vos atletai pasiekė šešis nau
jus Lietuvos rekordus.

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO MEN.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Pirmą kartą seime
(Iš SLA 40Jo Seimo) 

Rašo Maria F. Jokubynienė

(Tęsinys) Sekiau ją, dažnai susitikda-
Pirmiausia prisegama P. Ta

rybos nariams. Po to, remian
tis vardošaukiu, kurį vismomet 
vedė Dr. M. Vinikas, segama iš 
eilės, ženkleliai buvo prisega
mi viename stalo gale ir dele
gatas turėjo eiti prezidiumo sta
lo užkulisiais, kur prez. Bago
čius kiekvieną pasveikino ran
kos paspaudimu ir galop kita
me stalo gale, kitos trys p-lės 
įteikdavo delegatui programą. 
Tokiu budu, kiekvienas delega
tas, turėjo progos pasisveikinti 
ir susipažinti su prezidentu ir 
prisijungti prie tos didelės de
legatų šeimos. Pranešama, jog 
delegatų skaičius paaugo iki 
256. Tuomi II sesija uždaroma.

Šį popietį, teko susipažinti su 
daugeliu kitų delegatų, k. t. 
“Keleivio” redaktorium S. Mi- 
chelsonu — ta labai švelnaus 
budo, malonus žmogus. Jo as
menybė tiesiog nesutaikoma su 
“Keleivio” mintimis ir gan aš
triu nusistatymu.

Maloni pažintis buvo su po
nia Bagočiene, kuri irgi buvo 
atstovė. Tai aukštos kultūros 
moteris. Joje nieko nematyti, 
kuo lengvabūdė moteris di
džiuotųsi.

Aukciono Išpardavi-I 
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... $265
31 CHRYSLER Sedan ....... $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Bedan ............... $95
31 CHEVROLET Sedan ....... $95
31 FORD Sedan ..................  $95
30 FORD panel truck ....... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan .................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan ....$295 
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN-'

KlMUI PIGIAI KAIP*
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 

rolets, Convertible, Sedans, ir 
Coupes.

1622 N. PULASKI ROAD, 
pirmiau Crawford Avė. 

Visuomet atdara.

ma su jos malonia šypsena 
man, taip pat, kaip ji ja dali
nosi su kitais delegatais), be ma
žiausio skirtumo, ar jis butij 
senas ir geras pažįstamas, ar 
tik jaunutėje pažinty, ar net 
priešingai apie ją galvojančiam 
— Ji reiškė tą pačią simpatiją. 
Jeigu, mes SLA nariai gerbia
me ir didžiuojamės musų ge
raširdžiu ir sumaniu preziden
tu F. J. Bagočium, tai ne kiek 
ne mažesnė pagarba priklauso 
poniai Bagočienei. Nes ji yra 
ta saulutė, kurios) pagalba sirp
sta idealus sumanymai į realę 
musų organizacijos gerovę.

Sakau taip, nes tikiu, kad ji 
yra tikrai gera ir sumani žmo
na; o kas vyrui visokiais rei
kalais nukamuotam, grįžus na
mo, gali būti malonesnio, už 
gyvenimo draugės, jo geros 
žmonos, malonų užtikrinimą ar 
patarimą? Tik sveikai tvarko
mam šeimyniniam židinyj gim
sta sveiki pradai visuomeni
niams darbams.

Kun. M. Valadka
Tą pat vakarą teko aplanky

ti Scrantono lietuvių tautiškos 
bažnyčios kleboną, kun. M. Va- 
ladką. Tai blaivios minties jau
nas ir energingas visuomenės 
veikėjas. Nors tik dabar teko 
su juo susipažinti, bet apie jį, 
kaipo lietuvių veikėją, esu gir
dėjusi jau keli metai prieš tai. 
Prašomas, sutiko parodyti Tau
tišką lietuvių bažnyčią. Tai dar 
visai neseniai paties kun. M. 
Valadkos pastangomis pastaty
ta šventovė. Prašiau paaiškinti, 
koks skirtumas šios bržnvčios 
įstatymų nuo R. Katalikų baž
nyčios'. “Pamaldos lietuvių "kal
ba ir vieša išpažintis” — atsa
kė gerb. kunigas. Apsidairiusi, 
nieko skirtingo nuo R. katali
kų bažnyčios nepastebėjau, tik 
išpažinties klausyklos nebuvo

(nes esą n t viešai išpažinčiai ji 
nereikalinga) ir prie grotelių 
stovėjo dvi vėliavos:' Lietuvos 
tautinė įr Amerikos.

Kai dėl paties kun. M, Valad
kos asmens, tai pirmoj pažin
ty j jis yra “neperkandamas rie- 
šutasi”; gal būt, dėl to jis ir pa
sižymi rimtumu.

Birželio 28 diena

bet 
jog

daroma; 
pareiškia, 

pasveikinimai, 
mumyse ūpą

telegramos ir

Moterys-žiurekit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyveną 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 ...... ..................................... -.....„.........   .....

V ardas

Adresas .....^..............................

Miestas _..........................—--- -------- ------  Valstija ...........—
/

I .'I I ' ..................  1 ' < ............ . ................. . ■■■■■■■ !■».—

Trečioji sesija labai vėluoja
si. Turėjo prasidėti 9 v. ryto, o 
jau 10:15 ir dar nepradėta. At
rodo, kad delegatų pribuna 
daugiau. Pilnutėlė salė prigužė
jo, Vieni linksniai šnekučiuoja
si, kiti laikraščius skaito. Dau
giausia skaitomas laikraštis, 
“Naujienos”.

Sesija III atsidaro 10:20 m. 
Prezidentas Bagočius duoda pa
stabą dėl vėlavimosi.' Seka var- 
došaukis, Prisideda dar 4 atsto
vai. P-lū J. A. Rašinskaitė ir E. 
S. Vitaitis, paskiriami Sekreto
riui Dr. M. Vinikui pagalbon—- 
protokolo užrašymui. Praeito 
Seimo protokolas nutarta ne
skaityti.

Prez. Bagočius praneša, kad 
dabar bus skaitomi pasveikini
mai. Kai kas bando įrodinėti, 
kad butų geriau skaityti pasvei
kinimus sesijos pabaigoje prieš 
pat pietusi, kaip tai visuose ki
tuose seimuose 
prez. Bagočius 
tai nepaprasti 
kurie sužadins 
dirbti.

Skaitoma. Tai
laiškai iš Lietuvos puo Liet. Ak
cines Bendrovės "Lietuvos 
Žinių” ir kitų pažangių veikėjų 
grupės. Šie pasveikinimai taip 
paveikia Seimo dalyvius, kad 
stipresnieji sukelia didžiausdas 
ovacijas, šaukdami valio, o gai
lesnės širdies žmonės apsiver
kia... Taip, tik panašiais mo
mentais sužinai, kas tavo drau
gai ir jauti kaip tų draugų šir
dys pasiekia tavąją net per pla
tųjį Okėaną... ‘ ~

Vienbalsiai nutarta pasiųsti 
padėkos telegramą Lietuvon.

Skaitomi dar kiti pasveikini
mai nuo kitų fraternalių orga
nizacijų, taip nuo lietuvių, kaip 
nuo daugybėsi svetimtaučių ne 
tik iš J. Valstijų, bet ir iš Ka
nados, net ir iš Toronto. Tokių 
pasveikinimų buvo daugybė 
kiekvieną Seimo dieną ir pa
sveikinimai nuo daugelio kuo
pų ir pavienių asmenų, buvo 
su pinigine dovana našlių ir 
našlaičių fondui arba apšvietus 
fondui.

Kuomet buvo prieita prie P. 
Tarybos raportų priėmimo ir 
reikėjo balsuoti, tai maršalka 
Brazauskas įneša, kad svečiai 
butų atskirti nuo delegatų, nes, 
matyt, jis pastebėjo ką nors ne
turintį teisės, balsuojant. Prez. 
Bagočius rodo savo pasitikėji
mą svečiais ir tik popietinėje 
sesijoje, esą svečiai bus malo
nus užimti šalutines jiems skir
tas vietas.

Kaip jau “N-nų” koresp. S. 
Bakanas plačiau aprašė, visų 
raportai buvo priimti, tik fi
nansų kom. atidėta popietinen 
sesijon. Seimo rengimo komite
to pirm. p. Stepanauskas pra
neša, kad dėl nuolatinio lietaus 
numatytas išvažiavimas prie e- 
žero, trečiadienį neįvyks.

Žurnalistas Vincas Uždavi
nys sveikina seimą, kiek apsi
stodamas savo asmens apgyni
mui nuo priekaištų jam per 
spaudą, o vėliau apsistoja prie 
Vilniaus lietuvių ir kaipo vil
nietis pats, prašo kad seimas 
atsimintų ir apie vilniečių var
gingą kultūrinį gyvenimą ir 
paskirtų piniginę dovaną.

Vėl seka pasveikinimo laiš
kų skaitymas ir 3-ji sesija už 
sidaro.

IV sesija atsidaro 2:40 p. p. 
Nutarta vardošaukio popietinė
se sesijose neturėti; nes ištik
tųjų tam daug laiko sugaišta
ma. Tačiau reikia pastebėti, 
kad jeigu delegatų buvimas se
sijose nebūtų dažnai tikrina
mas* tai atsirastų nemažai to
kių, kurie nematytų reikalo jo
se dalyvauti. O tai labai blogas
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itlškinysv nes kartais tik ke
liąs minute# pasivėlavęs gali 
daug ką praleisti, kas gryžus 
kuopon butų labai reikalinga 
raportuoti; o ką jau sakyti apie 
prąleidim? visos sesijos. J šią 
sesiją dar atvyko 2 delegatai. 
Prasideda Finansų Kom. rapor
to svarsitymas. Užmetimas dėl 
paskolų P. Tarybos nariams — 
esą, tai draudžiama įstatymų. Į 
tai atsako auditorius ir fin. 
kom. pirmininkas p. J. P. Var- 
kala ir bendrai papildo savo 
raportą. Nesusipratimas išly
gintas. Raportas priimtas. De
legatas J. V. Grinius duoda pa
stabą dėl didelės sumos pini
gų išleidimo buvusio “Vieny
bės” namo taisymui. I tai pla
tų paaiškinimą duoda sekr. 
Vinikas. Prez. Bagočius labai 
vykusiai ir nuosekliai atpasa
koja tuos visus vargus, su ku
riais P. Tarybai .prisieina susi
tikti senus, nejudomus turtus 
už negrąžinimą SLA paskolų, 
forklozavus. Girdi, vienų pama
tus ir sienas Atlantikas išplovė; 
kitų langus išėmus pačios sie
nos sugriuvo ir t. t. žodžiu, se- 
niaus išdalintos paskolos buvo 
duodamos labai neatsargiai ir 
dėl to šiandieniniai SLA veikė
jai turi ne tik daug rūpesčio jr 
darbo, kad tas senąsias klaidas 
atitaisyti, bet dar galybes viso
kių priekaištų ir užmetimų, už 
pinigų eikvojimą forklozuotų 
namų taisymui.

Reikia tikėtis, kad tokios 
klaidos daugiau nesikartos, nes 
šiandie SLA vadovybėje turime 
patyrusius profesionalus ir mu
sų organizacijos gerovei atsi
davusius darbuotojus.
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Prez. Bagočius leidžia keletą 
žodžių tarti jaunuoliui seranto- 1 
niečiui Bardauskui. Jis pasvei
kina seimo dalyvius lietuviškai, 
q vėliau . Jmlba angliškai apie 
reikalingumą lietuvių daly va
rno politikoje.

Ir vėl sekė pasveikinimų laiš
kų skaitymas. Sesiją užsidaro 
6:30 vakare.

Naujos pažintys
«

Tenka susipažinti su p. Vin
cu Uždaviniu ir p, K. Mereške- 
vičium. Abu dzūkai ir paskuti
niu laiku, prieš atvykimą į J. 
V., gyveno Alytuje. “Žinote to
kią tai gatvę, • ten prie “vodo- 
kačkos”, ant Nemuno kranto, 
aš turiu namelį” — pasakoja 
p. V. Uždavinys. — Tai sakau 
busim giminės, nes mano gim
tinis namas tik apie vieną blo
ką nuo tamstos. Pasirodo, kad 
ir p. Mereškevičius gyvenęs | 
Alytuje pas gimines, kurie man 
labai gerai pažįstami, o jam 
taipgi pažįstami mano namiš
kiai. Kaip malonu susitikti 
žmones iš savo gimtinės!...

Šiame seime pastebėjau, kad 
didelė dalis veikėjų yra dzū
kai, Tai reiškia, kad jie nėra 
jau tokie menki “dzūkeliai”, 
kaip kad per spaudą kartais 
žymima, bet yra energingi ir 
darbštus veikėjai. Gryžę vaka
re pas savuosius — Albiną ir 
Joną Šimelius, radome musų 
laukiančius svečius: poną M. 
Lynch ir jos šešiolikinę gra
žuolę dukrelę Eleonorą.

(Bus daugiau)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

šeštadienis, liepos 23, 1938

Statys Naują Proto 
Ligų Laboratoriją— 
Ligoninę

Federalė viešų darbų adminis
tracija (PWA) paskyrė pusę 
miliono dolerių pastatymui nau
jos proto ligų ligoninės ir la
boratorijos Chicagoje. Kai sta
tyba bus pabaigta, tai ta admi
nistracija paskirs dar apie 
$700,000 rūmų įrengimui.

Ligoninei vieta parinkta prie 
Taylor ir Polk gatvių.

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107

Mrs. Artelia 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

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

R. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfleld 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.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL
Telephone: Republic 9723

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
< • ♦

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANČE
DIENA IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

t —x -| . * koplyčios visose
J—J I 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
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Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos,

Cicero 1
Lietuvių 

Laidotuvių, 
Direktorių 
Asociacijas,

A. A. SLAKIS
..j ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSRY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
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

>a

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.: Prospect 1930

i

DR. C. Z. VEZEL’lS
”DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

8

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 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas RepubUo 7868

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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KORESPONDENCIJOS
jie pažiūri į s<ave ir pamato kė- 
kiais delegatais, ir kaip išrink
tais, jie bandė Seime didžiumą

ką sugrudo Smetonos diktatūra 
į kalėjimus, ką kamuoja tuose 
kalėjimuose ir ką amnestuoja).

Iš Gary, Ind

Įspūdžiai Iš SLA 
40-to Seimo

Ne-

bu-

F. J. Bagočius — tai SLA 
pavaduojamas žmogus

ROCKFORD, ILL. — Aš 
vau Seime ir viską mačiau ir
girdėjau, tad negaliu nutylėti, 
kai pažangus Seimo delegatai 
yra neteisingai užgaudinėjami. 
Sandara rašo:

kit sau namo dainuodami, taip 
kaip dabar mes važiosim dai
nuodami jus sumušę.
Seimą sekiau su didžiausiu at

sidėjimu ir man atrodo, kad 
musų seimai tol bus tvarkingi 
ir ramus, nežiūrint kuri pusė 
juos laimės, kol gerbiamas F. 
Bagočius bus prezidentu. Tai y- 
ra musų organizacjjoj nepava- 
duojamas žmogus.

Aš tik vieną pastabą noriu 
padaryti, kad sekančiam seime

'paskirtų žmogų su stipresniu 
balsu skaityti kuopų sveikini
mus ir aukas, kad aukojančių 
kuopų delegatai galėtų girdėti.

Delegatė M. Čepulienė

SLA 60 Kp. Komisija
S. Naudžius, 2200 Alpine 
Antanas Kauskas 
Juozas Patapas

So. Boston, Mass

“Daugelis jų atstoviu Seime 
tiesiog pardavė, savo balsą ir į- 
sitikinimus už dolerius ir cen
tus.”

Kaip jie drįsta taip rašyti, ži
nodami, kad jie patys žvejojo 
balsų, ypač tarp delegačių. Ne 
man vienai teko tai patirti. Jie 
tiesiog prisispyrę prašė stoti jų 
pusėn ir atiduoti jiems balsus. 
Žemę ir dangų žadėjo. Atrodo, 
kad tokie sandariečiai ir tauti
ninkai labai greitai pamiršta 
ką patys daro.

Jeigu pažangus seimo dele
gatai nebūtų naudoję savo pro
tą, o vien galvoję apie pinigus 
ir burneles, tai, gerbiamieji, jus 
būtumėt prisipirkę jų balsų 
tiek ir. tiek, ir gal būtumėt 
mėję rinkimus.

Vienas žymesnis tautinio 
sistatymo delegatas prašo

pasiųsti du

ižde pinigų 
kelionės iš-

lai-

nu
ma

nęs balsuoti už S. Vitaitį ir už 
sekamą Seimą Baltimorėje. No
rėdama užbaigti kalbą su juo, 
sakau, gal ir balsuosiu. Seimui 
pasibaigus tas delegatas prieina 
prie manęs ir sako, tai nebal
savai už mus? Aš jam sakau, 
bukit 
mums,
Seime Chicagoj.
pasisamdykite traukinį, 
žiavę mus suinuškit ir važiuo-
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sportai ir atkeršykit 
kai busite sekančiam 

Susitarę visi 
atva-

TAISYKIT SAVO NAMUS
SUTAUPYKIT 30%

Nereikia pinigų, 6% palūkanų 
1-2-5-10 metai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

55

PILNAS PERTAISYMAS
Stogų dengimas 
Asbestos kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

Namų pakėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porėtai 
Viftkų flatai 
Garažai

-SPECIALUS-
KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS ir aukM

Musų Kainos Žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 3440

ATLAS BUILDERS CO.
Laisniuot! ir andraustl kontraktoriai 

Statytojai nuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

SLA 60 Kuopa 
Protestuoja

Ne42 Kuopa Nusiuntė Seiman 
legaliai Išrinktus Delegatus
GRAND RAPIDS, MICII. — 

SLA Seimui einant prie pabai
gos, įvyko 60-tos Kuopos susi
rinkimas, kuriame paaiškėjo, 
kad musų kaimynė kuopa 42 
nusiuntė seiman du nelegališ- 
kai išrinktus delegatus. Du 42 
kuopos nariai patvirtino tą fak
tą savo parašais.

Būtent, Čižauskienei atsisa
kius, 42 kp. susirinkimas išrin
ko Bernotienę, nors tas susirin
kimas buvo labai neskaitlingas 
ir nebuvo šauktas atvirutėmis. 
Taigi, Bernotienė atstovavo 42 
kuopą nelegališkai.

Dar blogiau su Žemaitiene. Ji 
buvo išrinkta į Greičaičio vie
tą tik 6 dienas prieš Seimą, o 
SLA konstitucija reikalauja, 
kad kuopa bent 15 dienų prieš 
Seimą praneštų ką išrinko de
legatais. Taigi, čia SLA 42 kp. 
tyčia paniekino Konstituciją ir. 
beabejo, Centro sekretorius M. 
J. Vinikas tai gerai žinojo, bet 
Seime tylėjo.

Taigi, SLA 60 Kp. išrinko 
tris narius užprotestuoti M. J. 
Vinikui ir 42 Kp., už tokį elge
sį, kad bent ateityj nelaužytų 
SLA Konstitucijos.

Reikia priminti, kad tik keli 
metai atgal, kai fašistuoją tau
tininkai sumanė suskaldyti 60 
kp., tai jie šaukė, kad ta kuo
pa ir jos veikėjai mindžioja 
Konstitucijos patvarkymus.

Mes, SLA 60 kp., reikalau
jam ateityj mandatų reikalus 
geriau sutvarkyti, kad nelega- 
liški delegatai negalėtų Seime 
dalyvauti. Mes griežtai protes
tuojame prieš M. J. Viniką ir 
SLA 42 kp., už sužinų Konsti
tucijos paniekinimą ir siuntimą 
nelegališkų delegatų Seiman.

Po Seimo fašistuojančių tau
tiečių spauda pradėjo pilti pa
mazgas ant pažangių SLA de
legatų ir narių, primesdama de
legatų “finansavimą”, bet tegul

SLA Seimo atgarsiai 188 
kuopoj

Musų kuopa turi 60 narių su 
viršum. Taigi, į SLA Seimą 
Scrantone galėjom 
delegatu.

Bet ,kuopa savo 
neturi ir delegatų
laidos nėra kuo apmokėti. Tai
gi ir delegatais rinkti tuos* žmo
nes, kuriuos norėtųsi rinkti, 
buvo negalima. Prisėjo pasiten
kinti “savanoriais”, kurie apsi
ėmė seiman vykti savo lėšomis. 
O apsiėmė prof. B. F. Kubilius 
ir realestatininkas W. A. Am- 
sie (Amšiejus).

Na, ir nuvyko tiedu mus ger
biami delegatai. Ir laimingai 

mėn. 15 
raportus, 
raportus

susirinkime išdavė
aš

čia ir kalbėsiu.
Pirmas raportavo p. Amsie. 

Jani Scrantono Seimas baisiai 
nepatikęs. Čie buvę perdaug 
‘panijiečių” (turima minty pa 
žangiųjų), o jie norėję suteikti 
Pild. Tarybai neribotų teisių, 
“O tada Pildomoji Taryba — 
užakcentavo p. Amsie — galė
tų pasiskelbti save išrinktais 
kokiai dešimčiai metų, užsidė
tų sau tūkstantines algas*, na
riai liktų beteisiai.. ” ir 1.1, ir 1.1.

P. Amšiejui labai nepatikę ir 
tas, kad ateinantis seimas nu
tarta turėti Chicagoje. Girdi, 
mums bus toli ten nuvažiuoti, 
o Chicago “partijiniai” — ma
žuma — turi didžiumą. Jie tu
rį 120 atstovų.

Labai apgailestavo, kodėl ne- 
n u tarta Baltimprę^. Ten yra A- 
merikos kariuomenės stovyklos, 
ten kokių suvažiavimų nelei
džia turėti, bet Baltimorės pora 
vyrukų išsirūpino leidimą SLA 
Seimui 1940 metais*. Seimo de
legatai butų buvę iškilmingai 
priimti, su kapeli jom. Seimo 
delegatam būt buvę viskas ap
rodyta ir p. Amsie tą visą 
“show” butų mylėjęs matyti, 
nes dabar apie tokius dalykus 
tik knygose “daug skaitęs”.

Bet, ot tie, nevidonai “parti
niai”, nepanorėjo tų visų malo
nių ir nusitarė po dviejų metų 
seimavoti Chocagoje.

■

Nėra Stipresnes Įstaigos Dėl
TAUPYMO

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

■

8

Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196,575.00

KIEKVIENO ASMENS PINIGAI
Apdrausti iki $5,000.00

Taupytojams
IŠMOKEJOM
DIVIDENTO
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Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICII, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679 j
CHICAGO, ILLINOIS

I

1 
I

Po Amsie raporto, šį tą pri
dėjo prof. Kubilius — kitas Sei
mo delegatas.

P. Kubilius Seimu ir nuveik
tais jo darbais labai patenkin
tas. Labai patenkintas nauio 
redaktoriaus išrinkimu. Seniai, 
esą, reikėjo Susivienijime nau
jo eleksyro. Ir pats pranešėjas, 
sako, tik pirmą num., redaguo 
tą naujojo redaktoriaus pasi
skaitęs, gavęs energijos, ūpo ii 
noro intensyviau Susivienijimui 
dirbti.

P. Vitaitis, esą, buvęs* apsi
leidęs, pažangos nedaręs, o kad 
dabar liko be darbo, tai tas ne 
naujiena. Milijonai žmonių ne
tenka darbo; kiti visą savo am- 
žį išdirbę vienoje vietoje.

P. Kubilius papasakojo, kad 
Seimas pavedęs prezidentui ii 
redaktoriui išdirbti organizato
rių atlyginimą. Jis busiąs dides
nis ir gabus, energingi organi
zatoriai galėsią pasidaryti nei
pragyvenimą.

— O—-
Po raportų ėjo gyvos* disku 

sijos. Diskusavo prof. Kubilius 
Audickas, J. 
Amsie ir kiti.

Krukonis, pats

jo klaidingoji 
iškeltais klausimais.

buvo nurodyta 
nuomonė visais 

P. Kubi
lius nurodė, kad skirta ne tik
Lietuvos politiniams kaliniams 
(Amsie kitų aukų neminėjo. 
Matomai tyčia nutylėjo, kad į 
narius padarius didesnį efek
tą), bet ir labdaringoms orga
nizacijoms, kaip antai: Žiburė
liui, Ąžuolui, kurios šelpia ne
turtingus moksleivius, ir net 
šaulių Sąjungai, kurią dabar 
Smetoniniai sufašistinę.

P. Kubilius sako, aš stovėjau, 
kad politiniams kaliniams butų 
skirta $600. Štai,“ girdi, brolis 
Krukonis, buvęs Lietuvos poli
tinis kalinys, pasakys jums, ką 
tai reiškia sušelpti pusbadau-

Toliau p. Amsie didelį smut- 
ką turėjo, kaip p. Vitaitis* į re
daktorius nepraėjo. Žmogus, 
girdi, 18 metų išredaktoriavo ir 
dabar išmetė. “Gaila žmogaus I”
— dūsavo p. Amsie. Bet kodėl 
jo seimo didžiuma dar dviems 
metams neišrinko — p. Amsie 
mums nepaaiškino. Gal jam pa
čiam neaišku, bet mums aišku.

Ir dar vienas smutkas iš per
eito seimo tai tas, kad šįmet į 
pastoviąsias* komisijas iš Mass- 
achusetts valstijos neįėjo nei 
vienas atstovas. O tai praeity 
vis būdavo komisijose: p. šal
na, p. Kalinauskas, p. Kubilius, 
p. Amsie ir kiti. (Susirinkime 
labai gražiai Amsie kritikavo 
prof. Kubilius, kad Amsie bū
damas Įstatų Komisijoj su ki
tais, nepajėgė kuopų įnešimų 
dorai sutvarkyti ir Seimo kny
goje užėmė net 70 puslapių).

Bet didžiausį “kriminalą” 
pereitas seimas padarė, paskir
damas Lietuvos politiniams ka
liniams* $400.

—Žiūrėkit — sako p. Amsie
— kuomet jus suserga t, tai jus 
apžiūrinėja iš visų pusių, kad 
vieno dolerio perdaug nepaim- 
tumet, o seimas, va, tik pokšt 
$400 kaliniams! Va, girdi, ir 
pas mus vienas eina į kalėjimą, 
nes jis išplėšė banką! (čia p. 
Amsie parodė visą savo neži- 
nystę. Jis neatskiria politinio 
kalinio nuo kriminalisto. Ne
skaito jis, matyt, ir lietuviškų 
laikraščių, jei neturi nuovokos

“Te prasmenga, fašistinė dik
tatūra Lietuvoje!” — baigda
mas prof. Kubilius” pareiškė.

Ir toliau p. Amsie buvo nu
rodyta, kad tie pinigai, tos au
kos imamos iš tam tikro fondo 
— tautiškų centų ir kad tas 
fondas negali būt naudojamas 
nei pašalpų, nei pomirtinių rei
kalams.

Kalbėjusieji išsireiškė, kad 
Susivienijime amžinų vietų ne
turi būti. P. Vitaitis buvo apsi
leidęs. Politikavo fašistų nau
dai. “Tėvynė” buvo virtusi sau
su, neskaitomu laikraščiu.

Be to, p. Vitaitis, per 18 me
tų ėmė didelę algą. Jo nekliu
dė nei depresija, nei kitkas. 
Taigi galėjo (gal ir turi) susi
taupyti “juodai dienai”.

Bet p. Amsie atsakydamas 
diskusantams pasakė: taip, p. 
Vitaitis ėmė gerą algą, bet jam 
ir išeidavo. Girdi, Centre daž
nai atvažiuoja svečių — narių 
iš kolonijų. Reikėdavo juos pri
imti, pavaišinti, pagirdyti, nes 
kitaip, esą, parvažiavę sakys: 
“tai kiaulės! Kaip jie mane pri
ėmė?” (Bet kodėl tik vienas Vi
taitis privalėjo svečius vaišinti? 
Na, o kur p. Vinikas? O kur 
visas štabas? Juk jie visi geras 
algas gauna — kodėl nesudary
ti “pragėrimui fo.ndas?).

Baigiant, kuopoj kalbėta, kad 
reikia stengtis ateity kasoje tu
rėti ganėtinai pinigų, kad į bu
simą Seimą galima butų pasiųs
ti apmokami delegatai, o ne 
“savanoriai”.

J. Dzie—lis

ŠAKNŲ GYDYMAS 
DYKAI

Než’urint kokia butų negalė. 50 metų 
patyrimo 8U tuks*nnėiais pasekmių Hcr- 
balistė ELENA ŠIMANSKIENE, pasiuto 
Amerikos indijonų, Rytų Indijos ir Euro
pos šaknų vaistus, už 
Neša greitas ir saugias pasėkas visuose 
atkakliuose ir kroniškuose i 
se. Kreipkis ar siųsk $1.00. 
šaknų lluosuotojas bandymui
“HELENA” ŠAKNŲ NAMĄI 

1869 N. Damen
CHICAGO.

$1.00 ir $2.00.
atsitikimuo- 

Naturalus 
dykai. .

Avė.

Vytautas Pos*. 289 American 
Legion (rengia šokius ir pro
gramą, liepos-July 23, 6 P. M.

2 vai. popiet Kazlausko svetai-i 
nėję, 1484 Grant St.

Nariai malonėkite dalyvauti.' 
—J. A. Grakey.

Industrinio Akto

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas 2863 2po nr. 1412 West 15th Ave.,iį . , 
Gary, Ind. Gros geras orkest- SUKaktUVeS

Kultūros

susirinki-

PIRKIT ANGLIS DABAR

SWE 1)1 S11 AMER1CAN LINE

GARY.— Lietuvių 
Draugijos Chicagos 
•Draugijos Skyriaus 
mas įvyksta liepos-July • 24 d

ras. Įžanga laisva- Visi kvie
čiami —J. A. G. *

Grant Works
Goal Yard

16th ST. ir 49th CT. 
CICERO, ILL. 

Phone Cicero 311

Patariu visiems savo kostume- 
riams pirkti anglis dabar, kuo
met kainos žemos, anglys sausos 
ir pristatymas lengvas. Mes par
duodame visokių rųšių anglis: 

Petroleum Carbon ir t. t 
Pirkdami anglis dabar, sutau

pysite daug pinigų

Illinois Industrial Commis- ( 
sion šią savaitę švenčia Darbi
ninkų Kompensacijos Akto 25- 
tas sukaktuves. Aktas Illinois; 
valstijoj į-ėjo galion 1913 me-1 
tais, liepos mėnesį.

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTINGHOLM Rugpiučio 8, Rugsėjo 1
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14
GRIPSHOLM Rugsėjo 7,.............. Spalio 1
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

181 NO. MICHIGAN AVĖ.

Adam Berriadišius, Sav.

LIEPOS

CHICAGO, ILL.

IšpardavimasH;

Užpildykit 3 kambarius geros rųšies 
Rakandais, vertes $250.00 už

00

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAO «

IfiYKAI VISOMS 
NEGALĖMS

Nežiūrint kokia negalė. ar liga butų, 
bandėti ką. ar ne. veikit Šiandien ir jsi- 
gykit šj nuostabų vasarini pasiūlymų. 20 
metų patyrimo specialistas jrodo, kad 
jūsų atsitikimas gali būt tikrai

1—pagydytas, vienų syk| atsilankius;
'i—įrodo, kad galima pagyti;
3—vasarų yra kuogrelčiausias laikas 

pagyti: kuomet yra vartojama bendra 
ir jungta natūrali gydymo sistema. Tik 
apribotam laikui, pinigo prispausti žmo
nės. atsineškit šj skelbimų, gausit DY
KAI $5.00 kreditų Electro-Magnetiniam 
gydymui, kad įveikti menkų kraujo apy
takų ir užkietėjimų. Mokėkit tiktai $4.00 
už 2 vizitu? ar $5.00 už 3. ar $0.00 
už 4 vizitus, šaukit šiandien aukai gau
ti, {skaitant $3.00 ekzaminacijų DYKAI, 
ar vien ekzaminacijų už $1.00 be kitų 
prievolių.

CORREC-TO HEALTH 
INSTITUTE

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
1869 N. Damen Avenue.

ARMITAGE 8200

Reumatizmo Priešas
Skausmas rankose, ko
jose, kryžiuje, o po 
odos, tartum skruzdės 
landė. “MIZER” bu
telis kainuoja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 

__ ___  -N. Taylor Avė., Oak
Park. HL Telefonas Village 5591

(Tothe RUPTURED)
CONSULT m/S SPECIALIST

Leiskit šiam 20 metų 
patyrusiam laisniuo- 
tam daktarui-speciali- 
stui sutaisyti jus tik
rai, arba pagydyti be 
operacijos. Pasekmin
gas būdas, kuris da
bar tūkstančius gydo. 
Stato naujus audi
nius, kaip oisteris kad 
išaugina perlus. Pa
tarimas ar ekzamina- 
cija be mokesnio ir 
prievolių.
Paraiščiai ir Gydymas 

kurie pagydė.
Įsigyk patikimą, sau
gų Dr. Schyman pri
taikintą paraištį, ar
ba patirkite gydymą 
be peilio. Darykit tai dabar. Vasa
ros mėnesiai geriausi. Pamatykite 
įtikinančius įrodymus, jei pagei
daujate. Atdara iki 8 v. v. sek
madieniais iki 2. Musų paraiščiai 
geriausios kokybės ir patogiausi.
RUPTURE CORRECT-TO SERVICE

Dr. P. Schyman, direktorius 
1869 NORTH DAMEN AVĖ.

Armltage 8200.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

bmhmi
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The Lithuanian News Pub. Go.» Ine
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Subscription Kates:
$3.00 per yeąr in Canada
$5.00 per year outside ©f Chitago 
$8,00 per year in Chicągo 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canaj 8500.

Užaakynfo kaina!
Chicagoje —. paštų:

Metams ........ ........... .............. $8.00
Pusei metų _____________  4.00
Trims meneMams__ *____2.00
Dviem mfinesiapie 1.50
Vienam mėnesiui ......______ ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei >^...___     18c
Mėnesiui __________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams -------------- $5.00
PUsėi metų _______  &75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui __ ______ _ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atplgihta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.
■ ■ 1 ■ , -------:

Ypatinga “artima meile”
■■I. I ..i.,...<■< I

Pereitasis SLA. seimas nė vienu Žodžiu arba nuta
rimu neužkabino Romos Katalikų Susivienijimo arba 
katalikų srovės žmonių. Seime ėjo kova (visai švelnio
je formoje) tarpe tautininkų-sandariečių bloko ir pa
žangiųjų srovių bloko. Tačiau, nors katalikai visai ne
buvo užgauti, jų spauda prirašė apie SLA. ir jo seimų 
daug nepalankių, kartais net piktų ir neteisingų dalykų.

Scrantono seimą atakavo brooklyniškė “Amerika”. 
Apie jį darė labai nedraugiškų komentarų So. Bostono 
“Darbininkas”, Clevelando “Lietuvių žinios’* ir dalinai 
net Wilkes-Barre’s “Garsas”. O Chicagos “Draugas” j} 
atkartotinai niekino ir šmeižė.

Ar tai jie šitaip supranta krikščioniškąją artimo 
meilę?

Musų vadinamos katalikiškos skaudos taktika, ra
šant apie SLA. seimą, tokia: ji suranda kuriame tauti
ninkų laikraštyje kokį nors piktą raštpalaikį, perspaus
dina jį ir sako: “Matote, kas tame ‘bedievių’ Susivieni
jime dedasi!”... • ' f \ ’ * !

Kad sandariečiai ir tautininkai pyksta ir kerštus 
varinėja, tai suprantama, Jie prakišo. Patys išprovoka
vę srovinę kovą Susivienijime, jie gavo pilti — anot tos 
patarlės, “lėkė, kaip sakalas — nutupe, kaip vabalas”. 
Todėl, nemokėdami savą pagiežos paslėpti, jie per 
“Amerikos Uątuv£\M “Sandarą”, “Vienybę” ir ‘‘Dirvą” 
koliojasi ir prasimano visokius niekus*

Bet kuomet vadinamoji katalikiška spauda tuos 
“tautiškus” purvus graipsto ir bando jais Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje apjuodinti, tai ką ji tuo parodo?

Tikrai ne artimo meilę.
Ji parodo savo piktą valią stambiausiajai Amerikos 

lietuvių fraternalinei organizacijai. . ,
Ir ji parodo savo nerimtumą. Nes rimta spauda taip 

nešvariai savo nosies į ramios kultūrinės organizacijos 
reikalus nekištų.

^-APŽVALGA-®

Visame pasaulyje tėra tik 
lustuzinis žmonių, kurie atliko 
“solo” (vieno asmens) skridi- 
ną per Atlaųtiko. okeaną, ir 

Feliksas Vaitkus tą rizikingą 
žygį padarė blogeSniame ore, 
negu kuris kitas lakuhas. Kai 
jisai skrido, tai aviacijos žino
vai New yorkfe sekė, kad jisai 
ekia beveik tikrai mirčiai į 

nasrus.
O betgi tas klerikališkas 

Šlamštas plepa, kad Įeit. Vait
kus neturėjęs drąsos!

Tai primena vieną pasakėčią, 
kUrjoje asilas pareiškė: “Ir aš 
jam spirsiu — tegu pažįsta asi
lo kanopą!”

!■■■ ,,,,, ..........

KAM MAIŠYTI SKIRTINGUS 
DALYKUS?

i i T i

“Keleivis” mato ką tai nenor
malaus tame, kad “Pirmyn” 
chorasi nuvažiavo į Lietuvą. Sa
ko:

“O kas gi jį ten priima ir 
vadovauja? Juk tie patys fa
šistai ar klerikalai^ nes pa
žangiųjų žmonių organizaci
jos nuslopintos, o jei kurios 
ir gyvuoja, tai negali veikti/’
Bet argi iš to išeina, kad tol, 

kol nebus pasikeitusi politinė 
santvarka Lietuvoje, tai į Lie
tuvą negalima važiuoti? Juk 
norint tenai važiuoti, reikia ei
ti pas valdžios konsulą ir gauti 
pasą arba vizą. Nuvažiavus,

reikia parodyti savo dokumen
tus* ir bagažą valdžios muiti
nės tarnautojams. Paskui rei
kia užsimokėti už bilietą, va
žiuojant Valdžios geležinkeliu. 
Apsigyvenus kuriame nors Lie
tuvos mieste, reikia nešti į poli
ciją pašą ir “UžsimeldUoti”, ir 
t. t. Reiškia, sėdėk Amerikoje 
ir lauk, iki nebus nuversta 
Smetonos valdžia — ar taip?

Jeigu atvyksta į Klaipėdą di
desnis) amerikiečių keliaunin
kų būrys, tai juos priima su 
muzika ir suruošia jiems pie
tus, kur paprastai ir Klaipėdos 
gubernatorius pasako sveikini
mo kalbą. Ar tai ir nuo to rei
kia bėgti?

“Nenormalumai”, apie ku • 
riuos kalba musų draugų laik
raštis So. Bostone ir kuriuos 
mes čia nurodėme, pareina ne 
nuo amerikiečių valios. Ar 
amerikiečiai nori, ar ne, jų pa
šalinti negalima. Bet dėl jų' at
sisakyti nuo palaikymo ryšių 
su Lietuva butų visai neprotin
ga.

Visai kas kita — kviesti pas 
save, dagi politiniais tikslais, 
atstovus tų, kurie tą tvarką 
Lietuvoje remia ir jos patogu
mais naudojasi.

Apgailėtina, kad “Keleivis” 
čia nemato skirtumo. Neva ra
dikalizmas, kuriuo yra parem
tas toks *jo nusistatymas, neiš
laiko kritikos.

........... ...................... ■*!■■■ I II - -------- T-.T

Iš Pietų Amerikos
(Iš Visur Surinkti Vaizdeliai iš 

Pietų Amerikos)
Argentina, “tąrpinamasis puo

das”, didesnis nė Kanada ir 
Jungt. Valstijos, šiandie yra i- 
migrantų rojus. Imigrantų ko
tely Buenos Aires maistas ir pa
stogė pateikiami nemokamai 
penkioms dienoms, kartais net 
4,000 žmonių ant karto. Yra 
plytelėmis išklotas* valgomasis 
kambarys, skalbykla ir švarus 
miegamieji kambariai, eilės 
švarių maudynių.

Ateiviai atsiveža savo daiktus 
be jokių muitų, išsimaino savo 
pinigus be išlaidų. Pasibaigus 
penkioms dienoms, jiems parū
pinama nemokama kelionė į 
bilę kurią krašto dalį, kurią 
jie pasirenka. Palengvinimui 
pasirinkti vietą yra rodomi kru- 
tamieji paveikslai, kiekvienos 
valstijos patogumų su užrašais 
jų pačių kalboje.

a # »
1910 m. Brazilijos Indian 

Protective Service pradėjo ilgą 
darbą užmegsti draugiškus ry
šius su laukinėmis indėnų tau
tomis, apie kurias šiandie ne
buvo žinoma. Neišmatuoti miš
kai liko išdalinti į postus, ku
riuose buvo prikrauta daiktų, 
kurie gali patraukti primityvius

dega aliejinės lempos* iš aukso 
ir sidabro. Ant nuožainių grin
dų pakloti orientališki kaurai. 
Laiptai veda į kambarį rūsy, 
kur sudęti papuošti karstai mi
rusiųjų. Mauzoliuje viešpatau
ja darbščios šeimininkystės at
mosfera — vyrai šveičia žalva
rį, ar mazgoja laiptus ir sienas; 
moterys juoduose rūbuose ka
bina ant langų puošnias* užlai
das, ar tvarko gėles. Čia nėra 
jokių dulkių ar supuvimo.

» » »
Kada jus biznio reikalais) at

silankote į raštinę R jo De Ja- 
neiro, žmogus, su kuriuo jus 
turite reikalą, bando padaryti 
jūsų apsilankymą svarbiausiu 
tos dienos Įvykiu. Jus pasodina 
ant sofos, o pats šeimininkas 
pasiima paprastą kėdę, ir jus 
kalbatės apie pašalinius daly
kus. Tada tarnas ateina su ma
žais puodukais juodos ir labai 
karštos kavos. Įgudęs brazilie- 
tis gali išgerti Į dieną poy 30 ar 
daugiau puodukų kavos.

» »
Nėra perdaug didelio, ar per- 

mažo dalyko, kurio neneštų 
ant galvos Rio De Janeiro žmo
nės. Jus matysite juodą nešiką 
užsidėjusį didelę skrynią ir du 
ar tris čemodanus ant galvos*,

alko pasikabinę seklyčioj A- 
merikos vėliavą.

fc » »
Per 25 metus Andų Kristus 

— milžiniška stovyla nuliedin
ta iš feutarplntų kulką pastan
gomis taiką mylinčią moterų, 
stovi su ištiestomis rankomis 
ant Argentinos ir Gili sienos, 
simbolas amžinos taikos tarp 
šių dvieją šalių, kurios ilgai 
buvo priešais. Bet yra nerašy
ta istorija, kad kryptis, kurion 
tos stovylos 1Q pėdų ranka bu
vo ištiesta, vos neiššaukė nau
ją karą. Stovyla buvo pastaty
ta veidu į Argentiną ir išdidus 
Čiliečiai tuo labai įsižeidė, pa
skaitę tai jų paniekinimu.

Laimei Santiego laikraštis 
pastebėjo; kad EI. Cristo pa
statymas veidu į Argentiną yra 
Dievo Apveizdos reiškinys, nes 
ta pusė Andų yra reikalinga di
desnio dabojimo, negu čili pu
se. Visa Pietų Amerika pradė
jo juoktis, kartu ir Argentina, 
ir visas ginčas užgeso. (B.)

Margumynai
V1 m i®1 1

Švedas žmogėdrų 
salos valdovas

Žiniomis iš Stokholmo, Šve
dijos vyriausybe šiuo melu ruo
šia įstatymą mažai Polinezijos 
Tabaro salai perimti savo pro-

IR ROŽĖ LUXBMBURG 
“IŠDAVIKĖ”?

J. V. Stilsonas f*Nauj. Gady
nėje” rašo:

“Sovietų Sąjungos spauda 
pradėjo vajų prieš Rožę 
Luxemburg. Jau skelbiama, 
kad jinai ir dar vienas as
muo, apie 40 metų atgal, ca
rines policijos įsakymu su
organizavę Lenkijos ir Lie
tuvos socialdemokratų partį- 
h*

“Nejaugi išsdpildys tūlo 
ciniko pranašystė, kad ateis 
laikas, kuomet Stalinas pa* 
skelbs, jog tos pačios polici
jos įsakymu, Leninas suorga- 
nUaVo Rusijos bolševikų 
partiją?”
Tai tikrai nuostabu,. Rožė 

Luxetnburg sChiaUs bUVo ko
munistų laikoma kuone šven
tąja. O dabar jau sakoma, kad 
ji buvusi caro policijos agen
tas!

Caro policijai ji, žinoma, ne
tarnavo, Ji veikė revoliucinia
me judėjiine Lenkijoje, o vė
liau —- Vokietijos socialdemo
kratų partijoje, kur ji Vadova
vo (kartu su K. LiebknechtU, 
F. Mehringu ir k.) vadinamam 
kairiajam partijos sparnui. Ki
lus revoliucijai Vokietijoje po 
pasaulio karo, Rožė Luiem- 
burg prisidėjo prie vadinamos 
“Spartako Sąjungos”. Bet pir
mame tos sąjungos suvažiavi-

me ji susikirto su kitais tos or
ganizacijos lyderiais, kai jie 
pasisakė ui Steigiamojo Seimo 
rinkimų boikotavlmą. Ji sUŠU* 
ko: “Kanuolės prieš Visuotini 
balsavimą tai prastas obat- 
sis!”

Bet “spartakiečiai” vistiek 
bandė kanUolėmis neprileisti 
prie s t. Seimo rinkimų lt pada
rė Berlyne ginkluotą sukilimą 
prieš Liaudies Įgaliotinių vy
riausybę (Susidedančią iš dvie
jų socialdemokratų partijų ah 
stovų). Tas sukilimas tyepasisee 
kė, ir kai Jisai susmuko, tai ar* 
mijos karininkai, pasihąUdoda- 
mi sumišimu* SftUVališkal UŽ* 
mušė K. Liebknechtą ir Rožę 
Luxemburg. Komunistai . per 
daugelį metų už šitą karininkę 
piktadarybę smerkė socialde
mokratus ir vadino juos “žmog
žudžiais”.

Na, o dabar jie jau smerkia 
Rožę Luxembitrg, KmW To* 
dėl, kad ji, gyva būdama drau* 
gavo su Zlnovjevu, KameneVU 
ir kitais buvusiais bolševikų 
šulais, kurie dabar yra apšauk
ti “pasiutusiais šunimi®”* 

---
ASILO KANOPA

Pirmiausia komunistai, o da
bar jau ir broliukai Marijonai 
ėmė niekinti lakūną Vaitkų. 
Marijonų organas randa, kad 
Vaitkui trukę ir patriotizmo, if 
idealizmo, ir “svarbiausio da
lyko — drąsos’*. * * •»*•••

Kauno žemose slepiasi įdomi praeitis
(Tęsinys)

šešis šimtu® metą žemė saugojo 
žmortią palaikus

Apžiūrėję šį seną kapinyną, 
mes naujai pilatnU ir tiesiamu 
vieškeliu pasukame link Lapių. 
Kitoje Neries) pusėje, ‘ netoli 
Sargėnų, matyti išauštos duo
bės. Tai II HĖigi*liąi kapinynas, 
V. D. Kultūros Muziejaus ty
rinėtas 1935—1937 m. Jamė iš
tirti 37 kapai, kurie yra II-IV 
amžiaus, kiti kiek vėlesnių lai
kų, Ūž II Eigulių dabartinių 
kapinių toliau vėjas varinėja 
baltą smėlį. Tai neseniai suras
ta vidurinio akmens amžiaus 
(8000—3000 m. prieš Kristų) 
titnaginių Svidrų“ kultūros strė
lių ir kitų jau vėlyvesnių laikų

sCnienų tyrinėtojai atsargiai nu
kasę žemės plutą ir suradę su
dužusių puodų šukių kupstelius, 
sumišdsius. s>u pelenais.

Visas Pakerys yra lyg nusė
tas įvairioiliis senovės liekano
mis, liudijančiomis, kad šis 
kraštas jau‘nito labai seną lai
kų huolat“ buvo apgyventas. Se
nieji gyventojai per ilgus am
žius kure įdomią kultūra, ku
ri sudaro ir musių dabartinės 
kultūros pagrindą.

Vieninteliai karoliai, padaryti 
prieš 1500 metą

žmones. Augštuose medžiuose 
liko įrengtos kopėčios ir guštos 
kur vakare perkalbėto j ai šau-

liuosai bejuokaujantį su praei
viais, arba matysite kitą kraš- 
tutinybę, vyrą, kuris nenorėda-

tektoratan. Pasirodo, kad šios 
salos valdovas nėra vietinis) gy
ventojas, o Fridrichas I — ka-

Pagaliau* keliaudami taisio- 
UiU vieškeliu^ už 6 kilometrų 
pasiekiame į gražų Lontainių pi
liakalnį, esantį kairėje kelio pu
sėje, kuris Pasaulinio karo me
tu, viršūnėje darant fortifika
cinius įrengimus, kiek apardy
tas; Apačioje didingo piliakal
niu tiesiant vieškelį iškyla juo
di degėsių sluogšniai. Kelio pro
filyje žvilgsniu Užkliūva už il
go, net 10—15 Ctn. storio, degė
sių sluogspio, einančio Neries 
Ihlk* kuriame maišosi gyvulių 
kaulą likučiai, keramikos šukės 
ir kt. Jau didelė tą degėsių da
lis apardytą. Niekas iš dirbusių 
prie šio vieškelio darbų nesitei
kė atitinkamoms įstaigoms pra
nešti apie šią vietą. Galimas 
daiktas, kad čia yra senovės 
sudybds pėdsakai.

Radikių kaimo kapinės sus*i- 
tėlkUsios mažo kalniukščio ši
lelyje. Greta jų vėjas vaiko 
smėlį, palikdamas naujo ak
mens amžiaus (3000—1500 m. 
pr. Kr. šiuo laiku čia galėjo 
gyventi indoeuropiečiai, aisčių 
protėviai) puodą šukių ir titna
go skeveldrą. Tai neolitinės sb* 
dybos likučiai,

Vž kelių šimtų metrų į rytus 
Vieno ūkininko lauke rikiuoja' 
si degintlhią (XI—xiu a.) ka
pų žymė®. Vėjo nugairintame 
smėlyje lengvai surandame sėte 
prisėtų degintų žmonių kaulų 
likučių, daugybę puodų šukių, 
(vairių žalvarinių papuošalų ir 

J anglių likučių. Daugumas pa
puošalų nuo ugnies, matyti, y- 
ra deformuoti, kiti suslliejj į 
vieną gabalą. Nedirbamos že
mės ’ pakraštyje archeologinių

Paliekame 
ro stovinčius 
Šių dienų Radikių kaimo ir XI 
—XIII a. degintinius — jun
giančius ilgų amžių eilę, ir per 
kalnus kopiame link Nemuno. 
Pirmiausia musų žvilgsniai su
sitinka su Veršvių piliakalniu. 
Nusileidę nuo aukšto kalno 
skardžio, įkalne breildanie per 
smėlėtą žemės* pakilimą, esan
tį šiapus dabartinių Veršvų ka
pinių. Tame smėlyje prieš ku
rį laiką rasta akmens amžiaus 
titnaginių dirbinių ir senų lai
kų keramikos liekanų, kalban
čių apie čia buvusią seną sody-

netoli vienas ant-

kia draugiškumo pranešimus.
Į Protective Service stovyk

las* prakirsti takai nukabinėti 
visokiausiomis dovanomis. Kar
tais patraukti nuožmesnes gen
tis yra naudojama muzika, 
Vakare po mišką pasilieja vio
los rauda; čiabuviai pasijudina 
ir seka garsą iki ilgainiui po 
medžiu iš kurio liejasi garsai 
susirenka grupė žmoiiią. Tada 
daina pasiliauja ir ją pačią 
kalboje pasigirsta draugiškumo 
pareiškimai baltiesiems žmo
nėms, apie dovanas karolią, dra 
bužią ir maisto. Tankiai pir
mas atsakymas niudavo—zip 
zip! zip! ir į šakas pasileisdavo 
vyličios. Augštai apsaugotoje 
guštoje baltas valdininkas ir 
jo perkalbėtojas palaukdavo iki 
viskas nurimdavo ir tada 
megafoną vėl prasidėdavo 
bos apie draugiškumą.

Su laiku taip pasiseka
galėti indėną nepasitikėjimą ir 
postas išsikelia giliau į mišką. 
Tačiau plotas yra taip didelis, 
kad ims labai daug metą iki 
civilizacija paplis nuo vieno 
vandenyno iki kito.

mas nešti laišką rankoje, užsi
deda jį ant galvos ir prilaiky
mui prispaudžia jį akmeniu.
’ • ’ • ■ ' į '

» » »
Bolivijoje yra didžiausi atle

tai pasaulyje, ant kiek nešimas 
ar bėgimas paliečia. Jie bėga 
prieky bėgančio arklio per 60 
mylių be tinkamo poilsio; 
skausmas jiems beveik nežino
mas). Jie gali nešti bilė kokias

per 
kai-

nu-

leivį vedantį į Raudondvarį, pa
tenkame į giliai išraustas smė
lio duobes, čia jau nuo 1935 m. 
imatna žemė Kauno statybai. 
Nuo to laiko, darbininkai pasa
koja, buvo randama žmonią 
griaučią ir įvairią papuošalą. 
Tik, Joja, apie šią vietą niekas 
nepasirengė pranešti iki šių 
metų gegužės 4 d. Per kelis pa
vasarius esą išardyta kejios de
šimtys kapų. V. D. Kiiltųros 
Muziejus, patyręs apie šį kapi-. 
nyilą, skubiai ėmėsi darbo. Iki 
šiol jau Ištirta 12 kapų, kurie 
byloja, kad juose palaidoti žmo
nės yra III-IV amžaus, Verš
vų kapinyne, tik šiomis dieno
mis. atrastame, žmonės laidoti 
0,6—1 metro duobėte.

Šalia griaučių, be įvairių ra
dinių, surasta labai gražių įvai
riaspalvių stiklimą ir emalinių 
karolių, kokią ligi šio laiko Lie
tuvoje dar nebuvo aptikta.

Ir čia, kur ilgus laikus noko 
brandąs vasarojai, atsiveria dar 
.neištirtas musą praeities lapas...

Buenos Aires La Prensa, vie
nas iš pasaulio žymiausių laik
raščių, teikia savo skaitytojams 
ypatingą patarnavimą. Jo pui
kiame septynių augštų name 
yra daktarų raštinės, kur me- 
dikalis ir chirurginis patarnavi
mas, taipgi akių apžiūrėjimas 
teikiami nemokamai; kitose 
raštinėse legališki patarimai ga
bių juristų yra teikiami be at
lyginimo; taipjau ten yra ne
mokamas teisių ir enciklopedi
ją knygynas ir nemokama mu
zikos mokykla. Viešoj salėj pa
statytoj sulig tautų sąjungos 
salės Versailles, kur sienos nu^ 
kabinėtos* tikromis Gobediųų 
ląpestronlis būna laikomos sa* 
vaitinės prakalbos žymiausią 
kalbėtoją. Net yra dagi įrengti 
apartmentai priėmimui ir 
ŠinitnUi žymią syetimšąlią.

vai-

mi-

gali konkuruoti jokis vežimas; 
jie neretai pasiima nešti 300 
svarų krovinį cemento, lanks
tytos geležies ar anglių. Resto
ranai klony gali gauti ledą ne 
iš šaldytuvų, bet iš šių indėnų, 
kurie pasilipa į ledynus ir nak
ties šalty atsikerta didelius 
šmotus ledo ir ryte pristato į 
miestus.

Viena iš Rio de Janeiro pui
kiųjų gatvių yra visuomet už
daryta vežimams. Ten šeštadie
niais popiet įvyksta paseo. Jau
ni miesto vyrai susirenka dvie- 
mis eilėmis palei šalygatvį, 
kuomet merginos pasirėdžiu
sios geriausiais išeiginiais dra
bužiais — vaikštinėja gatve ap
žiūrimos godžių akių, bet nie
kad nepaliečiamos ir neužkabi
namos. Teisykles tame dalyke 
yra labai griežtos 
“grožėkis 
mis”.

Tai tikrai 
manimi slavo aki-

yra šalis brangių 
brangių akmenų ir 
profesija turi tam

Brazilija 
ir pusiau 
kiekviena 
tikrą akmenį. Daktarą galima
pažinti iš jo emeraldo žiedo, 
advokatą iš jo rubino; inžinie
riai puošiasi safirais; profeso
riai—žalią turmaliną, dentis-
tai nešioja topazą, o prekybi
ninkai ružavą turmaliną.

Už 70 m. į šiaurę nuo Sao 
Paulo yra Vilią Americana. Ją 
įkūrė 1865 m. tie užkietieję 
pietinių valstijų kareiviai, ku
rie ir karui pasibaigus nepano
rėjo grįžti į Jungt, Valstijas. Iš 
500 emigravusių į Braziliją šei
mą dauguma savo budu pasili
ko amerikiečiais. Bet trečią ir 
ketvirta genlkartė rodą Brazi
lijos Įtaką ir kalba angliškai 
£<u svetimos“ šalies akcentu; bet 
dauguma jų jaučiasi daugiau 
namie Brazilijoj, negu jaustųsi 
Georgijoj ar Ajabamoj. Daugu
ma jų yra ūkininkai ir pripra- 

prie water-

Notmalio Buenos Aires 
iįonietiaus pareiga yra Įrašyti 
savo vardą La Recoleta kapine* 
se, kurios visai nėra panašios 
Šiaurinės Amerikos kapinėms. 
Dalis miesto jau 100 metų yra 
rezervuota įnirusiems turtuo
liams, ir kiekvienas marmuro 
ir ružavo ir balto granito šmo
tas1 prieina prie gerai ištaisytos
gatves. VĮdųje geležinės durys tino brazilieČius 
ant marmurinio altoriaus, pa1- melonų. Daugelis beveik jau 
puošto puikiausiais nerimąis užmiršo civilį karą, bet vistiek

daise buvęs švedų jurininko 
sūnūs. 1906 metais Ramiajame 
vandenyne nuskendęs švedų 
prekybos laivas “Okhalen”. Šio 
laivo įgulos dalis buvusi išgel
bėta ir sugrįžusi į Švediją. Ki
ta dalis pasiliko Polinezijoje ir 
kartu su vietos žvejais čia ap
sigyveno. Pasilikusiųjų tarpe 
buvęs ir tūlas Karolius Pater- 
sonas. Kartą šis švedas laiveliu 
atvykęs į Tabaro salą, kurioje 
gyvenę žmogėdros. Tabaro sa
la tiek patikusi Patersonui, kad 
jis metęs savo draugus ir pasi
likęs gyVchti tarp čiabuvių. Jis 
greitai įsigijo vietos gyventojų 
simpatijas* ir apsivedė su viena 
vietos gražuole. Petersono po- 
puliaruhias skubiai tiek išaugo, 
kad Čiabuviai jam pasiūlė už
imti savo valdovo sostą. Jis su 
tuo sutiko ir pasivadino Karo- 
lium I. Naujasis čiabuvių kara
lius daug padarė vielos gyven
toją būklei pagerinti. Jis išva
žiavo į Sidnėjų ir išrūpino Ta
baro salai nepriklausomybės 
pripažinimą.

Prieš kurį laiką Karolius Pa- 
tersonas, sulaukęs 62 metų am
žiaus, pasimirė. Sostą “pavel
dėjo” jo silnus Fridrichas. Apie 
savo tėvo mirtį jis sužinojo bū
damas Naujoje Zelandijoje, kur 
jis studijavo mediciną. Nedels
damas jis atvyko į Tabaro sa
lą ir kaip Fridrichas I užėmė 
tos salos valdovo sostą, šiomis 
dienomis jis paprašė Švedijos 
vyriausybę pasiimti Tabaro sa
los protektoratą. Manoma, kad 
Švedija jo prašymą išpildys. 
Jaunasis valdovas po to nori 
aplankyti savo tėvų žemę ir jai 
paaukoti pusę savo turto — ke
lis milijonus. Stokholme šio 
nepaprasto vizito laukiama su 
dideliu susidomėjimu.

Kitur Baudžia Neat 
sargius PėšČiuosius

Nuo $5 iki $50 už prasižen- 
giihą

Pasak Chicago Motor Club, 
Deiiver, CoIo., pradės bausti 
neatsargius pėsčiuosius, kaip 
ir neatsargiufc važiuotojus.

Pėstieji bus baudžiami nuo 
$5 iki $10 už ėjimą prieš rau
doną šviesą, už ėjimą skersai 
gatvę viduryje bloko ir už lan
džiojimą iš tarpo stovinčių 
automobilių, taipgi už ėjimą 
paistrižai gatvę kampuose.

Tuo tikinusį sumažinti ui-
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S I F I L I S
Rašo Dr. A* Yuška '

(Tęsinys)
Užsikrėtimas Sifiliu Palygina

mas su Uždarbiais ir Gyve
nimo Sąlygomis

' Chicago Tribūne liepos 3- 
eios laidoje, Greer Williams pa
duoda viešųjų sveikatos skyrių 
surinktas žinias, kur yra paro
dyta, kad per paskutinius kelis 
mėnes*ius viešose laboratorijose 
buvo išegzaminuota kraujas a- 
pie 22,000 ypatų. Iš to skaičiaus 
su viršum 8,000 ypatų buvo, 
kurie gyvena iš valstybės pa- 
šelpos, (“on relief”). Tame 
skaičiuj, tai yra, gyvenančiųjų 
iš pašalpos, buvo surasta 8 nuo
šimčiai sifilitikų. O kita dalis 
apie 13,000 ypatų, buvo vargin
gai gyvenę darbininkai ar be
darbiai, negauną pašalpos. Tarp 
jų gyvenantieji surasta 4 nuo
šimčiai sergančių sifiliu. Taipo
gi buvo patėmyta, kad miesto

t *»>*«♦-
apleistose apylinkėse sifilitikų 
nuošimtis yra didesnis negu 
švaresnėse miesto dalyse.

Chicagoje, pereitais 1937 hie- 
tais buvo gydoma apie 15,500 
sifilitikų. Iš to skaičiaus, mies
to sdcialės higienos klinikoje 
buvo gydoma netoli ptisė tų li
gonių, ir kliniką lankančiu 60 
nuošimčių gyvena iš pašalpos. 
Todėl, Dr. Bundėsen iš to daro 
tokią išvadąį kad tose dalyse 
miesto, kur žmonės dėl mažes
nių uždarbių vargingldu gyve
na, randasi didesnis nuošimtis 
sifiliu sergančių. O kurie dau
giau uždirba ir daugiau apsi
švietę, švariaus gyvena, tai tų 
mažesnis* nuošimtis užsikrečia 
sifiliu.

Toliau, Dr. O. C. Wenger, 
vyriausias Suvienytų Valstijų 
viešos sveikatos viršininkas, sa
ko, kad sifiliu užsikrėtusių skai
čius eina priešingai su žmonių 

ji
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EKSKURSIJAĮLIETUVĄ
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ Į!

sąjungos Amerikoje

Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvą, malonėkite [Z 
i pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju \ 

' Holland-America Linijos garlaiviu j"

STATENDAMR.qFX?; «s ::
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj / 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas ;

ir geriausias maistas. ;

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje nariu: arba su jums žinomu laivakorčių agentų 
ALBIN TRMCI6kAs ;'u 1 (1 ’ *'■ j LITHUANIAN NEWS PUB. CO. ., -1 j

' 314 Walnut St.. Nevrark, N. J. 1739 S. Hahted SU Chicago, III. / J

COSMOPOLITAN TRAVEL VIENYBE TRAVEL BURBAU ( '
(ji SERVICE 193 Grand St., Rrooklyn, N.Y. j(j

J. AMBRAZIEJUS, Prop. JOHN SEKYS ' . 1 (
168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 433 Slo naxĮford, Conn.

C A. VARASIUS • c. J. WOSHNER '!
(Ii 1200 Carson St., Pittsburgh, Pa. 1905 Carson St.,S.Pittsburgh.Pa.
H Į GABRIEL A. KYBĄ P. BARTKEVIČIUS ’J!

14 Vernon SL, Worcester, Mase. 678 N. Main St., Montello, Mass.
įj OHIO LITHUANIAN PUB. CO. P. MOLIS J

6820 Suparior Ava., Clevtland, O. 1982 — 25th St., Detroit, Mich.

HOLLAND-AMERICA LINE 
: ; ____________________________ ____ ________ J 11

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
i. I ■ ........... .................i.i.li'ii iii ii h J" Į <l,

uždarbiais. Tai yra, tarpe ma^ 
žiau uždirbančių žmonių ran
dasi didesnis* nuošimtis užsikrė
tusių sifiliu, o tarpe daugiau 
uždirbančios klasos žmonių —- 
būna mažesnis nuošimtis sifb 
litikų. Dr. Wenger mano, kad 
sifiliu sergančių nuošimtis eina 
pagal žmonių uždarbį, ir pa
duoda sekančią sutrauką*

Tarp žmonių uždirbančių nuo
$ 0 Iki $1000 šif. serga 5%

1000 iki 2000 99 4%
2006 iki 3000 H 3%
3000 iki 4000 95 99 2%
4000 iki 5000 99 b9 1%

Pagal aukščiau paduotą lentelę, 
atrodytų, kad $6000.00 uždir
bančių klasėj nuošimtis* turėtų 
btiti nulius (Oj, arba jie yra vir
šui imunizuoti prieš užsikrėti
mą. Bet taip nėra. Turėjimas 
daug .turto užsikrėtimo sifiliu 
nesulaiko.

Turtingieji lygiai kaip ir ne
turtingi, užsikrečia, jei tik pa
sitaiko proga susidurti su sifi
lio parazitais. Tik skirtumas y- 
ra tame, kad žmonės turintieji 
pinigų perteklių, neina į viešas 
laboratorijas, egzaminuoti savo 
kraujo. Jie neužvilkindami nu
eina pas savo šeimynos gydy
toją, nuodugniai būna nuosa
vose laboratorijose išegzami- 
nuojami, ir, suradus sifilį, ne
atidėliodami gydosi, nuoširdžiai 
pildydami savo gydytojo pata
rimus. Turėdami pinigų per
teklių ligoniai nesideri su gy
dytoju, kad už mažiausią pre
kę butų išgydyti. Del to gydy
tojas gali pavartoti brangius 
vaistus, kurie užtikrina greitą 
ir pasekmingą išgydymą, ir a- 
pie jo ligą arba gydymąsi nie
kas daugiau nežino, kaip tik 
ligonis ir jo gydytojas.

Dėl to tarpe daugiau uždir
bančių chroniškų sifilitikų gali 
būti mažesnis nuošimtis, negu 
pas varguolius arba tamsuolius. 
Žinoma, Jcad ekonominė padė
tis turi didelę įtekmę užsikrės
ti ne tiktai sifiliu, bet ir kito
kiomis ligomis. Paprastai tą 
klesa žmonių neskaito laikraš
čių, apie higieną ir švarumą 
neturi supratimo, dėl Stokos lė
šų priversti sUsikimšę gyventi 
namuose, kur fcavjčs šviesos ne
mato. Kiti dėl silpnos valios 
arba iš nuobodumo praleidžia 
sunkiai Uždirbtus pinigus gir
tuokliavimui, negali užlaikyti 
šeimynos, daugiausiai būna 
viengungiai, ir laikino užsiga- 
nėdinimo dėlei tankiai lanko į- 
tariamas užeigas. Del neturto 
arba silpno proto, jaunuolės 
tankiai būna suviliotos ir neti
kėtai pasijunta užkrečiamųjų 
ligų aukomis, Užsikrėtusieji, 
būdami neapsipažinę su ligos 
eiga, nesigydo iki sveikata vi
siškai nupuola.

SUViepytų Valstijų vyriausias 
chirurgas Dr. Parran mano, 
kad sifiliu sergančių darbinin
kų sveikatai sumažėjus, ir ne
begalint užsidirbti pragyveni
mo, jie dažniausiai atsiranda 
eilėse gyvenančių iŠ pašelpos. 
Tas gali būti teisinga, bet mes 
žinome^ kad sveikiausi darbi
ninkai dėl depresijos gyvena iš 
pašalpos, Dr. Parran suranda, 
kad SU v. Valstijose iš kiekvie- 
no šimto ypatų su viršum 4 
serga sifiliu. Sifilis* daugiausia 
išsiplatinęs, kur žmonės mažiau 
apsišvietę arba pietinėse valsti
jose.

Tarpe kitų svarbiųjų ligų si
filis užima apie šeštą vietą.

(GALAS)

Apiplėšinėja 
Southside Krautuves

• ■ f -
Nežinomas jaunas, sudžiūvęs 

ir laibas plėšikas jau antra sa
vaitė kai terorizuoja southsidės 
groserninkus. Užvakar Vakare 
apiplėšė krautuves ties 6514 S. 
Western ir 8814 S. Racine. Pel
nė $90.00. Trečiadienį tas pats 
piktadaris pašovė krautuvinin
ką Arthur Nelson, 1306 W. 
95th St

NAUJIENOS, Chicago, III,
. ......................................................... ■ f

Rašytojais Vaiduokliai
°M*es Rašom, o Jus Pasirašot”

Mano dėmesį patraukė viena
me mažame Niujorko laikrašty 
šitoks skelbimas:
“Rašytojų—vaiduoklių Kontorų. 
Jūsų maloniam dėmesiui! Įgudę 
rašytojai... Straipsniai, refera
tai, svarbus atradimai, kalbos, 
specialus laiškai, literatūrinė 
pagalba, redakcinis darbas ... 
Mes rašome, o pasirašote—Jus.”

Aš žinojau, kad Senojo Pa
saulio daugelis rašytojų naudo
josi taip vadinamų “negrų” 
darbo vaisiais, bet J. A. V. jie 
vadinami “gostraiteriais”, arba 
rašytojais—vaiduokliais. Tik
man nebuvo žinoma, jog ši 
daugeli iri žmonių naudinga pro
fesija turi savo organizaciją.

Namas Nr., 17, 4-toje Vakarų 
rajono gatvėje, panašus į kitus 
Niujorko namus: nematyt laip^- 
tų, daugybė liftų, kontorų nu
rodymai. Ant stikliniu durų per
skaičiau direktorių pavardes: 
Henry F. Vuds Fred E. Ber’as.

Misteris Beras neaukštas, di
dele nosimi, pražilęs vyriškis. 
Mano domėjimasis jo įmone 
misterį gana maloniai nuteikia, 
bet ne per daUgiaUsia: jis žino 
savo biznio vertę.

—Tai atsitiko 1933 metais-- 
kalba Beras,—tuojau po prezi
dento Ruzvelto išrinkimo. Bi?vo 
blogi laikai, r. Na, gerai. Atsi
menu, kad tais laikais biznio 
žmonės veik nedavė laikraščiams 
skelbimų. Tuomet aš nuspren
džiau: blogi reikalai) labai blo
gi, o biznieriai kurie taip šuka-, 
vo prosperity gerovės laikais, 
dabar tyli. Kur aš dingsiu, ra
šytojas rekląmistas, Jeigu jie 
taip ilgai tylės? O paskum aš 
pradėjau svarstyti: kas gi iš 
tikrųjų, .rekląminiai plakatai?' 
Kas gi. toji (^redakcinė reklama 
... Ir čia mano galvoje gimė 
mintis: pirmąkart pasi
skelbėme prieš pat 1933 
metų finansinį smukimą... 
žinomą, tai buvo ne kažin koks 
biznis, bet jikvgreit išaugo. Su
silaukėm geros rinkos. Niujor
kas — didelis, septyni milijonai 
gyventoj ų» Šią aukso gyslą ga
lima sumaniai eksploatuoti. Mu
sų veikimo lankas nepaprastai 
platus. Mus vieną ir tą pačią 
dieną gali atlankyti kavinės pa
davėja, kuriai reikia pasakyti 
kalbą profesinės sąjungos susi
rinkime, o taip pat ir turtingas 
žmogus norįs pasakyti kalbą 
kokiame nors prašmatniame 
Niujorko klube. Taig mes tuč
tuojau griebėmės rašyti kalbas.

—Kokiomis temomis jus ra
šote. !

—Straipsnius prekybos klau
simais, medicinos klausimais, 
kuriuos užsako prekybininkai 
ir daktarai, norėdami “pasirody
ti” žurnaluose, laikraščiuose ... 
šie žmonės supranta savo ama
tą, bet jie tingi knistis biblio
tekose ir gaišinti laiką kažko
kiems straipsniukams. Vietoje 
jų—tenka mums raustis biblio
tekose, surenkant medžiegą.

—Ko daugiausia iš j Ūsą rei
kalauja?

—Mes rašome labai daug 
straipsnių įvairių draugijų žur
nalams, magazinams. Dau‘g už- 
sakymu gaunam iš įvairių klu
bų : sukombinuojam prakalbąs, 
pranešimus ir t. t, Pavyzdžiui, 
koks nors ViengUngią Sąjungos 
narys paprašo pagaminti jam 
specialę kalbelę pakeliant tos
tą. Taip pat m^s recenzuo
jame knygas. Recenzijas užsa
ko Įvairus moterą, religiniu sek
tų klubai. Kartais mes rašome 
disertacijas už kurias suteikia* 
mi musą klijentams įvairus 
mokslo laipsniai.

—Kaip jus pašnenkate bem 
dradarbiv/s?

—Kiekvieną savaitę ateina Ir 
pasisiūlo mums po kęiioliką ga
bių, nusimanančią kokioje nors 
srityje vyrukų, moterų ... Dau
giausia tai jaunuomenė, prade
dą rašytojai, Jų tarpe, be abę- 
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jojimų, esama ir labai talentin
gu

—Klek jus jums mokate?
—Įvairiai, Susitarę su klijen- 

tų, mes tučtuojau suskaičiuoja
mo kiek bus galima mokėti ben
dradarbiui)

—Na> sakysime^ jums užsa
kys atraitui apie X*jo amžiaus 
Kinų meną?

—Pažiūrėsime J kartoteką ...
firršp jeigu jus neturite tuo 

klausimu speeialiato ?
—Bandysime ,j| surasti kitur. 

Jeigu tokio specialisto nesuran
dame Visame Niujorke,—tuo
met siunčiame į biblioteką mo
terį, kuri sFręnka medžiagą, o 
straipsnį jau paskum lengvai 
pagaminame. Pastebėsiu, kad 
darbas bibliotekose dažniausiai | 
atiduodamas moterims. Be to,— 
septyniasdešimt procentų musų 
bendradarbių—vyrai. Devynias
dešimt devyni procentai musų 
klijentų—taip pat vyrai.

—Daug pas jus atsilanko?*”
—Vidutiniškai — dvidešimt 

žmonių per savaitė.
—Ar esti tokių, kurie reika

lautų beletristikos?
—O, žinoma! Daugiausia to

kie klijentai siūlo, pasisekimo 
atveju, su mumis dalintis hono
rarų. žinoma, mes atsisakome: 
patogiau vis dėlto gauti gryną 
pinigą.

Misteris Beras reikšmingai 
šypsosi: '

—Visi žmonės įsitikinę, kad 
jie gali rašyti. Tai netiesa! Vis 
dėlto reikalingas talentas. Musų 
rankraščiuose,—baigdamas jis 
priduria,—nerasite gramatiškų 
klaidų ., i Už stilių taip pat ga
rantuojame. Tačiau neatsako
me už kurinio vertę ...

“Nouvelles Litteraire”

Mažiau Sirgo
Difteritą

t—.ĮiĮ i III r liti t I ii,
—— .............. II——lt—ii

PIRKIT SAU AUTOMOBILI SŲ FĄSITIKRJlMU Iš DIDŽIAU
SIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIU FINANCIHEB KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUPYKI? ftIMtUft DOLERIŲ
Virš 15,000 Patenkintu Pirkėju—Musu Pui
kusis Rekordas. Pažiūrėkite į Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nupirkti

Garantuotų Karų, Kuris Butų Veik Kaip 
Naujas už Tiek Mažai Pinigų, 

nesvarbu kokio modelio ar darbo norit, naujo ar 
VARTOTO, MES TURIME*

OLDSMOBILE 1938 6 Sėdau naujutėlis Atimtas 
iš Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ....................................... *.......  $395
CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedan Naujutėlis visais 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai ! J425- Taipgi 
2 1936 Sedans. Pamatę Sakytumei, kad tai Naujutė
liai, už <iktai ......................   $295
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad lik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595- Taipgi 3 1937 
Sedans Ir 2 1936 Sedans už tiktai .........   $295 II
PONTIAC 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 

’Dylerio Naujutėlis, tiktai $595 Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai .........   $375
FORD 1938 DcLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai ....... $425
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai ............ ...................$345
PACKARD 1937 Sedan menkai vartotas. Buvo 3 
mėnesius padėtas, tiktai ............   $495
STUDEBAKER 1936 Sedan važiuotas tik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, tiktai....... $195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai .....    $425
CHRYSLER 1938 kaip naujutėlis, tiktai .............. $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai ........   $525 I
BUICK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šildytuvas, tiktai ............................................ $575
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai.............. >425
CADILLAC 1937 Sedan, čia tai puikiausias karas 
koki pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
MUSų kaina taktai ....................................................... $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai .... $395
Turime virš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vi
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- 
tės ir body stiliaus už pigiai kaip $95 [r virš 60 karų I 
kaip po $45.
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDI IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
10 dienų važinėjimo bandymą. Priimsime jūsų seną kąrą kaip {mo

kėjimą, o likusią galite mokėtis iki dviejų metų. 
Atdara kasdien iki 10 P, M. Ir visą dieną sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis 

I ■ r n ,
Chicagos sveikatos depart- 

mentas praneša, kad per šių 
metų šešis mėnesius Chicagoje 
buvo apie 22% mažiau difteri
to susirgimų ir mirčių negu 
pernai, šįmet sirgo 318, mirė 
41. Pernai, per šešis mėnesius 
mirė 33, sirgo 366.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ '

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

GERE. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

A

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

KoKį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlią Turėsi

1ŠVIEČIU AUKSO varpos saulės jau prino
kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki
ninkas ir šeima, nes «ai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios įstaigoje.

UTHUANIAN BUILDING, 10AN ANO SAVINOS ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500
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Diena Iš Dienos
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Pittsburghiečiai 
Chicagoje

Vakar Naujienų redakcijoje 
lankėsi trys svečiai iš Pitts- 
burgho, Pa., lydimi chicagieč’o 
p. Kazio Pauliaus: Juozas Vik- 
toravičius, Antanas Zdankus ir 
Stasys Rupšlaukis.

Jie atvyko Chicagon pereitos 
savaitės pabaigoje, o šiandien 
žada grįžti atgal į savo garsią
ją Plieno Sostinę. Bet kelyje 
žada sustoti Pontiac, Michigane 
ir Detroite.

Svečiai apsistojo Chicagoje 
pas p. Paulių, adresu 4530 So. 
Mozart st., Brighton Parke.

P-as Viktoravičius, kuris at
vyko su žmona, yra Pittsburgh 
40-tos SLA kuopos iždininku. 
Užsiima siuvimu. Antanas 
Zdankus, kuris tarnaują, Alle- 
gheny apskričio valdybai, iždi- 
ninkauja Lietuvių Mokslo 
Draugijai. Rupšlaukis yra nese
niai iš Lietuvos atvykęs, bet 
Amerikoj gimęs jaunuolis.

P-as Paulius, pittsburghiečių 
“globėjas” tarnauja Chicago

Surface Lines (gatvekarių) 
bendrovei. —R.

Lietuvis Mjr. Bowes 
Programe

Ketvirtadienio vakarais tran
sliuojama radio valanda “Ma- 
jor Bowes Amateur Hour”. Už
vakar jie, suteikė netikėtą siur
prizą lietuviams1. Tarp to pro- 
gramo dalyvių-mėgėjų buvo 
jaunas, 29 metų lietuvis Alex- 
andras Vasiliauskas iš Lansing, 
Mich.

Jaunuolis turi gražų tenorą 
ir sudainavo lietuvišką liaudies 
dainelę “Dul dul duldelė”. Stu
dijoj susirinkusiai publikai ir 
kitiems klausytojams, matyt, 
daina ir dainininkas labai pa
tiko, nes programo pabaigoj p. 
Vasiliauskas balsų skaičium 
stovėjo antroj vietoj.

P-as Vasiliauskas paaiškino 
per programą, kad jo tėvas Ru
sijos caro laikais vargoninin
kavo dabartiniame Leningrade. 
Tėvai gyvena Lansinge ir turi 
didoką — 12 vaikų šeimyną. 
Jis yra vienas vyresniųjų sū
nų. —Girdėjęs.

Dąr Viena 
Lietuvaitė 
Vaistininkė =<abio=Į
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Paskutinės Kelios Dienos 
SOVIETŲ RUSIJA ŽYGIUOJA 
S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografininkais, 
vizitas į Birobidžianą. Pamaty
kite ką Rusiją veikia, Gegužės 
Pirmos didž'ausią militarę de
monstraciją Sovietų istorijoj.
SONOTONE Teatre

66 E. Van Buren
25c. iki 1 v. p. p. išskiriant 

šešt. ir sekm.
Visuomet vėsu ir patogu 

_______________________________________t

“Pinaklio”
Retenybė

Štai svarbi žinia musų “pi
naklio” lošėjams. Vienai lietu
vei bekortuojant pasitaikė 
“ranka”, apie kurią kiekvienas 
“pinaklio” lošėjas svajoja. Ji 
toj “rankoj” gavo du “gilių” 
“siutus”, net ir abi devinkes.

Kortų ekspertai apskaičiuoja, 
kad tokia “ranka” tepasitaiko 
lik kartą iš 2,000,000 padalini
mų. —Kortožninkas.

SUSIRINKIMAI
b . .......................................................... ..... 1 "

Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, liepos 23 d. 8 v. v., Paul Cheraškos bute, 2117 
Concord place, pirma buvęs Alice place. Visd nariai pra
šomi atsilankyti laiku, nes po-susirinkimo turėsim šurum 
burum. —Sekretorius P. B.

Dar viena jauna, energinga 
lietuvaitė įstoja į vaistininkhj 
eiles. Tai panelė Stella Smitai- 
tė-Smith, 22, duktė pp. Paul 
M. ir Eleanoros Smith, 4457 
S. Talman avenue.

P-lė Smith garbingai baigė 
vaistininkystės mokslus, gau
dama Bachelor of Science laips
ni. Yra narė Sigma Theta se
serijos ir per pastaruosius mok
slo metus buvo Valparaiso uni
versiteto Pharmaceutical Tri
būnai sekretorė.

Jos tėvai, pp. Smithai, yra 
seni Brighton Parko gyventojai 
ir biznieriai.

Ties 4177 Archer avenue, p. 
Smith užlaiko Smith Palm Gar- 
den užeigą, o ties 4631 S. Ash
land avenue—real estate ofisą. 
Jam šįmet bus bene Aštuonio
likti metai nejudinamo turto 
bizny j. P-s Smith dabartiniu 
laiku iždininkauja Illinois Lie
tuvių Vaizbos Butui ir yra na
rys “Keistučio”, Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo. Rep. B.

Šaltimiero Radio 
Programas

šio šeštadienio radio progra
mas bus begalo įdomus, nes 
visiems čikagiečiams gerai ži
nomas Šakar-Makar choras link
smins klausytojus smagiomis, 
linksmomis ir juokingomis dai
nelėmis.

Lygiai 7 vai. vakar iš WHFC 
prasidės šis puikus lietuviškas 
programas. Nepamirškite ir ki
tiems pasakyti.

Sekmadienio vakare tuo pa
čiu laiku, irgi šaltimiero pro
gramas lankysis Tamstų namuo
se su muzika, daina ir įvairio
mis linksmybėmis.

Musų lietuvių pasididžiavi
mas ir dainos lakštutė, Helen 
Bartush, Čikagos-Civic operos 
primadonna, interpretuos mė
giamiausius mums lietuviams 
dainas. Jai pritars didžiulė,, as
tuonių dalių Šaltimiero radio 
orkestrą. To negana. Išgirsite 
ir dėdę Lašą, kurs visuomet 
praleidžia laiką filosofuodamas 
ir spręsdamas painius gamtos 
bei žmogaus gyvenimo klausi
mus. Klausytojas

Turtinga Lietuvių 
Šeimyna Ieško 
Našlaičio Auklėjimui
Priims ir Neturtingos šeimos 

1-2 Metų Berniuką

Į Naujienas kreipėsi turtin
ga Chicagos lietuvių šeima se
kamu prašymu. Ji norėtų auk
lėti už sūnų lietuvių kilmės 
našlaitį arba neturtingos lie
tuvių šeimynos sūnų nuo 1 iki 
2 metų amžiaus. Šeima žada 
berniuką įsūnyti—“adoptuoti.”

Kas žino apie 
našlaitį, kuriam 
ri namai, arba 
norėtų atiduoti
tiems auklėti, prašomi susiži
noti su “Naujienų” adminis
tratore p. M; Jurgeloniene, nuo 
9 iki 4, nuo pirmadienio iki 
penktadienio, arba nuo 9 iki 12- 
tos, šeštadieniais. M. J.

tokio amžiaus 
reikalingi ge- 
šeimyną, kuri 
savo sūnų ki-

Suėmė Už Blogus 
Čekius

Summerdale Nuovada suėmė 
49 metų William C. Koch, 2120 
Summerdale, už blogų čekių pla
tinimą. Policija apskaičiuoja, 
kad jis iškeitė apie 40 netiku
sių čekių Northsidėje. I

ne • 
M., 
bus

solistais: Ono Pieža ir 
Kudirka, kurie padainuos 
duetą.
artinasi .... čįevinty metų

6 kub. pėdų 1938 Modelis 
Refrigerator Nupigintas iki

$9900

Gen. Electric 6 pėdų už $90.00 
Norge Rollator, 4 pėd. už $89 .00 
Crosley Shelvador 4V6 p. $39-50 
Hotpoint Edison 6 pėdų $125 .00 

Sumažintos vasaros kainos ant oil 
Burners: Norge, American, 

Quaker, Vertė $69.00 

p° $42-00

■

—::r PARENGIMAI..
b............ .....................      ... .... ................................................... . ............... .....

Lietuvių Raudonos Rožės 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.

KETURIOS KAČIUTES

KITTEN MOTIFS PATTERN 1681

Kanadon ir
Californijon »

Atostogų proga pp. Juozas ir 
Stella Kirai ir pp. Pili poniai 
dabar važinėja po Kanadą. Iš 
ten jie važiuos aplankyti Cali- 
forniją. Grįš už savaitės-kitos 

—F. B.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Vincent Hendricks, 52, su 
Anna Krucki, 51

Walter Gedurel, 26, su Pau
line Wiertick, 25

Walter Kalela, 23, su Clara 
Kathany, 21

Eugene Gronewald (Dixon, 
III.), 24, su Kazimiera Senk, 20

Reikalauja
Perskirų

Helen . Kutą nuo Lawrence 
Kutą

Budriko Radio 
Programas

Iš WCFL—970 k. stoties 
dėlios vakare, kaip 6:30 P. 
pagal Chicagos laiką, vėl
girdimas gražus, lietuviškas ra
dio programas su orkestrą iš 
12 instrumentų ir dviem žy
miais 
Justu 
gražų

Jau
pabaiga,* kaip Budriko Krautu
vė duoda šituos programus, ne
sigailėdama nei lėšų, nei dar
bo, be svetimtaučių garsinimų 
pagelbos, kad ričpakenkus ki
tiems lietuvių bizniams.

Budriko Krautuvė: Rakandų, 
Radijų, Elektrinių Refrigera- 
torių, Akordionų, Skalbiamų 
Mašinų ir kitų -‘reikmenų, yra 
pirmaeilė įstaiga, kurioj laiko
ma prekės geriausios rūšies 
kainomis, prieinamomis visiems.

Budrik Krautuvė gyvuoja jau 
27 metai ir vis eina didyn, ir 
visi lietuviai ją remia, nes gau
na joje teisingą ir gerą patar
navimą.

Dabar yra, taip sakant, trys 
atskiros krautuvės, bet dides
niam verslo parankumui ir ki
tais 
visa 
gu.

'iiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiP'

PAMOKOS
Anglų Kalbos

■ Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand) 

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Letuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

..iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiih

BUDRIK
FURNITURE

COMPANY
3409-21 S. Halsted

Tel. YARDS 3088, 3089, 2151
st

Paklausykit gražaus WCFL 970 k. 
Radio Programo, nedėlioj, 6:30 v. 
vakare, Cnicagos laiku, dalyvau
jant didžiulei orkestrai ir daini
ninkams. WAAF 920 k. panedė- 
liais ir pėtnyčiomis, 4 v. popiet

Garsinkitės “N-nose”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Iškilmingas Atidarymas

No. 1681. — štai keturios kačiutės, kurios laukia, kad jas iš- 
sisiutuinėt kur nors. Tai lengvas kryžiukais darbas

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No- 1681
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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 tuojaus atsi- 

| neškit į Naujienas. Indus ga- 
, lite pirma pamatyti, o paskui 
' juos už keletą centų įsigyti.
I Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

Chicagos Liet. Draugijos
Moksleiviu Fondo Naudai METI N

sumetimais, greitu laiku 
prekyba bus po vienu sto-

Susiginčijo su Vyru, 
Bandė Nusižudyti

Po aštraus ginčo su vyru 
John nuodų išgėrė 40 m. mo
teriškė Mary Jakubowski, 8458 
Exchange avenue. Ji buvo pa
guldyta South Shore ligoninė
je, ir atrodo, kad pasveiks. 
Vyras John dirba plieno liejy
kloj. ' ■

3139 SO. HALSTED STREET 
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

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

ALICE YANAS & CHAS. VENCKUS, Sav.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-fiS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

24-tas PIKNIKAS
M ETINIS "" ■"■"■"■L JfcJ™ J™™

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUBO IŠ CICERO, ILLINOIS.

Sekm. Liepos-July OJ| SUNSET PARKE -------------“B® 135-TH ST, IR ARCHER AVEVNUE.
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO. /SKB Geros Dovanos—Įvairus žaidimai—Gera Muzika

ĮŽANGA—25 CENTAI iki Vėlumos.
BUŠAI IŠEIS NUO KLIUBO ĮSTAIGOS, 4932 West 14th St. kaip 1 ir 2:45 vai. popiet—KOMITETĄ^

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO 
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
finnkit Tel. VAROS 3408

OPEN FOR 
SUMMER

kas reikia pinigo pri- 
nuBiminuaieniH žmonėms, 

atidaro

Galian—tai. 
spaustiems ar 
20 metų patyrimo specialistas 
kliniką vien vasaros laikui. Įrodydamas 
(1), kad bet koks raudonryslių atsitiki
mas—lengvas ar rimtas—Kalima pagy
dyt greičiau: (2) be laiko sugaišties: 
(3) be operacijos: (4) už mažiausias 
Išlaidas: (5) be jokio skausmo. Įsitiki
nimui kreipkitės dėl bandymo 
ir ofiso gydymo už $1.00 su
kzaminacija. Susttvarkykit atgrįžti 

norima gvdymo už $1.00 ar $2.00 
už $10.00. Tūkstančiai pagijo su 
sistema gydant be operacijos, kodėl 
jus? Kreipkitės ar rašykit šiandien 
smulkesniu informacijų—DYKAI.

RECTAL CORREC-TO 
SERVICE

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
1869 N. Damen Avė.,

ARMITAGE 8200

namuose 
DYKAI 

jei 
ar 

M a 
ne 

dėl

Garsinkitės “N-nose”
DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS...........................SCn.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacijų jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI
UniversaI restaurani
GERESNIŲ VALGIU VALGYTO 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkai 

TeL VTGTORY M70.

LIEPOS JULY 31,1938
Sunset Park DaržeSŽS.

Programa susidės didžiumoje iš įvairaus sporto dalyvaujant daugybei Kultūros Dr-jo® Skyrių iš skirtingų kolonijų. Šokiai prie geros orkestros. RENGIMO KOMISIJA



šeštadienis, liepos 23, 1938 NAUJIENOS, Chicago, m.

Tai “Prisiega” 
Čia Ėmė Ir 
Sustreikavo
Pasirodo, kad pavojinga jas 
vežti "užrubežin” “vikeišinų” 

laiku.
Atostogos, atostogos “vikei- 

šinai”.,. Kiekvienas vasaros 
metu ieško sau kur tik toliau, 
keisčiau {vairiau pailsi© va
landas praleisti. Vieni važiuo
ja į miškus, kiti į ežerus, dar 
ki‘d j kalnus ir <t.

Per visą praėjusią savaitę 
svajojau kur man praleisti 
liuoslaikis. Buvau besiryžtąs 
keliauti net j trečią ‘guberni
ją” į šiaurryčius, pas gimines 
ir kaimynus apie Marne, Mich. 
Bet pabijojęs ilgos keliones, 
galop pakeitęs planus, patrau
kiau stačiai į žiemius į užru- 
beži.

Pas Eks-Naujieniečiusi.
Susisodinęs j vežimą prisie- 

gą ir draugužį J. A. šeštadie
nio pavakaryje išdumėm iš- 
dardejom nauju tiesiu vieške
liu (nr. 41) ir į pusantros va
landėles atsidūrėme šalę Keno- 
sha, ūkyje pas buvusius chi- 
cagiečius, gerus naujieniečius 
Namejunus-

Ūkyje puiku jauku: viskas 
tarpiai auga, žaliuoja, javai 
nei išgulę. Pernakvojome, ap
žiūrėjome ūkį, prisirinkome 
didelę dėžę saldžių, gražių 
aviečių, likome gausiai pavai
šinti pietumis. Na, negi nurim
si ant vietos, vėl važiuojame. 
Dabar apsistojome pačiam 
Kenosha mieste pas kitus eks- 
chicagiečius Pabaršikas. Kiek 
pasisvečiavę nuvykstame ap
žiūrėti paežerio, maudynių, 
parkų.

Kenoshoje.
Tuojau už miesto į šiaurę 

Michigan ežero pakraštyj 
ant aukšto kalnelib ’ jrddomė 
lietuvių grupę bepiknikaujant. 
Tai butą, rodosi, Kenosha Pi-

liečiu Kliubo pikniko. Čia su
tikome chicagiečius F. Pra
sius, kenošietj kontraktorių 
Vilvikį, J, Mičiulį ir dar kele
tą pažįstamų. Išbandėme jųjų 
“Schlitzą” Geras ir tik po 
penktuką stiklas.

Vakarop, kuomet mano “vi- 
keišinas” baigėsi ir jau reikė
jo traukti namučių link ir ren
gtis į darbą, tai mano prisiega 
ėmė ir sustreikavo, sako: “Da
ryk ką nori, o aš j Chicagą ne
važiuoju”. Ką-jtt padaryti, tu
rėjau ją palikti užrubežyje ir 
traukti namo vienas su drau- 
gučiu J. A. —Jūsų Nosius.

Tėvų Ekskursija 
Amerikon 
Iš Švedijos

Gražus švedų Linijos 
sumanymas

Švedų Amerikos linijos lai
vai Gripsholm liepos 21 d. at
plaukė į New Yorką su linijos 
suruošta didele “Tėvų Ekskur
sija” iš Skandinavijos.

Jie vyksta pasisvečiuoti pas 
savo vaikus ir kitus artimus 
gimines. New Yorke juos pa
sitiks jų vaikai. Kur nebūtų 
kas pasitinka, tai rūpinsis lini
jos atstovai, kurie pasodino 
juos į traukinius ir praneš apie 
atvykimą svečio.

Tai jau antra “Tėvų Ekskur
sija” iš Skandinavijos. Ir abi 
jos buvo labai sėkmingos. Tas 
ekskursijas norima padaryti 
metinėmis.

Yra daug amerikiečių, kurie 
vis ruošiasi aplankyti savo tė
vų šalį, bet vis neprisiruošia. 
Tokiems geriausia išeitis bus 
patiems atsikviesti paviešėti 
pas juos savo artimuosius gi
mines*.

Butų gražu, jei tokias Tėvų 
Ekskursijas rengtų ir lietuviai. 
Daugelis negali išvažiuoti Lie
tuvon, butų jiems labtfTšmagu

Gražus Sumanymas 
Kilniam Tikslui 
Paremti
Čia Vasara yra Praleidžiama 

Geram Darbui. <

Vasara toks jau metų perio
das, kad poilsio dienai atėjus^ 
žmonės me'ta viską į šalį ir 
traukia iš miesto kur-nors at
sigaivinti, tyru oru pakvėpuo
ti, pasilinksminti.

Apie kilnesnius, viešuosius 
—visuomeniškus darbus, rodo
si, lyg nelaikąs rūpintis. Bet 
gyvenimas eina savu keliu. 
Kaip privačių, taip ir visuome
ninių darbtj netrūksta ir jie 
nepasibaigia. Taip jau progų 
ir galimybių dirbti visuomet ir 
visur randasi.

Štai, Chieagos Lietuvių Dr- 
ja vienu iš savo plačių užda
viniu yra pasiryžusi gelbė’į- 
šelpti talentingus gabius, ne
turtingus savo narius, mokslei
vius, kad duoti jiems progą 
tapti gerais lietuviais ir nau
dingais visuomenės nariais.

Moksleivių Fondas.
Piknikas įvyks liepos 31 d., 

Sunset Park darže, prie 135-s 
ir Archer avė. programas bu( 
žingeidus ir įvairus, kas ab- 
vyks nesigailės. Prie to, dar 
bus proga susitikti pažįstamų, 
draugų, kaimynų iš apylinkes 
kolonijų. Net kai kam teks ir 
dovanų laimėti. Pasilinksmin- 
sim, padraugausim i|r sykiu 
paremsime kilnų sumanymą, 
nes visas li'kusis pelnas bus 
skiriamas moksleivių stipen
dijų fondan. —Narys.

Plėšikas Pašovė 
Krautuvininką, Ta
sai Plėšiką

Abu Kritiškoj Padėtyj

Reikia Lėšų.
Kad tą darbą padarius na

šiu, reikalinga lėšų turto. Sta
čiai iš iždo nedaug tam tikslui 
galėtų skiriu, nes iš gana že
mų narių duoklių beveik nie
kas lieka, padengus savo tie
sioginius iškaščius.

.Pasinaudojant vasarine išei- 
gavimo proga, tat, ir sumanė 
surengti nariams ir visiems 
geros valios lietuviams pramo
gą—gegužinę-pikniką- Juk vis- 
tiek didžiuma žmonių sekma
dieniais važiuoja į užmiestį, į 
miškus, ukius bei į įvairius pa
silinksminimus. Draugija na
riais yra skaitlingiausia Chi- 
cagoje, kuirių skaičius siekia 
arti 6 tūkstančių. Tokiai gru
pei f sUsitęĮKųS -galima. didelius 
darbus nuveikti?'

pasimatyti su savo žilagalviais 
tėveliais čia Amerikoj. (Sp.)

MADOS

No. 4771 — Lengvos vasarinės suknelės. Paprastas perkelis geriau
sia tiks šiom suknelėm. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

LEONARDAS J. 
STANKOWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 20 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1938 metais.

Paliko dideliame nubudime 
penkias dukteris: Marie, Mrs. 
Jeanette Bazar, ir žentą, Mrs. 
Phillys Chudy ir žentą, Har- 
riet, Betty, sūnūs Marion ir 
seserį Mrs. Anna Dau jotis 
ir jos šeimyną Westville, III. 
Ir augintinį Walter.

Kūnas pašarvotas 2928 Mil- 
waukee Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Liepos 25 d., 9:30 vai. ry
to iš namų į šv. Hyacinth 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Adalberto kapines.

Visi a. a. Leonardo J. San- 
kowicz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sanai ir Sesuo.

Tel. Spaulding 7259.

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SITUATION WANTED
____ ____ IeškoDarbo

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

PARTNERS WANTED 
_______ Partnerių Reikia_______

PAIEŠKAU PARTNERIO į taver. 
no biznį. Turiu visus fikčerius.

543 West 63rd St.

PAIEŠKAU DARBO ant farmos 
—esu pilnai patyręs visam ūkės 
darbui — kad butų pastovus dar
bas — nedaro skirtumo kaip toli 
nuo Chieagos. 3232 So. Union Avė. 

pirmos lubos priekyje.

HELP WANTED—FEMALE 
______ parbininkiųReikla._____ _

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

FOR RENT—IN GENERAL
________Rendai—Bendrai________

RENDON DVIEJŲ KAMBARIŲ 
apartmentąs, Campbell ir 63rd St. 
su ekstra 'dideliu stikliniu porčium 
iš ko pasidaro 3-as gražus kambarys. 
Renduosime žmonėms be vaikų pi
giai, kurie prižiūrės namą. Boilerį 
nereikia prižiūrėti. KAZYS URNI- 
KAS, 4708 So. Western.

6 KAMBARIAI, visi šviesus, nau
jai išdekoruoti prie dviejų gatveka- 
rių, nebrangi renda. 4024 So. Map- 
lewood Avenue.

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.

PARSIDUODA arba įsimaino 
100 akrų farmą Wisconsin vals. Mai
nysiu ant Chieagos nuosavybės ar- 
ma yra cash. Atsišaukit pas G. Ur- 
bon, 5800 S. Peoria St., Chicago. 
ba automobilį nesenesnį 1936. Far-

Jaunas, vos prieš mėnesį iš 
kalėjimo paleistas, piktadaris, 
ir krautuvininkas, kurį jisai už
puolė, šiandien guli Frankln 
Boulevard ligoninėje.

Plėšikas yra 25 m., William 
Bunny Walter, o pašautasai 
krautuvininkas Walter Kukla, 
kuris užlaiko maisto krautuvę 
prie 958 N. Monticello.

Praradęs $15 piktadariui, 
krautuvininkas pasigriebė re
volverį ir pasivijęs jį gatvėj 
pareikalavo pasiduoti. Plėšikas 
šovė ir sužeidė Kukiai koją. 
Kukla gi suvarė Waltersui tris 
kulkas krūtinėn. Abu kritiškoj 
padėty. Kukla prarado dauk 
kraujo.

Arti 30,000,000 
Automobilių

Pasak Chicago Motor Club, 
pernai, visose Jungt. Valstijose 
užregistruota arti 30,000,000 au
tomobilių.

Illinois užregistruota 1,768,- 
946 automobijjįai, arba 6.6 nuoš. 
(jaugiau, nęg^ metai atgal. k,

Pirmą vielą automobilių 
skaičiumi užima New York. 
Antrą California, kuri turi 2,- 
484,653 autoipobilius. Bet jei 
priskaityti . Įreilerius, pusiau 
treilerius, pnotprciklius ir val
džios valdomus automobilius, 
tai California užimtų pirmą 
vietą.

Visose valstijose automobilių 
skaičius padidėjo, išėmus Neb- 
raska ir Sou|h Dėkota, kur au
tomobiliai sumažėjo. Didžiau
sias nuošimtimi padaugėjimas 
buvo Arizona. Ten automobi
liai padaugėjo 12.3 nuoš-

Suaugusių Švietimo 
Paroda

Pradedant nuo liepos 18 d. 
per visą menesį publika turės 
progą susipažinti su suaugu
sių švietimo programų, veda
mu mokyklų, tarybos koope
ruojant WPA.

Tuo tikslu Bethlehem Cen- 
ter, 1853 So, Loomis st, bus 
suruošta nemokamos pamo
kos suaugusių klesų darbų. 
Bus išstatyti visokie piešiniai, 
medžio darbai, siuvimai, kny
gos, kurias naudoja mokiniai.

Trečiadienių vakarais bus 
duodamas specialis progra
mas ir demonstruojama kaip 
klesos yra vedamos.

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Run, Virginia

MERGINA; 22 iki 35; namų dar
bui; nėra skalbimo; paprastas vi
rimas; referencas; $9.00—$10.00; 
Sheldrake 0904.

4 IR 5 KAMBARIAI naujai de
koruoti, pečium šildomi, nebrangi 
renda. JOSEP BICHAS, 3820 South 
Lowe Avenue.

MERGINA; abelnas namų dar
bas; maža šeimyna; savas kamba
rys; Telefonuok Oakland 2323. RENDON 5 KAMBARIŲ šviesus, 

švarus flatas. 3301 So. Lowe Avė.
Klauskite štore.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia {deda 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No___ ___

(

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
................  i...............

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. į

3316 So. Halsted Street į
Tel. BOULEVARD 7814

0|P% R"} m Gėlės Mylintiems 
S« m O Vestuvėms, Ban- 
ji O *4 kietams, Laido- 
• • tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5806

n l

75% Coarse ........................ $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

75% Coarse ....................  $7.75
Illinois Nut ........  $5.60
Rex Egg ...... ,......... $7.50
Black Band Lump ................. $8.75
Millers Creek Lump .............  $9.00
Chestnut Hard Coal .......... $13.00

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
4405 SO. FAIRFIELD AVĖ.

Bronislav G. Jakenta
Esu Lietuvos, Teisingumo Minis

terijos žinioje, turiu ir Amerikos 
laisnes, No. 3028. Kai turėsi reikalų 
Lietuvoje, kas link Farmų, JJamų 

,ar smulkesnių dalykų, kreipkis — 
padėsiu. Jei nori inšuryt auzą, karą 
ar savo šeimynos žmogų, kreipkis 
—padėsiu sąžiningai.

| Bronislav G. Jakenta
I 2123 TASTIN STREET 
Pittsburgh, Pa. Phone E. V. 1259

Nelaimės Didumas 
Priklauso Nuo 
Greitumo
Lėciaus Važiuojant Nelaimės 

Lengvesnės
Pasak Chicago Motor Club, 

kada automobilis važiuoja di
deliu greitumu, ištikus kolizi
jai įvyksta sunkus susižeidi- 
mai. Bet jeigu automobiliai 
negreit važiuoja, tai susižeidi- 
mai sumažėja ir tokias nelai
mės paprastai baigiasi sulank
stytais fenderiais, ar bumpe- 
riais.

Kada automobilis važiuoja 
25 myl. į valandą greitumu ir 
įvyksta kolizija, tai būna smar 
kus susi^renkimas, bet važiuo
tojai retai nukenčia.

Tačiau, jei automobilis bėga 
75 mylias į valandą, jis bėga 
su 9 kantus didesne jėga įr to- 
da proga įšsigelbėti nuo susi- 
žeidimV’yrh labai maža.

Stato Rusišką 
Komediją

Vaidinimas Hull House 
Ramuose

Hull House liepos 23 d., va
sarinė teatro mokykla stato Os- 
trovskio komediją “Protege of 
Mistress.” Ostrovski per 40 me
tų buvo direktolrium Maskvos 
Dailės teatre.

Mokyklos vedėja Mine Astro- 
via - Lazarev paM yra vaidinu
si garsiajame Maskvos teatre 
ir buvo padėjėja garsaus Sta
nislavskio, direktoriaus Mask
vos teatro.

Pirmiau per 7 metus ji va 
dovavo Chieagos Dailės Teat
rui ir buvo suorganizavusi pir
mą dramos mokyklą Rusijoj, 
kurią finansavo valdžia.

Hull House teatras yra ma
žas, todėl bilietus verta užsi
sakyti iš kalno. Manoma duoti 
ir daugiau vaidinimų. Dabar 
mokyklą palaiko WPA. Užsi
registruoti ton mokyklon gali
ma iki rugp. 12 d.

Vienas Gudrus, 
Kitas Dar Gudresnis

Stanis Nuo Alimonijos 
Neištruko

Kai į Pilsen pašto skyrių a- 
tėjo deputy šerifas suimti WaL 
ter Stanį už žmonos alimonijos 
nemokėjimą, Stanis paprašė de
pučio palaukti, išėjo per užpa
kalines duris iY nuvažiavo įsi
sėdęs į troką

Supratęs kokią kytrybę Sta
nis jam iškirto, deputis pasi
šaukė talkon porą policistų ir 
anksti rytą, kada Stanis dar 
miegojo, užklupo jį namie, 2421 
W. 34th Place.

šį kartą Stanis nebegalėjo 
pabėgti, šerifas nutempė jį 
teisman, kur Stanis sumokėjo 
žmonai $50 ir atgavo laisvę pa
žadėjęs sumokėti už kelių dienų 
dar $17,00.

Stanienę gyvena ties 2933 
Farrell ir turi tris vaikus, kū
rins Stanis užlaiko.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

Telefonas CANAL 4993.

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.

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

BUSINESS—-TO RENT 
Bizniai 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 ;

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.

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

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

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

CALumet 5269.

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 Hardware 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.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
muro namas, 2 aukštų, 2 flatai po 
6 kambarius — dviejų karų mūri
nis garažas.-Karštu vandeniu šildy- 
n'?:s—randasi vienas blokas nuo 
parko linijos. Parduosiu už bile 
kainą. Savininkas C. WOLTNER, 
639 West 18th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiiiai ir Trokai Pardavimai

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

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.

PARSIDUODA — BARGENAS— 
Marųuette Parke ant gatvekarių 
lin. bizniavęs namas, gera vieta, 
tinka bile kokiam bizniui $5500.00. 
6 f lėtų kampas $15000. 10 fletų 
kampas, $18,000. Dufletis mūrinis 
5 ir 6 kambarių, viena fletą apšildo 
kaina $5000.00. 2 f Ietis medinis —» 
$2850.00. 2 fletis su vanom $1,250. 
Du bizniavi namai: vienas So. Chi-
cago, kitas West Pullman, abudu 
tinka dėl Tavern pigiai, šiuos na
mus galima pirkti su mažais įmo
kė j imais.

CHAS. URNICH, (URNIKAS)
56 W. Washington St. Roofn 514 

Vakarais ir Sekmadieniais: 
4708 So. Wėstern Avenue.

PARDAVIMUI 2 nauji 2 aukštų 
plytų namai, 10217-21 Prairie Avė. 

Atdara šeštadieni popiet.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINAIS 80 AKRų su gerais 
trobėsiais, pilnu staku ir įrengi
mais, pienininkystės ūkis; arti Ke
nosha, Wisconsin.

JOHN CHMIELINSKf, • • 
' 2317 No. Rockwell Street.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes«t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogu dengėjas. 
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

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 I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street *

SKOLINAM PINIGUfe 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metą.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CĘRMAK RD. Canal 8887



NERAMUMAI WESTSIDĖS MARIONŲ 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ

Parapijonai Nori Vyti Mariomis ir Kun. 
Urbonavičių Laukan

8

WEST SIDE — Taip vadina
moj vakarinėje dalyje Chicagos 
yra jau seniai susitvėrusi lietu
vių Aušros Vartų parapija. Te
nai jau, rodos*, nuo 1918 metų 
šeimininkauja marijonai kuni
gai. Todėl, jie čia jau yra pu
sėtinai tvirtai įsigyvenę. Čia vi
sados būva klebonai kunigai 
Marijonai. Dabartinis Aušros 
Vartų par. klebonas yra kun. 
M. Urbonavičius, Marijonų vie
nuolijos narys.

West Sidės parapijonai visur 
plačiai kalba, kun. Urbonavi
čius esąs lenkas. Paeinąs kur 
ten iš Lenkijos, ir labai pras
tai lietuviškai kalbąs*. Esą tan
kiai užsistojus uz Lenkiją dėl 
Vilniaus pasigrobimo ir į lietu
vius parapijoms žiūrįs labai iš 
aukšto.

Dabartiniu laiku kun. Urbo
navičius užsimanė pastatyti Au
šros Vartų par. bažnyčioje nau
jus altorius. Jisai tą darbą pra
dėjo daryti visai su parapijos 
komitetu nepasitaręs arba visai 
menkai apie tai žinoti tedavęs. 
Todėl Aušros Vartų parapijos 
komitetas dėl to užsigavo ir 
šaukė keletą parapijos susirin-l 
kimų. Vienas tokis Aušros Var-j 
iii parapijos susirinkimas buvo 
sušauktas liepos 13 d., 8 vai. 
vakare parapijos* salėje. Tą su
sirinkimą šaukė, kaip pasirašo 
po atsišaukimo lapelių, Aušros 
Vartų Parapijos Komiteto Se
kretorius Antanas Povilauskas.

štai tų lapelių tekstas:
“AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

KOMITETAS
“Liepos 12, 1938.

“Gerbiami Parapijonys,
Šiuomi pranešama, kad įvyks 

svarbus specialus parapijos su
sirinkimas trečiadienį, Liepos 
13-tą dieną, 8:00 v. vak.

Meldžiame atsilankyti.
“Su pagarba, 
“Antanas Povilauskas

“Par. Kom. Sekretorius”

“Baublių Choras”
Minėtą dieną susirinkimas į- 

vyko. Bet dabartinis parapijos 
klebonas kun. Urbonavičius 
buk taip buvęs prisirengęs, kad' 
kai tik kas iš parapijos* komi
teto narių norėjo pasakyti dėl 
ko tas susirinkimas buvo su
šauktas ir 1.1., tai kun. Urbona
vičiaus sukviesti jauni vaikėzai 
pradėdavo baubti jaučių bal
sais. O kada kalba kun. Urbo
navičius, lai viskas ramu.

Priežastis Aušros Vartų para
pijos komiteto nepasitenkinimo 
esanti ta, kad kun. Urbonavi
čius, viena, nesiklausęs parapi
jos komiteto pradėjo statyti 
naujus bažnyčioj altorius, nors, 
senieji buvę dar visai geri ir 
gražus. O tuos neva senus al
torius iš Aušros Vartų parapi
jos vežęs sau. į savo vienuoli
jos koplyčią į Hinsdale, III. ir 
ten jie esą, vėl sustatomi atgal. į

Suprantama, nauji altoriai 
kainuos Aušros Vartų parapijai j 
keletą tūkstančių dolerių. Na, į 
o prie tokios šių dienų blogos 
ekonominės padėties, tie berei-! 
kalingi iškaščiai visai ištuštins 
parapijos iždą. Užtad parapijos 
komitetas dėl to ir smarkiai už
protestavo. Tačiau Marijonų
vienuolių, pastatytas klebonas 
Urbonavičius visai nenori skai
tytis su parapijos komitetu. Jis, 
mat, seka kitus lietuvius Ro
mos katalikų bažnyčios klebo
nus, kurie visados, kaip tik su
sidaro keletas tūkstančių dole
rių parapijų ižde, tuojau suma
no, ar tai bažnyčią naujai ma- 
liavoti, ar tai kitokių kokių vi
sai bereikalingų bažnyčių pa
taisymų, kad tik butų proga 
tuos pinigus išleisti. I

Suprantama, taip klebonai ■
B&K 4 h '-' ■ ■ r• IT ii■ ' t' i! •'

MOLĖTUOSE — Tautos Dienos iškilmės Molėtuose, įvykusios birželio 29 d. Atyaizde viršuje kairėje ministras pirmininkas kun. Vladas Mironas,

i 
S

darydami, viena, gauna nuo 
kontraktorių komišino, už su
derėtą darbą, o antra, klebonai 
visados turi progos laikyti pa
kinkytus, kaip kokius arklius, 
parapijos komitetus rengimui 
po keletą piknikų kas vasarą, 
rudenį fėrų, balių ir 1.1. Vis tai 
yra kraunama ant parapijos 
komiteto pečių.

Na, o parapijonai iš sakyk
los yra daugiau koliojami ir 
barami, kad mažai teaukauja 
piknikams ar bazarams*, negu 
jie girdi dorų ir prakilnių pa
mokinimų, kaip tikram krikš
čioniui privalu gyventi. Vienu 
žodžiu, lietuvių parapijų žmo
nės yra taip metai iš metų uja
mi ir ujami, kad vis tai bažny
čiai mažai teaukauja, vi® maža! 
teduoda, o kai susidaro graži 
suma pinigų, iš kurių butų ga
lima kokis gražus kultūrinis 
dalykas atlikti, lai tuojau kle

ZOOLOGIJOS SODAS KAUNE — Liepos 1 d. Kaune, Gristupio slėnyje, buvo atidarytas Zoologijos sodas, kuriame dabar randasi beveik visa Lie
tuvos miškų ir laukų gyvūnija. Gristupio slėnys yra gražiausia vieta visoje Kauno apylinkėje ir kauniečių mėgiama poilsio vieta, dėl savo nepaprastai 
gražios ir įvairios floros. Daugelis zoosodo gyvuliukų sode laisvai vaikštinėja ir 'tuo lankytojams duoda progos arčiau su jais susibičiuliauti. Zoosodo di
rektorius ir steigėjas yra prof. Ivanauskas, didelis gamtos ir gyvulių draugas (matomas viduryje su stirniukais).

prezidentas Antanas Smetona, žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis, finansų ministras Julius Indrišiunas ir kt. žiuri iškilmių; dešinėje—ūkininkai sė- da federalinė valdžia, kadangi 
jėjai praeina pro aukštųjų svečių tribūną; apačioje—Antanas Smetona sako kalbą didžiulėms žmonių minioms- statyba didina samdą.

bonai užsispyria visai bereika
lingai tuos parapijonų pinigė
lius praleisti.

Parapijonai Pasipiktinę
Užtad, taip pat sumanė pa

daryti ir Aušros Vartų parapi
jos- klebonas kun. Urbonavičius. 
Dėl to parapijonai yra labai pa
sipiktinę. Girdėti, kad kai ku
rie komitetai buvo sumanę su 
tuo reikalu važiuoti pas kard. 
Mundelein, tačiau kili dar šį si- 
kį nutarė palaukti. Ar šiaip gal
voti, ar taip, bet vis viena rei
kalas tuomi dar nesibaigs. Mat, 
pas parapijomis auga vis dides
nis nepasitenkinimas marijo
nais, ir labai daug parapijonų 
pageidauja vyti marijonus bro
liukus laukan ir savo parapijose

Kaip tas viskas baigsis, tai 
pamatysime vėliau. Tačiau, Au
šros Vartų parapijonai labai y- 
ra pasipiktinę savo klebono 
sauvaliavimu su parapijos su
taupytais pinigais, dėl j^ nro- 
lenkiškumo ir kilų netaktų.

Girdėjęs iš Parapijonų

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

NAUJIENOS, Chieago, UI.

Keliaus “Buicku” 
Per Europą, 
Aziją, Afrika
Rugp. 3 Kuraičiai Pradeda 
licr.ę Per Keturius Pasaulio 

Kontinentus

Ke-

liks ją “be sustojimo”.
įgytus 
ketinaDomininkas ir Della Kurai

čiai rengiasi keliauti Buick au
tomobiliu pusiau aplink žemės 
kamuolį. Rugpiučio 3 dieną juo- merikos kontinentų. Bet Kūrai- tas kaip kurias vietas teks ir

Kelyje 
praleisti 
Tai bus 
lionių, kokia jie yra atlikę. Tuo 
labiau, kad iki šiolei dar nei! Šioj įdomioj kelionėj
vienas iš lietuvių su automobi- įspūdžius p. D. Kuraitis 
liu nėra apkeliavęs Europos,'aprašyti “Naujienose”; Jis ve- 
Azijos, Afrikos ir šiaurės A- šis ir judžių aparatą. Nufilmuo-

«•
Chieago ir šeštą diė • 
iš New Yorko laivu 

keliaus į Lietuvą,
jie mano užtrukti

du apleis 
ną š. m., 
Britannie 
Lietuvoje
apie mėnesį laiko. Atlankę sa
vo tėvelius ir brolius Praną, 
Vacių ir sesutes Stasę Sirusas, 
Kazimierą ir Viktoriją, kurie 
gyvena šidlavoje, leisis Buicku 
per Jugoslaviją, Italiją ir ki
tas Europos valstybes į Grai
kiją.

Iš Graikijos per viduržemio 
jurą plauks i Aziją iš kur kė
laus per Turkiją, Siriją į Jeru- 
zolimą.

Palestinoj keliauninkams gal 
teks kiek ilgiau užtrukti. Čia 
apžiūrės įdomesnes vietas ir 
toliau teks jiems keliauti per 
Raudonąsias juras į Egiptą, Sa- 
harą, Alžiriją ir unisą link Gi
braltaro. Iš ten Ispaniją ir 
Francuziją grįš Amerikon.
Keliaus Tris Mėnesius Laiko IĮJhSEHBHBH

ponai Kuraičiai mano!
tris mėnesius laiko. !čiai ’aU -vra prisiren-
viena įdomiausių kc- Prie šios ke,ion5s ir jie at'

šeštadienis, liepos 23, 1938

KAS NORS «

Naujo — Nepaprasto V

i Naujienų Piknike \A BUS PATEIKTA PANORAMA IM “Diktatorių Maršas” ' 
. irm “Vilniaus Likimas” 

jį Rugpiučio 14,’38 
Sunset Park Darže

Imu ir Archer Avenue
ĮŽANGOS kuponas tilps O \\\ naujienose NUO LIEPOS 30 D

y

čikagieč'ams pamatyti. 0 Ku
raičio straipsniai “Naujienose” 
bus iliustruoti vaizdais, Azijos 
ir Afrikos šalių.

Rugpiučio antrą dieną Domi
ninkas ir Della Kuraičiai atsi
sveikins su čikagiečiais. šia pro
ga jiems rengiama išleistuvių 
vakarėlis jų automobilių įstai-
gos patalpose. Kaip 12 vai. 
naktį juodu pradės savo tolimą 
ir įdomią kelionę.

—Automobilių Pardavėjas

III. Darbo Partija 
Ruošiasi 
Kampanijai
Galutinai išrinko kandidatus, 

dabar rinks parašus
Illinois Dairbo Partija jau su

darė pilną kandidatų sąrašą 
ir jau paskyrė kampanijos ve
dėjus. Dabar gi stversis už rin
kimo parašų tų kandidatų į- 
traukimpi į balo|ą.
Numatyti yra šie kandidatais

Į Jungtinių Valstijų senato
rius Frau k McCulloih iš Evan- 
sione.

J kongresmanus at largo Jo- 
seph M. Jacobs iš Chieago.

Į Valstijos iždininkus John 
G. Esnorf iš Aurora.

J mokyklų viršininkus Meyer 
Halushka iš Chieago.

Į Illinois universiteto trustee 
Matjnard C. Krueger iš Chieago 
ir Ina M. White iš Chicagos.

Kampanijos manadžeris bus 
McDoiuell. Jau ruošiami žydų 
ir čechoslova'kų susirinkimai į- 
vairiuose Illinois miestuose ir 
miesteliuose, ypač pietinėj val
stijos daly.

Palengvinimas 
Automobilistams

Pasak Chieago Motor Club, 
New Mexico sustabdė kratymą 
ant sienos bonafise turistų. Bet 
trokai ir toliau bus kratomi ir 
ypač bus ieškoma apkrėstų u- 
kio produktų.

Krato taipjau Arizona ir Ca- 
lifarnia. Ypač nuodugnią kra
tą daro California. Reikia pa
tiekti registracijos kortą, taip
gi aprašyti savo bagažą.

Vežtis kokius nors vaisius ir 
daržoves nepartina, nes bas tik 
dar daugiau ilgesniam laikui 
sulaikys ant sienos. Krata irgi 
bus daug nuodugnesnė.

Reikalauja Statyti 
Knygyno Skyrius

Kritikuoia Brangių Patalpų 
Nuomavimą

Chieago viešojo knygyno dar
bininkų unija priėmė rezoliu
ciją, kurioj sakoma, kad kny
gyno skytriai yra steigiami įvai
riose miesto dalyse, be* tiems 

; skyriams nuomojami brangus 
: ir netinkantys butai, už kuriuos 
mokama labai aukšta nuoma.

Unija todėl siūlo statyti kny
gynų skyrius. Esą pinigų tam 
tikslui netrūksta, nes juos duo-




