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Kruvini žydu-arabu susirėmimai Palestinoje
TERORIZMAS PALESTINOJE PLEČIASI
JERUZALĖ, liepos 25 — Te

rorizmas Palestinoje dar labiau 
padidėjo. Haifa turguje į ara
bų minią buvo mesta didelio pa
jėgumo bomba. Nuo tos bom
bos ekspliozijos žuvo 39 arabai 
ir 46 liko sužeisti. Tai nebuvo 
tos dienos vienatinis kruvinas 
įvykis. Kitose Palestinos dalyse 
taip pat įvyko kruvini susirėmi
mai tarp žydų ir arabų. Bendrai 
apskaičiuojama, kad per vieną 
dieną žuvo 60 žmonių, o apie 
šimtas nukentėjo. Vadinasi, 
sunkiau ar lengviau liko sužei
sti.

Jau per kai kurį laiką tarp 
žydų ir arabų Palestinoje eina

Anglų-Prancuzų 
Bendras Genera

linis Štabas
PARYŽIUS, liepos 24 — Le- 

slie Hore-Belisha, Anglijos ka
ro ministras, išvažiuodamas iš 
Paryžiaus pareiškė, kad pasku
tiniųjų kelių dienų pasitarimų 
pasėkoje faktiškai liko nutarta 
sudaryti bendrą ir vieningą 
pran.-anglų armijų gen. štabą. 
Tai reiškia, jog karui įvykus 
abiejų valstybių armijoms’ va
dovautų bendrai sudaryta vado
vybė.

Bandė Nužudyti Pu- 
erto Rico Guber

natorių
SAN JUAN, Puerto Rico, lie

pos 25 — Gen. Blanton Win- 
ship„ Puerto Rico gubernato
rius, kaip sakoma, vos tik per 
plauką išsigelbėjo.

Kai gubernatorius Ponce mie
ste žiurėjo į didelį paradą, tai 
staiga iš minios pasigirdo šu 
viai, kurie buvo kreipiami į 
gen. Winshipą ir jo palydovus. 
Policija tuoj atsakė šūviais. 
Susišaudymo metu du liko už
mušti, o sužeistųjų skaičius 
siekia dvidešimt. Sakoma, kad 
vienas užmuštųjų šaudęs j gu
bernatorių.

Kiek žinoma, nei gubernato
rius nei bet kuris jo palydovų 
nenukentėjo.

Paradas ir iškilmės buvo ren
giamos tam, kad paminėtų ke
turiasdešimt metų sukaktuves 
nuo to laiko, kai Amerikos-Is- 
panijos karo metu čia buvo iš
sodinti Amerikos kareiviai.

Mirė Kompozitorius
Friedland

ATLANTIC CITY, N.’ J., lie- 
pos 25 — čia mirė plačiai ži
nomas kompozitorius Anatole 
Friedland. Jo sukomponuotos 
dainos savo laiku turėjo labai 
didelį pasisekimą.

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

Giedra ir šalčiau. Daugiausia 
šiaurvakarų ir šiaurių vėjai. 
Saule teka 5:36, leidžiasi 8:16 
vai.

aštri kova, kuri pasidarė ypač 
opi pastaruoju laiku. Arabai j 
žydus žiuri kaip į atėjūnus, 
kurie iš jų pa veržia žemę, pra
monę ir biznį. Bendrai imant, 
arabai yra gana silpni konku
rentai žydams, kurie yra daug 
sumanesni, apskuresni ir nepa
lyginti labiau išsilavinę. Nepa
jėgdami nukonkuruoti, arabai 
pradėjo vesti smarkią naciona
listinę propagandą, atseit, skelb
ti neapkantą prieš žydus.

Nuolat bedidėjąs terorizmas 
neduoda ramybės ir anglams, 
kurie turi siųsti vis daugiau 
kareivių ir jūreivių į Palestiną 
tvarkai palaikyti.

Potvyniai Padarė Už 
Milijonus Dolerių

Nuostolių
šiomis dienomis Texas val

stijoje ir kitur siautę potvy
niai padarę milžiniškų nuosto
lių. Vien tik San Saba upės iš
siliejimas padarė farmeriams 
nuostolių už kokius du milijo
nus dolerių. Connecticut valsti
jos tabako augintojai taip pat 
skaudžiai nukentėjo. Spėjama, 
kad jiems nuostolių padaryta 
už vieną milijonu dolerių. At
lanto Vandenyno pakraščių nuo
stoliai siekia gal kokius tris 
milijonus dolerių. ,

Potvynių nuostoliai skaičiuo
jami ne vien tik doleriais. Kiek 
jau žinoma, iki šiol dėl potvy
nių jau žuvo dvylika žmonių.

Palaidojo Rumunijos 
Karalienę

BUCHARESTAS, Rumunija, 
liepos 25 — čia palaidojo bu
vusią Rumunijos karalienę Ma
ne, dabartinio karaliaus Karo
lio motiną.

Apie buvusią karalienę Ma- 
rie galima pasakyti tik tiek, 
kad ji savo laiku pasižymėjo 
meiliškais romanais. Meilužius 
ji mainydavo taip dažnai, kaip 
savo pirštinaites.

Biržoje Akcijos ir 
Vėl Smarkiai Kyla
NEW YORK, liepos 25 — 

Vakar New Yorko biržoje įvai
rios akcijos (Šerai) ir. vėl smar
kiai pakilo. Faktiškai akcijų 
kilimas prasidėjo prieš tris sa
vaites su viršum. Daugelis pra
našauja, jog tas atgijimas bir
žoje reiškia tai, kad netrukus 
turės žymiai pagerėti bendras 
biznis. O su biznio pagerėjimu, 
žinoma, pradės geriau eiti ir 
darbai.

Du Karo Laivai Pa
lydėjo Goeringą

KOPENHAGA, Danija, lie
pos 24 — “Carin” jachta at
plaukė Hermann Wilhelm Goe- 
ringas, nacių feldmaršalas ir 
Hitlerio dešinioji ranka. Kelio
nės metu jį lydėjo du kariški 
laivai. Vadinasi, jis plauke su 
didžiausia pompa.

Kelionės tikslas esąs neofici
alus.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
POTVINYS TEXASE — Oro vaizdas San Saba upės Texase, kuri patvino už- 

liedama San Saba miestelį. Pastoges prarado 3,000 žmonių.

Ranka Ranką 
Mazgoja

SAN SALVADOR, EI Salva- 
dos, liepos 24—EI Salvador, 
Centralinės Amerikos respubli
ka, savo finansų ministro lu
pomis paskelbė, kad ji New 
Yorko pasaulinėje pąrodoj e ne
dalyvausianti Pasirinkusi ji 
esanti San Francisco, nes tas 
miestas perkąs iš jos 80 nuo
šimčių kavos. ..

Vadinasi, ranka ranką maz
goja: kadangi San Francisco 
perka iš EI Salvador kavą, tai 
EI Salvador dalyvaus San Fran
cisco miesto rengiamoje paro
doje.

Japonų Karingumas 
Pradeda Atslūgti
TOKYO, liepos 25 — Pats 

Japonijos premjeras pasiryžo 
išlyginti kilusius nesusiprati
mus su Sovietų Rusija dėl 
Changkufeng distrikto. Iš pra
džių japonų militaristai smar
kavo ir grūmojo net jėga pa
naudoti, bet, matyti, valdžia 
bijosi konflikto su Sovietų Ru
sija. Mat, Japonija ir šiaip yra 
įklimpusi Kinijoje iki kaklo. 
Jeigu ji dar įsiveltų į karą su 
Rusija, tai labai galimas daik
tas, jog netrukus ji visiškai 
sukluptų. Štai kodėl premjeras 
ir yra susirūpinęs, kad nesusi
pratimai su Sovietų Rusija 
baigtųsį geruoju.

Stokowski Grįžta į 
Ameriką

STOKHOLMAS, Švedija, lie
pos 24 — Leopold Stokovvski, 
pagarsėjęs simfonijos orkes
tro direktorius, grįžta iš Švedi
jos į Jungtines Valstijas. Iki 
stoties jį palydėjo Greta Gar- 
bo, garsioji kino artistė.

Eina gandai, kad Stokowski 
ir Garbo netrukus susituoksią.

Siaučia Miško 
Gaisras

SEATTLE, Wash., liepos 25 
—Warm Springs indėnų rezer
vacijose siaučia didelis gaisras: 
dega 80,000 akrų miškas. Deda
mos visos pastangos • gaisrui li
kviduoti.

ARMIJOS LĖKTU
VAS UŽMUŠĖ 34

ŽMONES
BOGOTA, Colombia, liepos 

25 — Čia įvyko baisi nelaimė, 
kai apie 50,000 žmonių susirin
ko pasižiūrėti armijos lėktuvų 
pratimų. Leitenantas Abadia 
bedarydamas savo lėktuvu į- 
vairius akrobatiškas triukus 
stąiga n^k(^on|pi^^ visįjį 
smarkumu krito f susirinkusių' 
žiūrovų minią. Padarinyje 34 
žmonės liko užmušti ir 150 su
žeista. Kai kurie iš sužeistųjų 
yra kritiškoje padėtyje.

Colombia respublikos prezi
dentas Alfonso Lopez tuoj pa
darė pareiškimą, jog valdžią 
padengs visas išlaidas, susiju
sias su žuvusiųjų palaidojimu. 
Sužeistųjų gydymu taip pat 
rūpinsis valdžia.

Lėktuvo avarijoje lengvai nu
kentėjo Japonijos pasiuntinys.

Lojalistai tvirtai 
laikosi

MADRIDAS, liepos 25 — Per
eitą savaitę italų padedami su
kilėliai dėjo visas pastangas 
tam, kad galėtų sutriuškinti lo- 
jalistus Valensijos fronte. Ri- 
chard Mowrer pranešimu, perei
tą penktadienį sukilėliai buvo 
sukoncentravę 600 kanuolių. 
Ir vis dėlto nežiūrint tos bai
sios atakos, jie beveik nieko ne
laimėjo. Kai tik jie nustojo 
šaudę iš kanuolių ir bandė verž
tis pirmyn, tuoj liko sutikti 
kulkosvaidžių ir priversti buvo 
pasitraukti. Sukilėlių ir italų 
nuostoliai buvo labai dideli.

Anot Mowrero, Valensijos 
fronte sukilėliams pradėjo ne
labai sektis dėl to, kad lojalis
tai daug pasimokino iš Arago- 
no mūšių ir daugiau ėmė kreip
ti dėmesio į apkasus. Antras 
dalykas yra tas, kad lojalistų 
pasiryžimas kovoti yra nepa
laužiamas. Nežiūrint tad to 
fakto, kad sukilėliai yra daug 
geriau ginkluoti, negu lojalis
tai, karo persvarą vis dar te
bėra abejotina. Jeigu sukilė
liai nustotų italų ir vokieč>. 
paramos, tai ir dabar per-trum
pą laiką jie butų lojalistų su
triuškinti.

KLAGENFURT, Vokietija, 
liepos 24 — Hitlerio sudarytoji 
“didžioji Vokietija” pagerbė 

I trylika Austrijos “kankinių”, 
! kurie buvoz pakarti ryšium su 
kanclerio Enelbert Dollfuss nu
žudymu prieš keturis metus.

Klagenfurt mieste kalbėjo 
Rudolf Hess, Hitlerio atstovas. 
Jis iškėlė į padanges “herojiš
kus” tų trylikos žudeikų dar
bus. Girdi, jie mirę tvirtai ti
kėdami Hitleriu ir galingąja Vo
kietija. Tuo pačiu metu jis ban
dė pasišaipyti iš demokratinių 
valstybių, kurios vis dar tebe- 
skelbiančios, jog Vokietija jė
gos pagalba prisijungusi Aus
triją.

Japonų Puolimas 
Sulaikytas

ŠANCHAJUS, liepos 25—Ki
niečių valdžia praneša, jog ja
ponų armijos* ofensyvas liko su-, 
laikytas. Esą nors kiniečiai ir 
priversti buvo pasitraukti Yang- 
tze upės slėnyje, tačiau jie ta
tai padarę strateginiais sume
timais. Šiaip didysis japonų 
puolimas likęs sulaikytas.

Lėktuvas Apšaudė 
Norvegų Laivą

GIBRALTARAS, liepos 24— 
Iš norvegų laivo “Tyranna” 
gauta bevielinis pranešimas, 
jog jį užpuolė ir apšaudė “ne- 
žisomas” lėktuvas. Užpuolimas 
įvykęs apie 240 mylių į rytus 
nuo Gibraltaro.

Užpuolimo metu vienas jūrei
vis likęs užmuštas.

Indijoje Siaučia 
Banditai

BANNU, Indija, liepos 24— 
Čia devyni žmonės buvo užmuš
ti ir dvidešimt keturi sužeisti, 
kai 300 Wazaris banditų padarė 
savo plėšikišką žygį. Jie užpuo
lė miestą nusileidę iš netoli es
ančių kalnų, kurie yra Afganis
tano kaimynystėje.

ČEKOSLOVAKIJAI GRŪMOJĄS DIDELIS 
PAVOJUS

PRAHA, liepos 25 — H. R., 
Knickerbocker sako, jog kitą! 
mėnesį Hitleris pradėsiąs ir vėl 
Čekoslovakiją spausti. Šį kartą 
jis gal viską pastatys ant kor
tos ir net rizikuos karu.

Europoje bendrai esanti to
kia nuomonė, jog daug priklau
sysią nuo to, kaip greit pasi
baigs Ispanijos civilis karas. Jei 
tas karas netrukus baigsis su
kilėlių laimėjimu, tai Hitleris 
tuoj pradės ofensyvą prieš Če
koslovakiją.

Mat, sukilėlių laimėjimas Is
panijoje galįs sudaryti rimtą
pavojų Prancūzijai. Ispanijoje džia 
galėtų susukti sau lizdą vokie- statyti.

Naciai Pagerbė 
“Kankinius”

Reikalauja, Kad Bu
tų Paskirta Moteris

CLEVELAND, liepos 25 — 
Čia vyksta moterų advokatų 
draugijos konferencija priėmė 
rezoliuciją, kuri reikalauja, kad 
į Jungtinių Valstijų Aukščiau
siąjį teismą butų paskirta mo
teris, būtent, teisėja Florence 
E. Allen.

Varšuvoje Mirė A- 
merikos Konsulas
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

25 — Thomas H. Bevan, gener- 
alis Amerikos konsulas Varšu
voje, liepos 25 d. pasimirė Ber
lyne. Mirė jis kelionėje iš A- 
merikos į Varšuvą. Į Ameriką 
jis buvo atvykęs atostogų.

Morgenthau Pas 
Prancūzijos Ministrą

PARYŽIUS, liepos 25—Henry 
Morgenthau, Amerikos iždo se
kretorius, turėjo pasitarimą su 
Paul Marchndeau, Prancūzijos 
fininsų ministru.

Apie tai, kokiais klausimais 
jie tarėsi, tikrai nėra žinoma.

Gen. Pershing Aplei
do Ligoninę

WASHINGTON, D. C. liepos 
25 — Gen. John J. Pershing 
apleido Walter Reed ligoninę, 
kur jis išbuvo tris mėnesius. 
Jaučiasi jis gana sustiprėjęs.

UŽDRAUSTA LIETUVON Į- 
VEžTI ŠIAS FILMAS

KAUNAS — Kino — filmų 
cenzūra birželio mėn. uždraudė 
įvežti ir rodyti Lietuvoje šias 
kino filmas: “Jiems gyvybė— 
žaislas”, “Revoliucinės vestu
vės”, “Pan”, “Nakties raktas” 
ir “Džunglių tironas”.

LENKAI KAUNE ĮKURSIĄ’ 
SAVO PREKYBOS ATSTO

VYBĘ

KAUNAS — Iš atitinkamų 
šaltinių teko sužinoti, kad kai 
tik bus padarytas prekybinis 
Lietuvos Lenkijos susitarimas, 
lenkai Kaune tuojau įsteigsią 
savo prekybos atstovybę. Pre
kybos atašė Kaune numatomas 
dabartinis jų prekybos atašė1 
Antverpene p. Maliensky.

čių bombonešiai ir grūmoti 
Prancūzijos pramonės miestams. 
Nacių manymu, tas pavojus žy
miai sušvelnytų prancūzų ryž
tingumą ginti Čekoslovakijos 
nepriklausomybę. Tuo atV^i 
Čekoslovakija priversta butų 
patenkinti Vokietijos reikalavi
mus.

Bendrai imant, nacių Vokie
tija pelabai tenori į karą įsi
velti. Tačiau ji mano, jog ir be 
karo jai pasiseks atgauti vokie
čių gyvenamas teritorijas bei 
prarastas kolonijas. Juo labiau, 
kad Anglijos konservatorių val- 

vis bijosi griežčiau nusi-

Septynios Valstybės 
Pasisakė Prieš

Sankcijas
KOPENHAGA, Danija, liepos 

24—Septynios neutralios val
stybės—Danija, Švedija, Belgi
ja, Suomija, Liuksenburgas, 
Norvegija ir Olandija—pasmer
kė Tautų Sąjungos priimtą 
punktą sankcijų atžvilgiu. Mat, 
tas „punktas patvarko, jog dau
gumos nutartos sankcijos yra 
privalomos visiems Tautų Są
jungos nariams.

Tuo tarpu suminėtos valsty
bės stoja už tai, kad kiekvieną 
valstybė turėtų laisvą pasirin
kimą sankcijų atžvilgiu. Va
dinasi, remti sankcijas prieš nu
sikaltusią valstybę arba laiky
tis neutralios pozicijos.

Tokį nutarimą sakytas val
stybes paskatino padaryti tas 
faktas, kad iš priimtų sankcijų 
prieš Italiją, kai pastaruoji puo
lė Etiopiją, išėjo tikras farsas.

Už $10 Išmokys 
Skraidyti

LONDONAS, liepos 25 — Ne- 
trukus anglai turės progos iš
mokti skraidyti lėktuvu už $10. 
Tiek tebus imama už skraidy
mo pamokas. Mat, Anglija no
ri sudaryti kiek galima didesnį 
kadrą lakūnų, kurie karui kilus 
galėtų operuoti lėktuvus.

Prancūzijoje Padi
dėjo Nedarbas

PARYŽIUS, liepos 24 — šio 
mėnesio pradžioj Prancūzijoje 
bedarbių skaičius siekė 353,000. 
Pernai maždaug tuo pačiu lai
ku bedarbių buvo priskaitoma 
316,000. Tokiu budu šiais me
tais bedarbių skaičius šiek tiek 
yra padidėjęs.

LIEPOS m 
RUGPJŪČIO MfiN.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.
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Pirmą kartą seime
(Iš SLA 40-jo Seimo)

— *-* r P _1_ t 1 -L-

Rašo Maria Fi Jokubynienė

(Tęsinys)
Daug kalbėta seneliu prie

glaudos klausiniu. Daugelis tą 
reikalą rėmė, bet buvo ir tokių, 
kurie siūlė palikti jį tolimes
niam “tunojimui”. Esą, negali
ma pinigus mėtyt, keistas 
samprotavimas. Besaugojant pi
nigus, jie sukišti kur nots pra
gaištingomis paskolomis, o tų 
narių likimą, kurie po kelias 
dešimtis metų išstovėjo musų 
organizacijos sargyboje ir išug
dė ją turtu ir nariais, dabar ka
da jie jau nustojo sveikatos ir 
senatvės prislėgti—palikti Die
vo apveizdai, atidėliojant ir a- 
tidedant tą reikalą tolyn! Bro
liai ir sesės, šis reikalas jau se
niai pribrendęs ir reikia juo 
susirūpinti, nes ką mes padary
sim kitiems, vėliau, kai metų 
kapa, o gal ir su priedu, užsi
rioglins ant musų pečių, kas ži
no, ar ir mums nereikės, ta pat 
globa pasinaudoti...

Prieinama prie 60 kp. ir 260 
kp. įnešimo, kad “Tėvynės” re
daktorius nebūtų Seimo renka
mas, bet P. Tarybos ir Apšvie- 
los Kom. samdomas. Delegatas 
K. Liutkus, gina savo kp. įne
šimą. Adv. Šalna prieš. Po to

■EMKMI Il—'l

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

bE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

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

RIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans4 ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD,- 

pirtaiau Crawfpfd Avė. ‘ 
Visuomet atdara.

kalba Dr-. Montvidas-. Dr. P. 
Gfigėitte įhešė patėisyrtią, kad 
redaktorius* butų renkamas po 
senovei, tik kad P. Taryba ir 
Apšvietos Kom. galėtų jį kon
troliuoti ir už pareigų neatliki
mą ftVba nusikaltimą — paša
linti.

Dar kalba atlVi Jurgėla, pri- 
kmlaHids sekam rinkimui. KUn. 
Viparlas kalbėdamas sako, kad 
mes nenorim, kad redaktorius 
mus nuvestų paskui hitlerišką
jį fašižmą!

Po prezidento dešinei, dele
gatai sukyla ant kojų ir prade
da rėkti ir baubti. Skandalas! 
Pirmu kart, po 4-ių vaisingų 
Seimo dienų, pirmu kart pama
čiau kaip kartais ir ramiausi 
žmonės*, pavirsta į ... ir antru 
kart savo gyvenime, kultūrin
goje sueigoje išgirdau baubimą. 
Pirmas kartas tai buvo pas muš 
Toronte, kai 16 vasario minint, 
komunistai baubė, ir dabar an
tru kart Seime, kur kai kas jau 
spaudoje minėjo, kad tai buvęs 
tautininkų darbas. Negalėčiau 
tvirtint, žinau tik, kad jie sėdė
jo po prezidento dešine, o ar 
tarp jų buvo tik vien tautinin
kai, tai tik jiems, baubliams, 
težinoma. Kaip ten nebuvo, o 
dabar aš jau žinau, kad baubi
mo srityj tautininkai ir komu
nistai, yra broliai. Žinoma, ne
galima visų tos krypties žmo
nių kaltinti, gal ne vienas ir iš 
Jų rando iš gėdos, it dairėsi ar 
kur nors prie durų nestovi 
koks hotelio patarnautojas, da- 

' leiskim, kad ir negras. Juk ir 
prieš jį .yra gėda lietuviams pa
sirodyti tokiais netolerahtais ir 
baubti, lyg miške dramblius ve
jant. Prezidentas ...... -
netvarką likviduoti, praneša, 
kad šioji sesija baigiama ir pra
šo, kad visi delegatai atsilanky
ki 1 jo prezidento surengtą įvai
rių) visoje Amerikoje esančių 
fra (emalių org-jų organų paro-

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK ŠETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
■c—.

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

Užsakymai per telefoną nepriiihami it kupohai tuti būti asihė- 
niai pristatyti j Ofišą. Tie, kUrie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet tūri atšilti ekstfa 15c pašto ir į>a- 
kAvihio išlaidotas padehgti, arba išviso $1.14, Užsakėht dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ............... kuponus. Taipgi pihigaiš ...... ...............................

Atsiųskit taah ........................... 1.... ..............................______________

Vardai .........................-..............  ~.............. -

Adresas • --iį  m 1/^1 ~ -T-T Į Į|'-i-T*l -

Miestas .........................~~~..... —........... Valstija ..........-......... ......
V——. ---------------------- .1 ... . ..............— . .. J

. ......................................  I III iii įiH1 I . ■ t

dėlę, čia pat šalUtihejo salėje.' 
0 po toj ruoštis bankiėtan, ku
ris Idrūjo prasidėti 7 v. Vakare.

Gaila) kad pamiršau pasitei
rauti kibk iš viso tų Spaudos 
“atstovų“ ten buvo. Buvo jų 
dUUg ir įvairiose kalbosė, bet 
kaip man atrodė, tai musų 
“Tėvynė“ gražiausias laikraštis. 
Kaip nekalbėkim, o musų pre
zidentas yra: gyvas, sumanūs ir 
darbštus žmogus, k Viriam tik
rai rupi organizacijos reikalai 
ir jos narių žinojimus.

Bet Štai jall ir bankietūs! Ph- 
ntlds ir pohibs, daugumoje fbr- 
moliai dėvi, bet Vyrų vos keli. 
Salė visa nustatyta ilgais ir 
trumpesniais stalais; ant kurių 
stovi užrašai, kokiai grupei 
skirti. Grupės skirstosi miestais, 
lai i įbestų Vardais ir buvo pa
vadinti. Mes kanadiečiai iš viso 
tik trys “as^bos“ du delegatai 
ir aš jų palydovė) bet turėjome 
garbės (nors per klaidą) “at
stovauti” net 19 asmenų. Mat, 
turėjo būti parašyta Kanados ir 
Brooklyno grupė, o buvo pa
rašyta: “Kanados grupė iš 19“.

Laike vakarienės vice-prezi- 
dcntd p. J. Mažiukuos žmonai) 
poniai Mąžiuknienei) buvo į- 
teiktas gražus raudonų rožių 
bukietas nuo Pittsburgho dele
gatų. Buvo išdalinti lapeliai su 
dainomis lietuvių ir anglų kal
boje. Taigi, laike vakarienės 
buvo šiek tiek dainuota.

Nėlėisiiftas elgesys
Tiesiog nepakenčiamas daly

kas, tai juodveidžių stalų pa
tarnautojų, viešas “tipsų” rin
kimas. Žinot, man sudarė viešo 
lupikavimo vaizdą. Musų stalo 
patarnautojas buvo dar liek 
mandagus, kad paleido lėkštę 
nuo vieno stalo galo iki kilo ir 
kiek kas norėjo ar išgalėjo, tiek 
dėjo, bet musų viršininkų stalo 
patarnautojas, lai tikrai perėjo 
visas įlachališkumo ribas. Jis 
be jokios atodairos, ar kuris už
imtas pašnekesiu ar kuo kitu 
Suinteresuotas — plojo per petį 
svečiams ir reikalavo “iipso“. 
Čia, žinoma, nepriseina kaltinti 
'perdaug pačius patarnautojus, 
bet hotelio užvcizdaš, kurie ar
ba savo darbininkų tinkamai 
neapmoka arba tiek yra atbukę, 
kad nepaiso, kaip su svečiais 
elgiamasi. Iki šiol aš žinojau 
‘“tipsą“, kaipo liuosą žmogaus 
nuožiūrą ir atjautimą patarnau
tojo, bet dabar aš žinau, kaipo 
prievartą. Su pasididžiavimu 
norėčiau tikrinti, jog musų ka- 
nadiškuose koteliuose, koteliuo
se, kurie nori turėti vardą, lo
kių dalykų nepamatysit.

Bet grįžkim prie programos. 
Baigiantis vakarienei, sugiedo
tas Tautos Himnas, o paskui 
salės pertvarkymas, stalų paša
linimas, kėdžių sustatymas, ir 
vėl ptaiilogų tęsimas. Progra
mą Vedė Seimo Veiigimo Kom.

p. Stėpaiiauskas. Pirmiau
sia pristatė musų gerk. prez. F. 
J. Bagočių. “Aš jus*, broliai ir 
sesės, heVarginsiu ilga kalba — 
prabilo prezidentas, nes esą jo 
balso gal ir taip jau nusibodę 
klausytis per ištisas dienas (vi
sai ne!). “Mes čia susirinkom, 
ne bartis, he ginčytis, bet ben
drai praleisti valandėlę, su lo
kiais pat broliais ir sesėmis, ant 
kurių pečių užkrauta mums vie
noda našta, kurie kartu džiau
giamės organizacijos pasiseki
mais ir kartu brankiam ašarą 
nuo musų veidų“. Taip ar pa
našiai kalbėjo prežidėhtas. Jo 
kalba buvo taip nuoširdi, kad 
jis ne lik pats susigriaudino, 
bet ne vienas salėje, braukė a- 
šarą nuo veido. Tai tikras šir
džių vienytdjas. Po prezidento 
kalbos,. prasidėjo koncertinė 
programos dalis. Pirmiausia, 
rodos, buvo iššaukta p-lė Aldo
na Struihškiulė iš Brooklyn, N. 
Y., kuri labai gražiai skambino 
piano. W. Wdll, Scrahtoho jau
nuolis, gražiai padainavo solo 
keletą dainų.

S. Vaineikis irgi sudainavo 
keletą dailių solo. Jatinas ber
niukas, J. Brazėuskas iš Cleve- 
tendo Xylophorte solo. Jis 
skambino kelias lietuviškas mfe-

[AOME-NAUJIENŲ Koto]

PAKLYDO — Bevažinėda- 
mos po New Mexico valsti
jos dykumas paklydo trys 
turistės. Valstijos policija 
jas surado po keturių dienų, 
išalkusias, išvargusias ir 
troškulio kamuojamas ne
apgyventuose ir sausuose la
vos laukuose. Viena turis
čių Laura Piedalue iš Ne\v 
Yorko Albuquerque mieste, 
kur policija ją atgabeno.

liudijąs ir angliškas, taip gabiai 
ir atsidavusiai, kad publika ne
norėjo jo paleisti, turėjo skam
binti pakartotinai. Keletą dainų 
maloniu ir išlavintu balsu pa
dainavo S. Vasiliauskas, rodos

i& New Yorko. Ir programą už
baigė p-lė Jean Moi’dosa, piano 
solo.

Bendrai paėmtis, koheertinė 
programos dalis buvo graži — 
manau, visus patenkino. Po 
koheertinės programos dalies, 
prez. Bagočius iššaukdinėjo 
kiekvienos valstijos atstovus ir 
svečius atskirai, prašydamas 
juos atsistoti) O visi kiti pagerb
dami plojo. Kuomet’ priėjo prie 
Massachusetts valstijos tai Lie
tuvos tautinė vėliava, nustojusi 
“lygsvaros“ phsVlro ant šono.

- “Matote, mūsų garbei ir vė
liavos lehkiėBi“ — pasididžiuo
jančiai juokėsi prez. Bagočius.

Po to sekė šokiai, grojant ge
ram orkestrui, kuris neskupėjo 
ir liėtUviškų šokių, žodžiu sa
kant, serantoniečiai, mėtyt, dė
jo didelės pastangas svečius pa
tenkinti.

Liepos 1 d. Sesija Vili atida
ryta 9:30. Vatdošaukis. Pribu- 
ha dar vienas delegatas. Vaka
rykščiai nesusipratimai lengvai 
išrišami, ar patys išsiriša. 
“Sandaros*’ redaktorius p. Vai- 
dyla> siūlo labai pahašin min
tim suredaguotą įnešimą, re
daktoriaus rinkimo reikalu, 
kaip vakar btivo Dr. Pk Grigai
tis pasiūlęs. Dr. P. Grigaitis 
momentaliai pritaria jo įneši
mui ir siūlo jį priimti. Kiti pa
remia. Balsuojama ir viskas 
baigta. Kaip kartais iš didelio 
debesio mažas lietus būna? Bet 
tai ne be akcijose...

Einama pfie tolimesnio kp. 
įnešimų svarstymo. Dr. M. Vi- 
nikas, ilgai aiškina naujų, mo
kesčių lentelių įvedimo reikalą.

(Bus daugiau)

žmogžudystes
• Nežinomi gengstčriai va

kar anksti rytą nušovė 58 me
tų, vaisių pardavėją, Niek 
Chiatmonte, 336 W. 24th St. I 
Kunės buvo atrastas apie 200 
nuo namų.

• Chleago LaXVii policijos 
nuovadoj sėdi 20 metų Leo 
O’Rourke) 6159 S. Ashland Avė. 
kulris nušovė savo brolį Tho- 
mas) Ž5 m. amž., buvusį kali
nį; Leo aiškina, kad Thomas 
norėjęs peiliu nudurti tėvą.
^^2__ ” * * _______________ • - f

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
185th IR ARCHER AVENUE

Mrs. Anelia K. Jarusz

...................... .............................. IHIMMIIMMIIMŪI lllll... .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ambulance
DIENĄ IR NAKTĮ........ -

Visi Telefonai YARDS 17414742 
•1605-07 So. Uefmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 ■ - , įį į H Į ..............   , .......... . n
1 koplyčios visose

1—y cz:L 1 Čhicagos dalyse

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

i». šaltiMieRas.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miėsto 
Dalyse

NARIAI 
Čhicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Pįititrtiavi- 
mas Dienų 
ir Naktį

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaiiica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaėe
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKŪS IR EUDEIKIS
4^04 Šo. NVesteril Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 ’ Lituanica Avenue Phone Yards 4908

, ... . .. ■ Į >; .... . -------------------------------- . ----------- .... . .

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

Phdhė Grdtehill 0142
Cicerd Phčnė Cicero 2109

X LIULEVIČIUS
4'348 So. California Avenue Phone Lafayette 357-2

P. X RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cbh bf 35th ūhd Halsted Stš.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliotais pagal sutartį.
Rež. 4910 SO. MICHIGAN BLVb. 

Tel. Kenwood 5107

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

i <!>■( III Iii im-ni

ADVOKATAI

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

8939 SOVTtt ULAREMONT A VE.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofiisas—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.

JOSEPH1 GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Teiephone: Yards 1001 
4631 SQ. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 Šo. RockvvelĮ SL 
Telephone: Republic 9723

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

valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Darnen Hemlock 6699

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn St
Roohi 1230

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

KAI. <'< ZAKEISKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. ProspeCt 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

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. NAIRELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
... • tąrfi 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.

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių . įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
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 Av.

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

Ui lįĮj.i.hii MII. I Iii ■

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 St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IŠtaiS°

bfisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 
kampas Hglsted St.

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

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. fco piet ir riuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAV 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJĄ! ir dantistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phorie CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šėtėdomlš ir nbdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Ayentie

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso Valandos
Npo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
piętų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
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J. Ruzgys

Kur Parsiduoda Kraujas
Zosės motina trečias mėnuo 

nesikelia. Jos veido raukšlės 
pasidarė gilios, juodos. Jdubo 
akys. Ji baigia spiaudyti pasku
tinius plaučių likučius, tačiau 
vis dar nori išgyti ir tikisi gy
venti, kaip mirti pasmerktas 
nusikaltėlis iki pat sušaudymo 
ar pakorimo vis dar tikisi bu- 
it laisvas. Ji visada atsibunda 
anksti, žadina Zosę ir liepia ei
ti ieškoti darbo, kad uždirbtų 
pinigų ir nupirktų vaistų.

—Nebeik tu į tą biržą, juk 
matai, kad iš to niekas neišei
na, — kelintą kartą sako moti
na Zosei.

Mato ir pati Zosė, kad iš to 
niekas neišeina, — kur jaunos, 
gražios, turi dar šiek tiek šva
riau apsirengti, tos nepalygina
mai laimingesnes: tai koks se
nyvas viengungis už “šeiminin
kę” pasamdo, tai kur viešbutin 
ar restoranan paima, o ji kaip 
pasilieka, taip pasilieka belau
kianti, — bet kur eiti, nei mo
lina gali jai pasakyti, nei ji pa
ti begali žinoti, nes ji turi vien 
tik stiprius — veik vyriškus 
raumenis — turi vien tik dar
bo rankas. Tačiau motinai pa
dėti nori. Nors ji ir nebetiki, 
kad motina išgytų, nes vienas, 
visų giriamas gydytojas pasa
kė, jog šių dienų medicina nė
ra dar tiek tobula, kad galėtų 
naujus plaučius įstatyti, tačiau 
vis dėlto norisi, kad dar bent 
vieną kitą mėnesį pagyventų.

Todėl keliasi Zosė iš lovos, 
kramto sausą duonos plutą ir 
eina.

« « B
Miestas puošiasi. Mieste jau 

daug pristatyta, bet vis kasmet 
dar statoma didelių, gražių mū
rinių namų. Tai vis daugiau
siai ypatingai gabių žmonių 
darbas: komersantų, sugebėju
sių, anot Komskio, puikiai ban
krutuoti ir savo turtą laiku lik
viduoti, prisišliejėliu. įbėgu
sių “iz matuški Bosiji”, per ke
lias dienas užmiršusių “Bože 
caria chrani” ir išmokusiu ne 
tik Lietuvos himną, bet kele
tą ir tautiškų dainelių; padegė
jų, sugebėjusių apdrausti savo 
senus laužus keliais šimtais 
tūkstančių litu ir gudriai pade
gusių; kasininku, keletą metų 
ramiai sau, prisidengus gražia 
tautininko kauke, tuštinusių 
valdiškas kasas ir užsienio ban
kuose atsidariusiu gana dideles 
ein. sąskaitas tėvų, brolių ar 
sererų vardu, o paskum atsėdė
jusių po kelis mėnesius kalėji
me ir visą laiką keikiančių 
teismą, kad nenuteisė lygtinai. 
Tie žmonės statosi. Tie žmonės 
kuriasi ir plačiomis akimis žiu
ri į šviesią savo ateitį. Tiesa, 
dabar, artinantis dvidešimčiai 
metų nuo nepriklausomybės at
gavimo sukaktuvėms, statosi 
jau ir negabieji, nors ir labai 
išlengva, su didelėmis paskolo
mis.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Zosė eina gatve ir dairosi į 
tuos namus, apnarpliotus kur
tėmis bei laiptais, kur aukštai 
mūrininkai kakši savo plaktu
kais ir greitai krauna plytą 
ant plytos, tarsi bitės korį, vis 
aukštyn ir aukštyn. Laiptais 
sunkiai keliasi sulinkę vyrai, 
ant nugaros užsikabinę dideles 
naštas plytų ir vis—hop, hop... 
Žemai pilna moterų: vienos si
joja žvyrą, kitos minko cemen
tą ir vis — hop, hop.

0 jeigu ji pamėgintų eiti prie 
tų namų statybos! Juk ji gali 
ir plytas nešti, ir molį minkyti.

—Ponas, ar neatsirastų ir 
man darbo?

-r-Kad jau ir taip perdaug. 
Jei bent kai ketvirtą aukštą 
pradėsim, — atsako inžinierius 
darbo vedėjas.

—Pasigailėkit, ponas: kelin
tas mėnuo serga motina, tar
nauti negaliu, nes reikia ją pri
žiūrėti, o padienio darbo taip
gi kol kas niekur negaunu.

—Che, che, che ... — juo
kiasi ponas, — eina vaikai el
getaudami — serga motina, ei
na darbo prašydami — serga 
motina, rodos, kad viso pasau
lio motinos iš karto susirgo. 
Che, che, che . . . jeigu neme
luotum, gal ir susirastų darbo, 
bet dabar — eik toliau bene 
rasi durnesnių.

Liūdna ir graudu pasidarė 
Zosei. O ant dūšios, tarsi kas 
didžiulį mėšlų valktį butų už
vertęs. Tačiau apgniaužė ji šir
dyje tą niekingą pono pašaipą 
ir nuėjo toliau.

Darbo biržoj.
Visi nuplyšę, alkani.
Nervingai vaikščioja iš kam

po į kampą žvairuodami vie
nas į kitą ir laukia darbo, kaip 
žydui manų iš dangaus nukrin- 
tant, kaip motina sūnų iš karo 
sugrįžtant.

Darbas! . . . "darbas! . . . dar
bas! . . .

Bedarbio viltis, išganymas, 
džiaugsmas! . . .

Gavęs darbą, bedarbis šypso
si visą dieną, o vakare šypsosi 
ir jojo žmona bei maži vaiku
čiai, sulaukę tėvą su kilogra
mu duonos ir keliomis silkė
mis. nors dar ir skolon iš krau
tuvės paimtomis.

šiandien taipgi keletai nusi
šypso io laimė, — gavo darbą. 
Bet daugelis dar jo ir laukia. 
Laukia jų tarpe ir Zosė ir vis 
klausia save, kodėl ji tokia ne
laiminga.

Kambarvie pasirodė vaikas 
su laikraščiais. Jis garsiai rėkia 
jų pavadinimus ir paskutines 
sensacijas. Visi apstojo aplink 
ir prašo duoti paskaityti. Nors 
skelbimus peržiūrėti. T5et vai
kas neduoda. Jis rėkia nenorįs 
būti spaudos parazitu ir trau
kiasi prie durų.

—O! “Dienos Naujienos” ra
šo ir apie biržą, — prisimena 
vaikas ir dar daugiau sužadina 
bedarbių smalsumą.

—Meluoji, rupužioke! — rė
kia darbininkai. — Nori tik 
parduoti.

Bet vaikas juos įtikina:
—Jeigu nieko nebus — aš pi

nigus grąžinsiu. Buvau visai 
užmiršęs. Mat, kad kaimie
čiams, ir po penklitę galit mė
tyti, o laikraščiui — dvidešimt 
centų gailite. Pažiūrėkit, ką čia 
rašo.

Bedarbiai dedasi po kelis 
centus ir perka laikraštį, o pas
kum skaito:

“Darbo biržoj maža bedar
bių ...” — o toliau — “. . . 
jiems siūlomas darbas nepatin
ka ir neina dirbti. Į provinci
ją Kauno darbininkų jokiu bu- 
du negalima iškrapštyti. IŠ kai
miečių jie dar pasijuokia. Jei
gu ūkininkas pasiūlo 40 litų 
per mėnesį ir valgį, darbinin
kas atkerta ūkininkui, kad 
greičiau važiuotų iš kur atva
žiavęs ir dar pasiūlo 5 litus ke
lionei”.

IACME NAUJIENŲ Eoloi

TREČIĄ KARTĄ BANDO 
—Lupę Velez, Meksikos at
stovė Hollywood artistų tar
pe, 1933 metais susituokė su 
garsiu plaukiku ir filmų 
“Tarzanu” Johnny Weis- 
muller. 1934 metais padavė 
divorso skundą, bet jį iš
traukė. 1935 metais padavė 
kitą skundą- Bet ir tą iš
traukė. Dabair artistė užve
dė bylą Los Angeles teisme, 
trečiu kartu bandydama 
nuo vyro atsiskirt.

Valandėlę visi tyli. Paskum 
traškina dantis, gniaužia kuinš 
lis ir ieško akmenų redakcijai 
visus langus išdaužyti.

—Ne, vyrai, geriau nueikim 
redakcijon — tegu duoda po 
40 litų per mėnesį ir valgį ir 
tegu veža ne tik į kaimą, bet 
ir į pačią peklą--------------------

Tuo tarpu įeina ponas juo
dais, raginiais akiniais ir dai
rosi.

Ir visų žvilgsniai nukrypsta 
į poną. Ir dėmesys nukrypsta. 
Visi stojasi, nori atrodyti di
desni, stipresni ir laukia, kaip 
loterijoj, kuriam nusišypsos 
laimė — kurį ponas pasirinks? 
O gal ir kelis. 15 karto!

Bet ponas, pasirodo, ne to at
ėjo.

—Kuri iš moterų sutinkat 
parduoti savo kraują? — klau
sia tas ponas.

•Valandėlę visos tyli.
Kraują! . . . kraują! . . . par

duoti savo kraują! . . . Dūšią, 
gal, ne viena tą valandą sutik
tu už gerą kainą parduoti, — 
tik niekas dabar jų nebeperka, 
senovėje velniai versdavosi ta 
prekyba — tur būt, subankru
tavo, — bet ducf’ išlašinti lašą 
po lašo savo kraują ir gauti už 
tai kelis litus — baisu! . . .

Tačiau už valandėlės:
—Aš.
—Ir aš.
—Ir aš, — pasigirdo balsai.
Gydytojas traukiasi blokno

tą ir rašo visų jaunų ir stiprių 
moterų, sutinkančių parduoti 
savo kraują, pavardes. Įrašo ir 
Zosę.

Ir bėga Zosė namo trindama 
rankas ir šokinėdama iš 
džiaugsmo—bėga pranešti mo
tinai džiaugsmingą naujieną, 
kad ryt ji gaus šimtą litų — 
visą šimtą (litų! — fr nupirks 
jai ne tik duonos, bulvių ir 
mėsos, bet ir vaistų visokių 
pripirks. Dabar, mamyte tikrai 
išgysi, — pasakys ji.

Tačiau ryt tas pats'laikraštis 
rašė:

“Mergina, pardavusi savo 
kraują, šią naktį sumišo ir nu
gabenta ligoninėn. Mums rašo, 
kad vakar vienas gydytojas 
pasamdė merginą, kuri galėtų 
duoti savo kraują, nes reikia 
Baudonojo Kryžiaus ligoninėj 
gulinčiai moteriai perpilti. Ši 
sutiko. Už tai ji gavo, rodos, 70 
litų. Bet dabar ta mergina ei
nanti iš proto, blaškosi ir nie
kus kalbanti, šią naktį ją turė
jo laikyti lovoj pririštą. Paga
liau vėlai naktį buvo iššaukta 
greitoji pagalba ir nuvežta mie
sto ligoninėn.”
Šiauliai, Lietuva.

Margumynai
balsavimas dėl to il

gaausio zuikio...
Pastaraisiais laikais gana 

ponuli ainis pasidarė ilgiausias 
zuikis. Pats jis iš tikrųjų dide
lis bailys, bet gana daug nuo
stoliu padaro sodams. Ūkinin
kai sodininkai be galo juo nu
siskundžia, tačiau yra ir kitų 
įmonių, arba, tikriau pasa
kius, medžiotojų, kurie aiški-1 
na, kad zuikelis niekuo nekal
tos žvėrelis. Tik reikia patiem 
ūkininkams ir sodininkams 
nedelius aprišti ir tuo apsau
goti, jei kartais į sodus atkly
sta zuikelis.

Dabar Latvijoje iškilo gana 
keistas klausimas: ar zuikis 
žalingas ar ne? Jis turi pasi
baigti bendru balsavimu. Ži
noma. čia nebalsuos visi lat
vių piliečiai, bet tik “Setą un 
Druva” (sodyba iir laukai) 
skaidyto jai. Redakcija išsiuntė 
savo skaitytojams atskirus la
pelius, kur kiekvienas turi pa
sisakyti, visai trumpai apibu
dindamas zuikį: žalingas ar 
ne. Balsavimas vyksta gana 
pagreitintu tempu, nes iki bir
želio 15 d. reikia atsakyti. 
Maždaug tuo laiku, kada pasi-| 
rodys ir jauni zuikeliai. Bet 
čia dar ne galas, nes po atsa
kymų bus atiduota spręsti zui
kio likimą latvių žemės ūkio 
rūmams.

Čigonu karalius alum 
ir dešrelėmis išgel

bėjo savo sostą
Šiuo metu čigonų kalralium 

vra lenkų čigonas, turįs Jonu
šo I titulą. Jau kuris laikas 
čigonai buvo pradėjo prieš jį 
bruzdėti. Ypač padidėjo bruz- 
dėiimas, kai Jonušas I nutarė 
paleisti savo vyriausybę ir pa
rlamentą. Šiomis dienomis či
gonai ėmė net reikalauti, kad 
Jonušas I atsistatydintų. Čigo
nų karalius sugalvojo gudrų 
būdą savo sostui gelbėti. Su
šaukė atvirame ore netoli Var
šuvos didžiulį visu Lenkijos 
čigonų atstovų susirinkimą iir 
surengė atvirame ore balsavi
mą, ar jam pasitraukti nuo 
sosto ar ne. Pats karalius sakė 
susirinkimui ilgą kalbą, o jo 
žmonės kalbos metu vaišino 
visus susirinkusius čigonus 
alum ir dešrelėmis. Kai gerai 
privaišino, tai ir didžiausi Jo
nušo I priešai balsavo už tai, 
kad jis pasiliktų soste...

Remkite tuos, kurie 
p-arsinasi 

“NAUJIENOSE”

VIRKITE
VESIU, PATOGIU ELEK- 

TRIKINIU RUDU
SU

Automatiniu Elektrikiniu Pečium

e Tūkstančiai elektrikiniu pečių vartotojų Chicagoj 
jums pasakys, kad jos pasigamina valgius be virtu
vių įkaitinimo- Modernų elektrikiniu pečių insulaci- 
ja sunki ir todėl ji sulaiko šilumą viduj, — ten, kur 
ji priklauso. O verdant ant paviršiaus šiluma eina 
tiesiai po variniu ir į maistą, vietoj to, kad pasiduoti 
j virtuvę.

Ateikit ir išsirinkite sau elektrikinį pečių DA
BAR — gėrėkitės vėsesniu virimo budu šią Vasarą-

PAMATYKIT FRIGIDAIRE . . . HOTPOIT . . . 
L&H... WESTINGHOUSE Electric Rangės 

dabar parodoj musų Elektrikos Krautuvėse

SPECIALĖ AUKA
{mainymo nuolaida už senąjį pečių.

2. Liberali nuolaida, kuri padengs instaliacijos
ir pervadų išlaidas daug kur.

3. Mažas įinokėjimas.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Ru^piučio 14,1938 
Simset Park Daržt 
135th IR ARCHER AVENUE

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

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų’
Sidabrinį Setą

Kas Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setą d*
TIKTAI Už 'P oo

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 Šmotų Setas.................................
“Naujienos” Metams ir Setas ..........

$8.00
$4.00

$12.00

Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams....................
26 šmotų Setas su persiuntimu
“Naujienos” Metams ir Setas ...

*5.00

*9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

Adresas

Miestas 
.... ......t....

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Walskis—pirm.,3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2286; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. ’ 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Ix>we Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
83rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmų pen 
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS RUSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 ui., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys YurČius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas. Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Reiuutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 193R M : Pir-v

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fir. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St; 
Kasierius Mike Kaziunas. 3508 
Gunderšon Avė., Berwyn, III.; 
M?rš^lka .Tuozanas Zubo'H^ius, 
530 So.* Lawrence Avė.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Maįn 5928.

ŽAGARTEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago Ilk; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Spring
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St, Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1988 METŲ VALDYBA: 

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

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 193R METAMS: 

John Jackas— pirmininkas. 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 Strlng St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų ra<ti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
434R o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
R26 W. 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trusteea.
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Hitleris — vietoje Jėzaus

Po to, kai Anglijos karalius ir karalienė sugrįžo 
namo, po atsilankymo Paryžiuje, kur juodu buvo nepa
prastai iškilmingai priimti, Francuzijoje pasiliko britų 
karo sekretorius Hore-Belisha, kuris tęsė pasikalbėji
mus su Francuzijos vyriausybės ir generalinio štabo 
atstovais.

Po tų pasitarimų Hore-Belisha pareiškė:
“Atrodo, tartum du generaliniai štabai yra 

kaip vienas. Francuzijos trispalvė ir britų Union 
Jack atrodo kaip viena vėliava.”
Iš šito Britanijos karo sekretoriaus pareiškimo yra 

aišku, kad Anglijavir Francuzija sudarė karo sąjungą.
Tai milžiniškos svarbos reiškinys Europoje. Hitle

ris ir Mussolini dabar žino, kad jeigu juodu įsiveltų į 
karą su Francuzija, tai prieš juodu stovės taip pat ir 
galingas Britanijos karo laivynas, — nekalbant jau apie 
milžinišką finansinę britų imperijos jėgą.

Vargiai juodu drįs pakelti ginklą prieš šitą galybę.

nekalbant jau apie

Neturtingųjų žmonių teismas
Detroite Bandomas Naujas Budas Padėti 
Neturtingiesiems Išsimokėti Savo Skolas

Vokietijos naciai bando padaryti iš savo politinės 
teorijos religiją. Todėl jie veda aštrią kovą prieš krikš
čioniškas bažnyčias, tiek protestonų, tiek katalikų.

Krikščionybę tradicinėje jos formoje naciai atmeta 
da ir dėl to, kad ji yra kilusi iš žydų tautos. Vokietijos 
bažnyčios reikalų ministeris Kerrl neseniai pareiškė:

“Kunigai, iš tiesų, sako, kad Jėzus buvo žydas, 
ir jie kalba apie žydą Povylą, ir sako, kad išgany
mas ateina nuo žydų. Tai negalimas daiktas! Mes 
turime pasirūpinti, kad musų vaikai butų apsaugoti 
nuo pavojaus, kad partija prie jų akių butų išjuo
kiama.”
Kitas nacių valdžios šulas, vadinamojo Darbo Fron

to vadas, Dr. Ley, pasakė:
“Aš tikiu šioje žemėje tiktai į Adolfą Hitlerį. 

Aš tikiu į vieną Viešpatį Dievą, kuris mane šutvė* 
• rė ir'mane veda,‘ir as tikiu, kdd šis* Viešpats Die

vas atsiuntė mums Adolfą Hitlerį.”
Vadinasi, Hitleris tai — Dievo atsiųstas mesiją, iš

ganytojas !
Tarpe naciškos religijos skelbėjų žymią vietą už

ima Dr. Engelke. Jisai laiko pagrindine “vokiškos krik
ščionybės” tiesa šitokį dėsnį:

“Dievas pasireiškė ne Jėzuje Kristuje, bet
Adolfe Hitleryje.”;. . ; ’

f IŲ*' *

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad Vokietijos naciai, ku
rie šitaip kalba, išsikraustė iš proto. Bet nuostabiausia 
yra tai, kad tas naciškas gaivalas valdo tautą, kuri buvo 
pagarsėjusi visame pasaulyje savo mokslu, menu ir li
teratūra !

ANTIS

Nuobodulio pasaka

SU-

sa-

Pittsburgho Naujienų sky
riaus vedėjas, drg.t S. Bakanas, 
rašo, kad sandariečių veikėjas 
toje kolonijoje, p. J. Virbickas, 
pasakojęs SLA 3 apskričio ko
miteto nariams, kad Amerikos 
lietuvių choro “Pirmyn” kelio
nę apmokėjusi Lietuvos! vyriau
sybė, ir jisai tvirtinęs, kad tai 
“visiems yra žinoma.”

Kaip gi atsitiko, kad iš visų 
lietuvių chorų Amerikoje Lie
tuvos vyriausybė “pasirinko” 
šitą Chicagos chorą, o ne kurį 
kitą. Anot musų bendradarbio, 
minėtasai sandarietis taip aiški
nęs :

“Ponas Virbickas dar dau
giau įtikinančiai visiems) pa- 

- reiškė, kad kai keletą metų 
atgal Suveinytose Valstijose 
viešėjęs iš Lietuvos atvykęs 
adv. Skipitis, t 
ręs, kid Pj&i

Jisai paty- 
esąs 

geriausiast-Miftl&rikoš lietuvių 
choras, ir jisai pataręs Lietu
vos valdžiai, kad (šis cho
ras) butų partrauktas val
džios lėšomis į Lietuvą.”
Tai kieno nors prasimanyta 

pasaka, kurią p. Virbickas kar
toja. “Pirmyn” choras nėra ga
vęs nei iš Lietuvos vyriausybės, 
nei iš p. Skipičio (DULK pir
mininko) nė vieno skatiko. Vi
sus pinigus savo kelionei į Lie
tuvą sudėjo choro rėmėjai ir 
choro nariai.

SKIRTUMAS

bu-

Visi žino, kad musų komunistai labai nemėgsta bu
vusiųjų savo draugų, opozicionierių arba, kaip juos ki
tąsyk praminė Aleksa-Angarietis, “sklokininkų”. Tame 
dar nebūtų nieko nuostabaus. Komunistai yra į religinę 
sektantizmą palinkusi srovė (aklas tikėjimas į partijos 
dogmas, “neklaidingų” vadų garbinimas ir t. t.); todėl 
jie, kaip ir visos sektos, labiausia neapkenčia “nukry
pėlių”, “heretikų”.

Bet reikia stebėtis atkakliu komunistų užsispyrimu 
vadinti tuos opozicionierius “trockistais”. Kiekvieną 
kartą, kai “Laisvė” arba “Vilnis” užsimena apie žmo
nių grupę, susispietusią aplink “Naująją Gadynę”, jied
vi būtinai prikiša jai “trockizmą”: esą, trockistai prisi
plakė prie Socialistų Partijos, ir ši gailisi, juos priėmu
si; dabar trockistai plakasi prie Lietuvių Socialistų Są
jungos — pastaroji irgi pasigailėsianti, kad su jais 
sidėjo.

Tas pats ir tas pats kartojama diena iš dienos, 
vaite iš savaitės, kaip kokia nuobodulio pasaka!

Bet “nauja-gadyniečiai” nėra trockistai. Tas laik
raštis ne kartą kritikavo Trocį ir nurodinėjo, kad su 
tuo buv. sovietų karo komisaru ir jo sekėjais jisai nesu
tinka. Pirmiaus, kai su ta grupe veikė Leonas Pruseika, 
ji dar buvo, jeigu ne pilnai trockinė, tai netoli to. Ji ėjo 
kartu su “tarptautine komunizmo opozicija”, kuri savo 
tikslu laikė atsteigti Komunistų Internacionale origina
lius “leninizmo principus”. To paties nori ir Trockio 
“ketvirtasis Internacionalas”.

Bet po to, kai “skloka” skilo ir pruseikinio tipo ra* 
ketieriai tapo iš jos išmesti, lietuviškoji opozicija ėmė 
krypti į socializmo pusę, šiandie “Naujosios Gadynės” 
nusistatymas yra tiek prisiartinęs prie socialistinio, 
kad jos štabo nariai įstojo į Lietuvių Socialistų Sąjun
gą, o LSS. nariai dalyvauja to laikraščio bendrovės di
rekcijoje. Tarp tų buvusių dviejų skirtingų grupių žmo-' 
nių kartkartėmis, žinoma, yra galimi nesusipratimai; 
bet jie yra asmeninio, o ne principinio pobūdžio.

Bet komunistai vistiek rėkia ir rėkia apie “trockiz
mą”. Tai yra žemos rųšies demagogija ir akių dūmimas!

Aną dieną “Naujienose” 
vo pavadinti “murziais” tie vie
tinio kom-organo bendradar
biai, kurie pašiepiančiomis ir 
užgauliojančiomis “korespon
dencijomis” atakavo “Pirmyn** 
choro vedėją ir narius, nuvyku
sius į Lietuvą.

Dabar tasai kom-organas sa
ko, kad ir “Keleiviui” tinkąs 
“murzių” epitetas, nes ir jisai 
neigiamai žiūrįs į “Pirmyn” 
choro kelionę. Tačiau “KeL” 
tiktai pasakė savo nuomonę, 
bet tų jaunuolių neužgauliojo. 
Tai didelis skirtumas).

DR. J. ŠLIUPO IŠLEISTA 
KNYGA

senas veikėjas Dr. Jonas Šliu
pas vėl išleido didelį veikalą. 
Tai — vertimas Granto Alleno 
knygos apie “Dievo idėjos evo
liuciją**. Knyga turi 309 pusi, 
didelio formato; kaina 6 litai.

Dr. J. šliupas prieš 36 metus 
išvertė ir išleido garsaus vokie
čio gamtininko Liudviko Bu- 
echnerio veikalą “Spėka ir me
džiaga”, kuris nemažai prisidė
jo prie laisvos minties pasklei
dimo tarpe lietuvių, ypač tarpe 
besimokinančios jaunuomenės. 
Dabar, leisdamas šį anglo Allef 
no kurinį lietuvių kalba, vertė
jas rašo:

“Mano pastangų amžius 
baigiasi ir, jeigu gyvenda
mas busiu bent krisleliu pri
sidėjęs prie lietuvių dvasios 
atgaivinimo ir išlaisvinimo iš 
slibino nasrų, tai jausius ne 
dovanai kovojęs ir busdu įvy
kinęs savo garbingos moti
nos pageidavimą, kad varg
šams ir dvasios ubagams pa
lengvinčiau gyvenimą ir juos 
apsergečiau nuo išnaudoji
mo. Mano įsitikinimu, tik fa
natizmo, siauraprotystės ir 
nusižeminimo paikystėmis 
nusikračiusi tauta teįstengs 

' sukurti savo plėtotei tinka- 
. mas sąlygas ir sugebės išsi

laikyti koVoje dėl būvio-' lais
va. Ateitį reikia grįsti šviesa, 
laisve, dorove, visų gerove; 
ir kada tuo pagrindu savo 
patalą busime pasikloję, tap
sime lygiais žmonijos nariais 
(lovoje? — “N.” Red.) ir pa
sieksime žmoniškumo idealą: 
busime atsiekę brolybę ir ly
gybę ir laisvę visų žmonių 
ir visų tautų. Tuomet įsivieš
pataus taika žemėje.”
Amerikoje yra kelios laisva

manių kuopelės. Jeigu jos tą 
knygą paskleistų, tai atliktų ge
rą darbą.

šiais hedarbo ir depresijos 
laikais įėjo labai į madą pirkti 
įvairius nainams ir šiaip gyve
nime reikmenis ant išmokesčio. 
Ne tik didmiesčiuose, viduti
niuose, bet ir mažesniuose 
miestuose yra įvairios krautu
vės ir biznio kompanijos, ku
rios parduoda savo prekes išsi
mokė j imui. Yra labai plačiai 
pasklidę ir paskolos kompani
jos, kurios skolina pinigus ga
na aukštais nuošimčiais įvai
riems gyvenimo reikalams.

Žmogus prispaustas pinigiš- 
kai ir tikėdamasis geresnės at
eities, labai dažnai pasinaudoja 
šiokių kompanijų patarnavimu. 
Ypatingai, kada jis papuola iš
kalbiam pardavėjui į rankas, 
kuris įvairiais saldžiais žode
liais labai gražiai moka prikal
bėti. Tik po to žmogus dažnai 
pasijunta esąs apgautas.

Tokios kompanijos ar krau
tuvės save aprūpina įvairiais į- 
s ta tymais, ir paskiau pirkėjas, 
kad ir apsižiūri ar mokėti ne
stengia, bet -pasiskųsti niekam 
negali, nes įstatymai yra par
davėjų pusėje, o paprastam 
žmogeliui daugiau nieko nelie
ka, kaip tik mokėti, arba grą-

J. V. STILSONAS — “N.
REDAKTORIUS

“Nauj. Gadynės” direktorių 
taryba praneša tame laikrašty
je, kad, J. Jankūnui pasitrau
kusi iš administratoriaus parei
gų (kurias jisai ėjo tik laiki
nai), administratorium yra pa
skirtas S t. Strazdas, o redakto
rium — J. V. Stilsonas.

Be to, “Nauj. Gadynė” 
neša, kad šią savaitę jai 
pristatytas spausdinamas
sas, kurį bendrovė neseniai nu
sipirko, Dėl spaustuvės persi
tvarkymo sąryšyje su tuo, šios 
savaitės 
eisiąs.

pra
bus
pre-

N. G.” numeris neiš-

tas savaitraštis, kurį 
redagavo L. Pruseika 
jisai paskui stengėsi

seniaus
ir kurį
kaip įmanydamas sunaikinti, 
ne tik gyvuoja, bet dar ir stip- 

Kai “N. Gadynė” bus
spausdinama savo presu, tai 
jos leidėjai galės sutaupyti ne
mažai pinigų.

rėja.

IŠ LIETUVOS
10,000 KAUNIEČIŲ PASITIKO 

VILNIAUS LIETUVIŲ 
SPORTININKUS

KAUNAS, liepos 17 d. — Ry
tą atvyko 30 Vilniaus lietuviu 
sportininkų ir 16 ekskursantų, 
kurių tarpe žinomi visuomenin- 
kai kun. Čibiras ir šikšnys ir 
skautininkas žižmaras. Stotyje 
juo® pasitiko per 10,000 kau
niečių ir su nepaprastai entu
ziastingomis oviacijomis lydė
jo per miestą. Vilniečiai prie 
nežinomojo kareivio kapo pa
dėjo Vilniaus gėlių vainikų.

dirba, jie gana gražiai gyvena. 
Vieną gražią dieną ateina iŠ ku
rios prigavingos firmos iškal
bus pardavėjas; ir savo gabu
mais šiai moteriai įkalba pirk
ti elektrikinį šaldytuvą. įkalba
ma labai lengvomis sąlygomis 
šaldytuvas įsigyti. Ta moteris, 
ųieko blogo nenujausdama, pa
sirašo sutartį įmokėti vieną do
lerį ir po dolerį kas mėnesį iki 
už šaldytuvą suma bus sumo
kėta. Bet čia jai neminima apie 
nuošimčius, apie kolektavimo 
kaštus, ir kitokius pridėčkus. 
Jai nė į galvą neateina, kad tas 
šaldytuvas jai kainuos tris ar 
keturis sykius daugiau, negu jo 
tikra vertė.

Moteris džiaugiasi šaldytuvo 
parankuinu ir moka už jį punk
tualiai. Bet štai, jos vyras at
leidžiamas iš darbo. Ji neįsten
gia toliau mokėti. Kompanija 
išima teismo sprehdimą prieš 
jos vyrą. Tai padaro ne tuoj, 
bet tik kai jis vėl pradeda dirb
ti. Čia jie tuoj užgriebia pirmo
sios savaitės; uždarbį. Tuo tar
pu kompanija šaldytuvą atsii
ma ir jį parduoda kitam. Bet 
tas dalykas tuomi dar nesibai-

1 gia ir tas žmogus už tą šaldy
tuvą turi baigti mokėti, nors 
jis jo jau ir neturi. Jam yra iš
skaičiuojama dalis uždarbio 
kada ir kur jis tik gauna dar- 
bą.

Kad greičiau atsikratyti tokia 
nepageidaujama skola, jie pasi
taria ir eina pasiskolinti pinigų 
iš paskolos, kompanijos už 2^2 
ar 3%% per mėnesį. Jie pasi-

paskirų pramonių ir tos pra
monės veikia tik sezonais. Po 
to stovi uždarytos. Didžiuma 
Detroito šeimų neturtingosi Kad 
galėtų savo gyvenimą kaip nors 
toliau tęsti, o ypatingai kada 
atsiranda naujagimis arba kas 
nors šeimoje serga, dažnai to
kiai neturtingai šeimai ir tenka 
su įvairiomis krautuvėmis ar 
paskolos kompanijomis susi- 
konlraktuoti. Be to, Detroite 
skolos laikoma kaip ir dideliu 
“prasižengimu.” Skola reiškia 
galimą įstatymais u užgriebimą 
uždarbio, ko kai kurios įmones 
netoleruoja ir darbininkas pra
randa darbą.

Remiantis Michigan valstijos 
įstatymais, skolintojas gali at
imti 70% nevedusio vyro už
darbio ir 40% vedusio vyro sa
vaitinio uždarbio. Teismo 
sprendimams pasikartojant sko
lintojas; gali net 60% paimti iš 
vedusio vyro uždarbio ir pri
versti jį sumokėti po du dole
riu už kiekvieną teisimą ir po 
du ir pusę dol. už kiekvieną 
sekvestravimo įsakymą.

Kas tie skolintojai? Daugu
moje tai rakandų, drabužių ir 
brangenybių parduotuvės, ku
rios samdo “aukšto iškalbumo 
pardavėjus”. “Apgavikų 
mos.” Toli gražu ne visos 
t.roito prekybos; įmonės ar 
mos yra apgavikai, bet kai 
rie toki yra. Labai retai pasilai-

įmokėti pinigai negrąžinami ir 
dar likusi suma įvairiais bu
dais iš jo nors ir per 10 metų 
yra išieškoma.

Kad vargšui 
žmogeliui paglebėti, 
jau yra suorganizuotas ir prak
tikuojamas teismas, kuris, gali
ma sakyti, busi pirmutinis tos 
rūšies teismas Amerikos Jung
tinėse Valstijose. Ten retai ka
da matysi advokatą. Ten neiš
girsi sušunkant: “Tylos teis
me!” arba “Nusiimkit kepurę!” 
Tam teisme nėra nei suolų žiū
rovams, nei kėdės apklausinėja
mą j am bei liudininkamsi. Nėra 
taipgi priesiekusiųjų (jury) 
suolo, nė teisėjo stalo. Kiekvie
nam leidžiama būti su kepure, 
jei jis nori, nedraudžiama ir rū
kyti, jeį jis tai mėgsta. Niekam 
nereikia daryti priesaikos ir Bi
bliją bučiuoti. Šiam teisme nie
kas ir liudininkų nepristato. 
Niekas nėra tardomas.

šio teismo vedėjas, yra tei
sėjas) Joseph A. Gillis, storas, 
riebus, žemo ūgio, rusvų plau
kų, gudrių akių ir linksmo vei
do ir budo. Jis niekad nesivel- 
ka jokiu teisininko plosčiumi. 
Jį labai dažnai galima matyti 
esant vienmarškinį. Kartais dar 
ir rankoves atsiraitojusį ir dė
vintį jau nudėvėtas kelnes.

Oficialiai šis teismas žinomas 
kaip Conciliation Division of 
the Common Pleas Court — tai 
tuščias ir prastos išžiuros kam
barys Wayne Apskr. troboje, 
Detroite. Bet geriau jis yra ži
nomas, kaip “neturtingųjų žmo
nių teismas.”

Į šį teismo kambarį kiekvie
ną mėnesį susirenka iki tuks
iančio vargingų vyrų ir mote
rų. Žmonės čia sueina pasiskųs
ti, kad jiems yra užlaikomi ir 
neišmokami uždarbiai, bedar
biai apsunkinti skolų naštomis, 
kurias nepajėgia išmokėti, mo
terys su kūdikiais ant rankų —♦ 
visi čia renkasi ieškoti užtari
mo prieš be pasigailėjimo juos 
spaudžiančius skolintojus.

šiam teisme galima išgirsti į- 
vairių įvairiausių pasakojimų a- 
pie skurdą, apie vargstančias 
šeimas, apie nepaprastą pasko
lų kompanijų lupikavimą, rin
kikų agentūras bei neteisingus, 
suktus verslininkus. Čia išgirsi 
daugiau daugiau negu by ku
riam kitam teisme pasaulyje. Ir 
labai retai kaltinamasis) aplei
džia teismą nebūdamas pa ten* 
kinti! ir besišypsąs.

Detroitas yra nepaprastas 
miestas, kuris priklauso nuo teikta priešingų įrodymų.

Dc-

ku-

neturtingam
Detroite uis mėsininkas ar valgomų 

reikmenų pardavėjas imtųsi už
griebti darbininko uždarbį.

Paimkime pav., vyrą su žmo
na ir dviem vaikučiais. Jis už
dirba per savaitę $30. Kol jis

dalį tos sumos kas savaitę ar 
kas mėnesį. Bet pinigai lengvai 
negaunami. Jie už tą sumą 
kompanijai turi užstatyti savo 
rakandus ar kitą kokį jie turi 
turtą — išduoti “morgečių”. Jei 
tik nors vieną sykį aplenks ir 
nesumokės, tai pagal sutartį jie 
turi sumokėti urnai likusią dalį 
sumos, o jei ne, tai kompanija 
turi teisę jų rakandus išsivežti.

(Bus daugiau)

PASIKEISTA LIETUVOS-AMERIKOS
SUTARTIES RATIFIKACIJOMIS

ir

Kaune 1937 
d. pasi rašy

Washinglon, D. C. liepos 201 
dieną Stale Departamente įvy
ko natūralizacijos 
prievolės sutarties 
vos ir Amerikos, 
m. spalių mėn. 18
los, ratifikacijomis pasikeiti
mas. Pasikeitimo protokolą pa
sirašė savo vyriausybių įgalio
ti: Gordell Hull, Valstybės Se
kretorius ir P. Žadeikis, Lietu
vos Nepaprastas Pasiuntinys ir 
Įgaliotas Ministeris J. A. Vals
tybėms. Sutartis įsigaliojo vi
sais savo nuostatais ratifikacijų 
pasikeitimo dieną, t. y. 20 dieną 
šio liepos menesio. Sutarties 
pagridiniai posmai yra tokie:

, 1 straipsnis
Iš vienos Susitariančios šalies 

piliečių, kurie buvo arba bus 
naturalizuoti kitos šalies terito
rijoje, laikinai sugrįžusių į sa
vo pirmykštės pilietybės šalį, 
nebus reikalaujama atlikti ka
rinę prievolę ar bet kokį kitą 
ištikimybės veiksmą, ir jie ne
bus baudžiami už pirmykštį e- 
migraviiną arba už neatsiliepi
mą į šaukimus karinę prievolę 
atlikti, jei tie asmenys neturėjo 
stoti į karo tarnybą prieš tai, 
kai bona fide apsigyveno tos 
šalies teirotorijoje, kurios pilie
tybę įgijo naturalizuodamiesi.

Bet, jei bet kurios Susitarian
čių šalių pilietis, kurį liečia šis 
straipsnis, vėl apsigyvena savo 
kilimo šalyje, nebūdamas pasi
ryžęs grįžti į šalį, kurioje na- 
turalizavosu, tai jis bus laiko
mas atsisakiusiu nuo natūrali
zacijos.

Asmenį galima bus laikyti 
neturinčiu intencijos grįžti tuo 
atveju, jei jis, naturalizavęsis 
vienoje šalyje, išgyveno antro
je šalyje daugiau kaip dvejus 
metus; prezumpcija nebus tai
koma tuo atveju, kai bus pa-

2 straipsnis
Asmuo, gimęs vienos šalies 

teritorijoje iš tėvų, kurie yra 
antrosios šalies piliečiai, ir tu
rįs pagal tų šalių įstatymus a- 
biejų šalių pilietybę, jei nuolat 
gyvena tos šalies teritorijoje, 
kurioje gimė, nebus verčiamas

jei laikinai apsigyvens antrosios 
šalies teritorijoje.

Bet, jei tas laikinas; apsigyve
nimas truks ilgiau kaip dvejus 
metus, jis bus laikomas nuola
tiniu, nebent bus užtektinų .ro
dymų, kad sakytasis asmuo 
greitu laiku grįš į antrosios Ša
lies teritoriją.

šita sutartis bus ratifikuota 
ir ratifikacijomis bus pasikeis
ta Washingtone. Ji įsigalios vi
sais savo nuostatais dieną, kurią 
bus pasikeista ratifikacijomis, 
ir galios dešimtį metų, skaitant 
nuo tos dienos.
"Jei nė viena Aukštųjų Susi

tariančių Šalių, bent vienus me
tus prieš sueinant dešimties me
tų terminui, skaitant nuo šios 
sutarties įsigaliojimo dienos, 
nepareikš antrajai noro atšauk
ti sutartį, minėtam dešimties 
metų terminui išėjus, tai sutar
tis bus laikoma prailginta ne
nustatytam terminui. Po to ji 
galės būti atšaukta kiekvienu 
metu, pranešus apie tai kitai 
Aukštajai Susitariančiai šaliai 
vienus metus iš anksto.

(Liet. Pas. Žinios)

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE
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CHICAGOS LIETUVIUi DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisaS

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS PIKNIKAS
Iki Chicagos Lietuvių Drau

gijos pikniko beliko tik kelios 
dienos. Kitą sekmadienį, liepos 
31 d., visa trauksime į Sunset 
daržą, kuris yra prie 135-tos 
gatves ir Acher Avė.

Tai bus vienas reikšmingiau
sių piknikų. Be to, ir nepapras
tas. Nepaprastas tuo atžvilgiu, 
kad pikniko programą pildys 
draugijos skyriai. Štai atvyksta 
būrys kenoshiečių su dainomis. 
Bockfordiečiams taip pat atsto
vaus šaunios dainininkes. Iš Ro- 
selando atvyksta visa armija 
kultūros draugijos narių,' kurie 
dalyvaus ir programos pildy
me. Ką jie darys, tatai pamaty
stėm liepos 31 d. j

Neatsiliks žinoma, ir cicerie- 
čiai. Iš jų tarpo atsirado vienas 
ekspertas silkių kepėjas, kuris 
gamins savotiškus užkandžius.

žodžiu, piknike turėime vi
sokių pramogų, visokių pasi
linksminimų. Be to, turėsime 
progos sueiti į artimesnes paži
nes su bendros organizacijos 
nariais, kurie gyvena kituose 
miestuose, kituose kolonijose. 
Musų šeima juk yra tikrai di
delė. Pravartu su jos nariais 
susipažinti.

Jau kaliais atvejais buvo kar
tota, kad sakytas piknikas yra 
rengiamas moksleivių fondo 
naudai. Dalykas toks, kad drau
gija yra nutarusi /ęil0i paramą 
pasižymėjusiems jaunuoliams, 
žinoma, tiems jaunuoliams, ku
rie priklauso draugijai.

Todėl visi draugijos nariai e- 
sate kviečiami tam fondui su
kelti. Ir tai jus galėsite be di
delių pastangų padaryti: pa
kaks tik to, kad jus dalyvausi
te piknike. Vadinasi, atvykę į 
pikniką ir ten besilinksminda
mi, jus tuo pačiu prisidėsite 
prie sukūrimo ir sustiprinimo 
fondo. Mat, visas pikniko pel
nas yra skiriamas moksleivių 
fondui.

Kitų kolonijų draugijos na
riai yra kviečiami į talką dėl 
to, kad fondas yra visų bend
ras reikalas: fondas šelps ne tik 
pasižymėjusius Chicagos jau
nuolius, kurie priklauso musų 
organizacijai, liet taip pat ir ki
tų kolonijų jaunuolius).

Tad visi į talką. Rengėjai ti
ki, kad visi veiklesnieji nariai 
ne tik patys piknike dalyvaus, 
bet ir paragins savo draugus, 
gimines ir pažįstamus, kad ir 
jie dalyvauti.

KUPONAS
Draugijos nariai pikniko ti- 

kietais yra aprūpinti: jiems li- 
kietai jau prieš kiek laiko bu
vo pasiųsti. Tačiau, nėra abejo
nės, kad ir kai kurie pašaliečiai 
norės piknike dalyvauti. Pavyz
džiui, draugijos narių giminės, 
draugai bei pažįstami. Turime 
pasakyti, kad jie visi yra “wel- 
comc”. Tegul jie atvyksta į pik
niką ir pamato musų didžiulę 
šeimą. Tuo tikslu mes čia ir

/ 1 1

ĮŽANGOS KUPONAS Į
Chicagosi Lietuvių Draugijos

METINĮ PIKNIKĄ
Moksleivių Fondo naudai 

Nedelioj, Liepos 31 d., 1938.
SUNSET PARK DARŽE 

Archer Avė. ir 135th Street. 
Programos, muzika, šokiai. 

dedame kuponą, kuris atstos į- 
žangos tikietą. Tad išsikirpkite 
tą kuponą, ir su juo be jokio 
“trobelio” galėsite įeiti į daržą. 
Kitais žodžiais sakant, tas ku
ponas bus tiek jau geras, kaip 
ir įžangos) tikietas.

KELIAS
Chicagiečiams Sunset daržas 

yra gerai žinomas, kadangi ten 
jau įvyko keli didžiuliai lietu
vių piknikai. Su nuvažiavimu į 
tą daržą jie irgi jokio vargo ne
turi: šauna Archer Avė. iki 135- 
tos gatvės, kur ir yra daržas.

Kitų kolonijų lietuviams ne
bus didelių keblumų pikniko 
vietą surasti. Prie Chicagos bet 
kuriuo keliu ((Mariem ar ki
tu) reikia važiuoti į Archer A- 
ve., o paskui jau šauti iki 135 
St. Žemėlapis geriausiai gali 
nurodyti, iš kurios vietos ir į 
kur reikia važiuoti.

ROSELANDO LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGI- 

JOS NARIAMS
.Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugija yra nusamdžiusi tre
ką, kuris liepos 31 d. veš narius 
į Chicagos Lietuvių Draugijos 
pikniką. Trokas išvažiuos nuo 
Darbininkų svetainės. Tad visi 
nariai yra prašomi prie svetai
nės susirinkti. Į pikniką nariai 
bus vežami nemokamai.

HARVEY, ILL.
Haryey- Lietuvių Kultūros 

Draugijos piknikas įvyko liepos 
17 d. Oras) piknikui pasitaikė 
gana nepalankus, tad rengėjai 
susirinko ryto metą ir tarėsi, 
kas daryti: laikyti pikniką ar jį 
atšaukti? Pagaliau nutarė va
žiuoti į mišką ir laikyti pikni- 
kę.

Ir tenka pasakyti, jog rengi
mo komisija klaidos nepadarė. 
Susirinko visai gražus žmonių 
būrys. Visi smagiai linksmino
si iki vėlumos. Kai kuriems net 
ir dovanų teko.

Jei oras butų buvęs palaukes)- 
nis, tai butume turėję tikrai di
delį pikniką. Nors ir šiaip ne
galime nusiskųsti: esamomis 
sąlygomis pikniką tenka laiky
ti visai pavykusiu.

Šia proga rengimo komisija 
nori tarti ačių visiems tiems, 
kurie piknike dalyvavo.
ROCKFORDIEČIAI DA

LYVAUS PIKNIKE
S. J. Petrauskas praneša iš 

Rockfordo, kad iš ten į Chica
gos Lietuvių Draugijos) pikniką 
rengiasi atvykti’ nemažas būrys 
žmonių. Rockfordiečiai daly
vaus ir pikniko programos pil
dyme. Būtent, programoje da
lyvaus p-ia Ona Sinkevičienė ir 
Juozas Bacevičius.

KENOSHA, WIS.
J. Martinas siekiasi šerifo vie

tos. — Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugijos piknikas. ■arti i 
Kenoshiečiai rengtasi atvykti, 
į Chicagos Lietuviij Draugi
jos pikniką.
Musų kolonijos tautietis, Jo

nas Martinas, kuris jau penkti 
metai eina miesto tarybos na
rio pareigas, liko nominuotas 
aukščiausiam pavįeto urėdui* 
Būtent, Farmer-Labor Progres
sive Federation pasirinko jį sa
vo kandidatu į šerifus.

Reikia pasakyti, jog sakytoji 
federacija turi didelės įtakos 
Wisconsin' valstijoje. Be to, tai 
federacijai priklauso pažangu-

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ LIETUVIU GYVENIMO
AKRON, ORIO

Keli jaunuoliai lietuviai bai
gė high mokyklą birželio mė
nesį, S. Jankauskas, Razokas, 
Trumpaitis, V. Jasiunas, kup- 
ris, Valatka ir A. Rūdaitė.

Pereitą metą baigusios high 
mokyklą p-lės G. Gaškaitė, A. 
Glinskaitė ir A. Rokutė lanko 
business kolegiją. Visi jau
nuoliai yra geri lietuviai ir pa
vyzdingi mokiniai.

Darbai Blogi.
Darbai didžiulėse gumos 

dirbtuvėse labai silpnai eina. 
Kasdieną vis darbininkus at
leidžia iš darbo, šią savaitę 
Goodyear kompanija paleido 
1,400 darbininkų, o Goodrich 
—450 darbininkų.

Taip pa, ir Firestone kom
panija atleido šiek-tiek žmo
nių iš dalrbo. Visi darbininkai 
yra labai nusiminę. Likusieji 
kurie ir dirba, tai tik po dvi 
ar tris dienas savaitėj tedirba- 
Daugybė bedarbių badauja.

Tame atleistųjų skaičiuje 
yra keletas lietuvių.

Atostogose
K. Bartkus su žmona ir V. 

Kubilius su žmona atostogas 
praleido Chicagoje. Jie a’tfan- 
kė A. Bartkų, dalyvavo jo 
dukters krikštynose. Taip pat 
atlankė savo seserį Veroniką 
Balsienę ir A. Kalvaičius.

Kelionę darė automobiliu. 
Viskas gerai sekėsi. Jie grįžo 
namo patenkinti savo- giminių 
ir draugų vaišingumu.

Lankėsi Detroite.
I. Rokus, ilgametis Naujie

nų skaitytojas, su žmona, sū
numi Pranu ir duktere Adele 
automobiliu per šventes, lie
pos 3 ir 4 d, lankėsi Detroite, 
Mich. Jie viešėjo pas Petrule- 
vičius, Vebrus ir kitus. Daly
vavo Lietuvių Piliečių Kliubo

•!</

sis elementas. Todėl tas faktas, 
kad ji pasirinko musų tautietį 
savo kandidatu, yra tikrai reik
šmingas. Vietos lietuviai turi 
dėti visas pastangas, kad Jonas 
Martinas butų šerifu išrinktas.

Kenosha , Lietuvių Kultūros 
Draugija ir choras rengia dide
lį metinį pikniką Alford parke 
rugpiučio 7 d.

Visi kultūros draugijos pa
rengimai pasižymėjo kuo nors 
nepaprastu. Topat galima tikė
tis ir šį kartą. Rengėjai deda 
visas pastangas, kad susirinku
si publika nenuobodžiautų. To
dėl pikniko dalyviai bus links
minami dainomis, visokiais žai
dimais: ir kitokiais dalykais.

Alford parkas yra prie pat 
ežero. Jis yra labai gražiai į- 
rengtas ir turi puikią maudyk
lę. Tad vandens sporto mėgėjai 
galės smagiai pasimaudyti.

Automobiliams pasistatyti y- 
ra įrengta labai patogi vieta. 
Važiavimas neklaidus: važiuo
ti reikia 42 keliu, o pervažiavus 
miestą, kur yra sustojimo švie
sa, pasukti ežero link. Ten ir y- 
ra paritas.

Į pikniką kviečiame chicagie- 
čius», waukeganiečius, racinie- 
čius, milwaukiečius ir kitus.

—•—
Kenoshiečiai ne tik patys pik

niką rengia, bet ir patys va
žiuoja į kitų rengiamus pikni
kus. štai liepos 31 d. kultūros 
draugijos nariai yra pasiryžę 
vykti j Chicagos Lietuvių Drau
gijos pikniką, kur vyrų kvarte
tas ir grupė merginų dalyvaus 
programoje.

KURAIČIO DOVANA
P-as Kubaitis, Sunset daržo 

savinihkasi, yta geras Chicagos 
Lietuvių Draugijos narys. Drau
gijos piknikui jis dovanoja spe
cialiai suspaustą didelį sūrį ir 
kelių savaičių gražų paršiuką. 
Kas bus giliugingas iš pikniko 
dalyvių, tiems tos dovanos ir 
teks.

piknike. Namo grįžo paten
kinti.

Apsivedė Tanias Stelmokas 
su M. Aigirdiene. Vestuvių 
puota buvo slapta. Taip pat 
pat apsivedė M. Štelmokienė, 
buvusi T. Stelmoko žmona, 
Vy/rą gavo svetimtautį.
Akrone “Dry” Sekmadieniai

Čia miesto valdyba sekma
dieniais visoms alinėms už
draudė sekmadieniais alų par
duoti. Kas slaptai parduoda, 
tas baudžiamas. Reiškia, sek
madieniai Akrone yra “dry.”

Naujienietis p- F. Jankaus
kas su žmona, sunum Ir duk- 
tere atostogas praleido pas 
savo brolį Antaną Jankauską, 
Chilroy, iPa. Jie iš tenais grį
ždami pakely atlankė biznie
rius žmonos pussseserę Pitts- 
burghe p. Gumuliauskus.

Serga.
■ e

Susirgo K. Norkus. Jisai gy
dosi namuose. Linkėtina grei
to pasveikimo.

Jonas Saloševičius su savo 
draugais apvaikščiojo savo 
varduves birželio 24 d.

— Vytinis.

WPA Viršininkas 
Chicago j*

Chicagoj dabartiniu laiku 
vieši Hatfry L- Hopkins, vyriau
sias WPA viršininkas iš Wash- 
ington. Jis atvyko pasisvečiuo
ti pas pažįstamus, bet tuo pa
čiu laiku atlaikys kelias kon
ferencijas sų miesto valdyba 
WPA reikalais.

* ; M

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKJ

I

Kokį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlių Turėsi

JLV.VIEČIŲ 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 toi jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Iliinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios ištaigoje.

UTHUANIAN BDILDING, LOAN ANO SAVINGS ASS’N,
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

Remontuoja, Didina 
Namus Pigiai ir 
Greitai

Duoda lengvas išmokėjimų 
sąlygas

The Atlas Builders Co., 5040 
S. Racine Avė., tel. Boulevard 
2440, namų pertaisymo kon- 
traktorius sako, kad jie suma
žino kainas dviems mėnesiams. 
Dėlei to jų biznis dvigubai pa
didėjo. Padidėjo jis dar delei 
žemų nuošimčių, nes nereikia 
pinigų ir kostumeris gali išsi
mokėti lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais per 1—2—3 ir 10 
metų.

The Atlas) Builders Co. yra 
namų pertaisymo biznyje jau 
virš 25 metai. Jos specialybė 

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

yra pakėlimas namų, cementi
niai ir mūriniai’ pagrindai ir 
beismentai. Stogų dengimas, 
asbestu apmušimas, pluiubin- 
gas, apšildymas, porčiai, gara
žai. priedeliai, sankrovų prie
kiai, Visas darbas yra garan
tuotas. Alias Builders Co., 5040 
S. Racine Avė., tel. Blvd. 2440.

(Sp).

Prigėrė, Bet Niekas 
Nematė

Montore ežero pakrantėje 
maudėsi tūkstančiai žmonių. 
Bet niekas nepastebėjo, kai 11 
metų berniukas Edvvard Man
kė, 2156 N. Tripp Avė., prigė
rė. Jį ištraukė iš vandens, kai 
keli žmonės užkliuvo už jo kū
no, gulinčio ant dugno.

TAISYKIT SAVO NAMUs’

SUTAUPYK IT
Nereikia piniru. 6% palūkanų 

1-2-6-10 metai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai ■ 
Cemento darbai 
Porčiai 
Vifikų flatai 
Garažai

Storu dengimas 
Asbestos kalimas 
Plnmbinrai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

-SPECIALUS-
KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS aukW

Musų Kainos Žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD fe44O

ATLAS BUILDERS CO.
Laisniuotl ir apdrausti kontraktorial 

Statytojai nao 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE- 
KANTI: Vinc. KrišČiunas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

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

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
/Sp. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 

. Mary Warnis, 3838 So. Kedzie
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas KlimaviČia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St, Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St, Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajtė. 1428 So. 51 st Ct, Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St, Biznio Rašt; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirmą sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St., Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

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

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

Garsinkitės “N-nose”

AR JIESKAI 
DARBO?

OMTYIUSOKU

NAUJIENAS
—  ffi TŪKTK SUKUS*‘fc" *

'•flflKll OlflBINIlKU"
Lietuviai taipgi perka r parduoda 

ir progas sužteo tiktai per

NAUIIKNAS

nu SnA Uthl tlnil, tiltui. AL
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Diena Iš Dienos
L-......

Linkėjimai iš 
Vilniaus

Broliai Motuzai, kurie per
nai lankėsi Amerikon rodydami 
Lietuvos filmus, dabar yra Vil
niuj. Jie rašo Naujienų Admi
nistratorei p. M. Jurgelionienei: 

“Vilnius, Liepos 6 
“Siunčiame geriausius linkė

jimus iš senosios Lietuvos sos
tines. Atvykom pripuolamai ir 
gavom leidimą tik kai ką fil
muoti. Atvyko ir daugiau iš 
Lietuvos (apie 80 žm.). Vakar 
vakare restoranuose visi šoko 
suktinį. Linkėjimų visai redak
cijai ir kitiems lietuviams.”

gyventoja, turi plačią pažintį 
ir yra kaimynų mėgiama. Iš
vykdama p. Pashel pajuokavo, 
sakydama, kad aš ne bizniere, 
tai niekas apie mane į laikraš
tį nerašys. Bet, štai, ji “yra” 
laikraštyj. Kol “Naujienos” eis, 
o Melroseparkiečiai jas skaitys 
ir per mane suteiks žinutes, tai 
tol žinių apie tokius žmones 
kaip p. Pąshel ir kitus visuomet 
bus. Stanley J. Rogers

Išvyko j
New Hamplshire 
Valstiją

MELROSE PARK — P-a P. 
Pashel porai savaičių išvyko į 
New Hampshire valstiją aplan
kyti savo sesutę, kurios nema
tė per daug metų. Simui užbai
gus mokslą ji dabar turi progą 
laikinai išvykti.

Sūnūs J. Pashel neseniai bai
gė universitetą, yra gabus ir 
moka gerbiantis jaunikaitis. 
Jis moka pelnytis pragyvenimą, 
pasižymėjo moksle ir yra gabus 
sportininkas. Neseniai išlaime- 
jo lietuvių golfo čampionatą.

P-a Pashel yra sena vietos

Dykai nuo Dusulio 
Vasaros Metu

Jei kenti nnn baisiu dusulio antpuolių ka
da karšta ir Sutra: jei karAtia, dulkės ir ben
drai drėgnas oras verčia sunkiai alsuoti ir 
troškina lyg paskutini atkvapą traukiant: jei 
ramus miegas n'-begrPmas dėl sunkaus alsa
vimo: jei jauti kad liga iAlengva gyvybę nai
kina, neužmiršk atsikreipti | Frontier Asth- 
tna €o tuojau nuostabiam metodui dykai pa
bandyti. Nesvarbu kur gyveni ir ar tiki ar 
ne bet kokiems vaistams pasauly, kreipkis 
dėl šio dykai bandymo. Jei jau visą amžių 
kentei ir viską ką galėjai išmėginai be pa
sekmes: dargi ir Jei butura vilties netekęs, 
nepamesk vilti. bH kreipkis šiandien dėl dy
kai bandymo. Tai nieko jums nekainuos 
i* dresas.
Frontier Asthma Co. Frontier Bldg
40:5 Niagara Nt. 234-C Buffalo, N. Y.

Kas Laimingas, Tam ir 
Laimė Šypsosi

BELW00D, III. — Jaunas 
Andy Kruchinas pernai laimėjo 
gražią, gabią mergaitę Jose- 
phine Norkus už žmoną.

Šįmet, dažnai su žmona eida
mas į Melrose Park kinoteatrą, 
išlaimejo keturis šimtus' dole
rių. Stanley J. Rogers

Išvažiavo
New Yorkan

MELROSE PARK — Porai 
savaičių paviešėti pas gimines 
New Yorke išvažiavo p. P. ča- 
pliks. Visi jai linki linksmų 
atostogų ir laimingos kelionės, 
o namiškiai su didelilu ilgėsiu 
lauks jos grįžtant.

Stanley J. Rogers

Garsus Šokėjai 
Lietuvoj

Garsus Amerikos šokėjų trio 
“Karrė Le Baron” dabar vie
ši Lietuvoj. Praleidę sezoną 
Chicagoje jie išvyko šokti Pa
ryžiuj, Berlyne ir Londone, o 
iš ten nuvyko į Kauną.

P-s Jonas Krenčius, trio va
das, rašo iš Kauno,

“Sveikinu tamstas iš musų 
tėvynės, kurią aš pirmą kartą 
matau. Man čia labai links
ma. Rugsėjo pabaigoj vėl bu
sim Chicagoj. Ligi tol—pasili
kot sveiki. Su tikra pagarba, 
Jonas”.

Kartu su p. Krenčium šoka 
p. Krenčienė, o trečias narys 
yra p. J. Tautkus. R.

KALDRA IŠ SKUDURŲ

FRIDE OF THE SOUTH PATTERN 1801

Mr. ir Mrs. Schultz 
Išvyksta Atostogauti

WILL0W, SPRINGS, III. — 
pp. Schultzai su visa savo šei
ma sulipo į “ratus” pirmadie
nio rytą ir išvažiavo pasivažinė
ti po Michigan ir’ Wisconsin 
valstijas. Sako, reikės apvažiuo
ti visą Michigan ežerą.

P-s Schultz yra užveizda 
Lietuvių Tautiškų Kapinių. Lin 
ketina smagiai praleisti laiką.

—V B A.

Apsivedė Sylvia 
Kiras-Jonas Brenza

Patikimi šaltiniai praneša, 
kad liepos 13 dieną apsive
dė Metropolitan Banko viršinin
kas Jonas Brenza ir Sylvia Ki
ras, duktė real-estatininko ir 
p-os M. J. Kirų.

Vyrai, Pajudinkite 
Žemę! Šiandien yra 
Onų Diena

Vyrai, kurie nesuspėjote “pa- 
Vinčiavoti” Onas vakar, pada
rykit! tai šiandien. Lietuviai 
Onomis yra “bagoti” ir jų yra 
“devynios galybės”.

Aš nuo savęs sveikinu man 
arčiaus “prie širdies” esančias 
Onas: Ona Saldukienė, Ona 
Badaukienė, Ona Kundratienč, 
Ona Klimienė, Ona Evingienė, 
Ona Lukošienė ir Ona Petrai- 
tienė. Steponas

No. 1801. — Iš atliekamų skudurų kaldra. Jei tokia kaldra žie
mai bus reikalinga, tai pradėkit ruoštis jau dabar.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1801
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

• I
| čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. __________|

I Vardas ir pavardi -------------------------------------------------------------------- _----- .

| Adresas —.............................

| Miestas ir valstija ______

Yėter”penT

ri į veidrodį ir nepamato koks 
jis pats yra.

Gerbiamas kunige, kuris 
taip iš aukšto kalbi apie “mo
ralybę”, atsimink savo seną 
motutę, mirusią 18-toj Apylin
kėj, ir padaryk savo sąžinės 
inventorių. Gal tuomet turėsi 
daugiau teisės, negu dabar, ki
tiems padorumą ir krikščiony
bę dėstyti.

Graži Vardadienio ir 
Gimimo Dienos Parė

Praeitą šeštadienį, liepos 23 
d. įvyko graži ir skaitlinga pa
rė pas gerai žinomus Brighton 
Parko biznierius Wm. and Ann 
Pc-pell, 4358 So. Maplewood Av.

Svečių buvo daug ir visi buvo 
maloniai priimti ir pavaišinti. 
Mr. ir Mrs. Popeli yra dėkingi 
visiems dalyviams. P-nai Po
peli užlaiko Bill’s Tavern virš-
minėtu antrašu. Steponas

Sveikos
Visos Onutės!

18 APYLINKĖ — šiandien 
Šv. Onos diena. Mes turime la
bai daug sesučių, kurios turi 
tą vardą.

Sveikiname visas Onas, o 
ypatingai musų vietos Rožių ir 
Lelijų Kliubą, nes šis kliubas, 
tarytumei koks čampionas, tu
ri net aštuonias Onas savo 
tarpe iš poros desėtkų narių.

Iš jų yra Onutė Paproc- 
kaitė — lelija; o rožės yra p-i 
Ona Jucevičienė, Ona Luko
šienė, Ona Mirzvinskienė, Ona 
Stengvilienė, Ona Butrimienė, 
Ona Staselienė, Ona Peckai- 
tienė. Vakar jos visos susirin
ko savo kliubo buveinėje, 1928 
Canalport avė- ir smagiai lai
ką praleido. Labai yra gerai, 
kada yra santaika ir sutari
mas. Linkiu Rožių ir Lelijų 
Onutėms daugiausia laimės ir 
sveikatos! —Bynsas.

(P. S. — Mairi j onų diena jau 
praėjo, o aš taip ir užmiršau 
jas pasveikinti. Taigi, Marijo
nos, kartu ir Magdalenos, bu
kit pasveikintos, kad ir lupu
tį vėlokai). —Bynsas.

Aleksas Milleris
Parvažiavo iš Atostogų

Aleksas Milleris, žymus 
Erighton Park biznierius, šian
dien sugrįžo iš atostogų. Alex 
jaučiasi gerai. Alexo antrašas 
yra 4258 So. Westem Avė.

—Steponas

Pagerbė Mariją 
Warnienę ir Vincentą 
Platkauską.

Liepos 23-čią c?, susirinko 
gražus ir inteligentiškas būre
lis Vinco ir Marijos draugų, 
Marijos Warnienės namuose, 
3838 So. Kedzie avė., ir tinka
mai “pavinčiavojo” juos var
duvėmis.

Nors tikroji varduvių diena 
buvo truputį anksčiau, bet ge
naus vėliaus kaip niekad. Ma
rija Warnis yra Keistučio Kliu- 
iždininkė, o Vincas Platkauskas 
aukšto patyrimo kepėjas (pie- 
korius). —Steponas

Reikia Sąžinės 
Inventoriaus

Grįžo iš
Atostogų

Sekmadienį ir vakar atosto
gas užbaigė visas būrys naujie- 
niečių, o keturi pradėjo atosto
gauti.

J. Augustų ukyj, prie Ben- 
ton Harbor, Michigan, maudė
si, saulėj kepinosi, uogas rin-

Neseniai vienas kunigas
1 “Drauge” drožia spyčių apiet kas. 
bolševikus ir bedievius. Moki-1 pp. 
na žmogus doros, krikščiony- o pp. 
bes, kitokių gudrybių. Bet gai-

Sekmadienio f
Mintys

Sekmadienis. Žmonės eina 
pro mano langą, vieni pasirė
dę šventadienio drabužiais), ki
ti — nuskurusiais. Vieni neša
si butelį alaus, kiti šnapsiuko. 
Kaž kur garsiai atsuktas radio 
gvoltu šaukia lietuvišką radio1 
programą. į

Prisimeni, kad šiandien pik
nikai, išvažiavimai. Norėtųsi 
kur nors pasprukti, išbėgti, bet 
kas tai, lyg koks retežis laiko į 
prirakinęs prie kėdės. Tai ka-! 
pitalas. Turi pinigo, tai gali 
važiuoti kur nori; žmonės sa
ko, kad turi protą, esi gerbia-1 
mas visuomenės veikėjas. Už 
tai, kad turi pinigo, tau kar
tais užkabina medalių.

Medaliai kartais pasitaiko ir 
nebagotiemš, bet ne tokios 
aukštos rūšies kaip bagočiai 
kad gauna. Majoras Kelly, ana, 
gavo antro laipsnio, lietuviškas 
bagočius gavo trečio, o varg
šui WPA darbininkui Jonui 
Dimšai tik ketvirtos kliasos.

Man prisimena eilės, kurių 
žodžių negaliu pakartoti, bet' 
kurių mintis eina sekamai:, 
“Daug gražių žvaigždelių dan-1 
guj, bet nemanyk, varguoli,] 
kad tau jos šviečia. Šita, štai,! 
iš šono — yra mus klebono. 
Šita, pasidabruota, vargamist- 
rai duota. Visiems, rodos, Die-į 
vas jas skyrė, bet tik tau, be-, 
dali, jų neteko. |

Taip dažniausiai būna su pa
prasto luomo žmonėmis, prie 
kurių priklauso ir jūsų

Bynsas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

Michacl Martinka, 21, su I- 
rene Baran, 21 ‘ |

Joseph Šarma, 28, su Harriet 
Arco, 19

Elmer Grube, 27, su Ann Bu- 
drecka, 23

ko, o dažniausiai ilsėjosi ir 
tinginiavo (atostogos tam ir 
yra) Kastas Augustas, Naujie
nų antrasis redaktorius ir Chi
cagos Lietuvių Draugijos vice 
pirmininkas; p. Julia Augustas, 
jo žmona ir Naujienų knygve- 
dė; p. Nora Gugienė, Naujienų 
Muzikos skyriaus vedėja ir adv. 
K. P. Gugio žmona; p-nia P. 
Millerienė, Chicagos Lietuvių 
Draugijos sekretoriaus p. P. 
Millerio žmona; p. Bernice Ab- 
raškaitė; p. J. Rachunienė, 
Bridgeporto biznierio J. Rachu- 
no žmona. Ten taipgi keletą 
dienų praleido p. Ona Schultž, 
kuriai Onų dienos proga šian
dien sakome “Buk pasveikin
ta!”

Pp. Augustai grįžo sekma
dienį po pietų, praleidę ukyj 
tris savaites laiko, o vakare p. 
Milleris parsivežė p. Millerienę 
ir visas kitas išlaidas.

Atostogas Danuose sekma
dienį užbaigė ir Naujienų pres- 
monas p. Juozas šmotelis, šios 
dienos Naujienos jau jo spaus
dintos.

Vakar atostogų išėjo Naujie
nų korektorius Jonas Kairis ir 
ekspeditorius ir presmonas— 
pavaduotojas Albinas Rudins-

Pp. Rudinskai atostogaus 
Augustų ukyj, Michigane, 

Kairiai, turbut, važiuos
su Pontiacu Wisconsino gražy-

la, kad tas; kunigas nepasižiu- bių pamatyit. —R.

6 kub. pėdų 1938 Modelis 
Refrigerator Nupigintas iki

$9900
Chrysler-Plymoutb į

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU

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

• 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 pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Gen. Electric 6 pėdų už $99*00 | 
Norge Rollator, 4 pėd. už $89-°° 
Crosley Shelvador 4|4 p. $89*50 
Hotpoint Edison 6 pėdų $125*00 
Sumažintos vasaros kainos ant oil 

Burners: Norge, American, 
Quaker, Vertė $69.00

p° $42*00

BUDRIK 
FURNITURE

COMPANY
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARDS 3088, 3089, 2151

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

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 

įgalite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

Garsinkite^ N a u jienosi

Garsinkitės “N-nose”
----------------- : . f.V --------------- -

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Skolinam Pinigus
ANT PIRMI) MORGIČIŲ

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

TAUPyTOJAMS
IŠMOKĖTOM Ą %
DIVIDENTO ....... "f

Duodam Paskolas Ant Saugių 
PIRMŲ MORGIČIŲ

• FOTOGRAFAS 
~CONRAD 

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

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

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $jg-SO
GYDYMAS....... ...................SKH.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $ 1500
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 9

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA UR ANTAI
Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYT.« 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS. Savininke* 

Tel. VKJTORV 9670.

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

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

75% Coarse ...........
Blinoh Nut ...............
Rex Egg ....................
Black Band Lump ...
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias

$7.75
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.00
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980.
OKSAS EXPRESSING

4405 SO. FAIRFIELD AVĖ.
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štai Amerikos lietuvi pusi-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

REIKIA VIDURAMŽĖS MOTERS 
vaikui prižiūrėti; nėra skalbimo, 
virimo; kambarys ir užlaikymas.

5225 So. Long Avenue, 
Porthsmouth 8956.

REIKIA JAUNOS MERGINOS 
į veiterkas—turi būti patyrusi.

MODERN LUNCH, 
3480 Archer Avenue.

REIKALINGOS PATYRUSIOS
MOTERYS skudurams sortuoti. 

GOLDMAN TRADING CORP.
1415 West 21st St.

PAIEŠKAU DARBO ant farmos 
—esu pilnai patyręs visam ūkės 
darbui — kad butų pastovus dar
bas — nedaro skirtumo kaip toli 
nuo Chicagos. 3Ž32 So. Union Avė. 

pirmos lubos priekyje.
f ----------- --r -1 - - - f---r r jį

“Tai, žinoina, negudri prie
kabė. Ponui ministeriui rūpėjo 
ne komunistai, bet klerikalai. 
Tai jiems pataikaudamas jis

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA ne jau
nesnė kaip 18 metų, kuri mokėtų 
typewriting ir bookkeeping.

1152 W. Lake St., 5:30 vakare.
Tel. Haymarket 5183.

Antradienis, liepoe 26, 1938įvairios žiraoTiš is-tos apylinkes 
LIETUVIŲ GYVENIMO

“HOT DOG MENA*’ NENUŽUDĖ — ROŽES IR 
LELIJOS — “NAUJIENŲ” IŠNEŠIOTOJAS, etc.

CLASSIFIED APS. J

18 APYLINKE — žirionės 
man pasakoja, aiškina ir tvir
tina, kad musų kolonijoje bu
vo nužudytas “hot dog menas” 
—dešrelių pardavėjas.

Jisai “turgavojęs” vakalre, iš 
ketvirtadienio j penktadienį 
prie 18-tos ir Ruble gatvių. Iš 
kur lai a’vykę boniukai ir 
žmogų subadę peiliais-

Sako, kraujo latakai bėgoj 
žmonės plovė, šveitė gatvę per 
kelias valandas, kol visas 
žmogžudystės žymes prašalino. 
O kadangi nužudytasai bėgio
jo, tai kraujo visur gana daug 
pritaškė... Galiau^ šako* jis mi
rė.

Taip man žmonės kalbėjo ir 
kai kurie barė, kad Byhsas 
nieko apie tai neįrašė. AV'ell, 
buvo taip. Tasai “hot dog me
nas” nebuvo nužudytas. ' Jo 
vardas Joe ir jis paeina iš Al
banijos. Tiesa, jį sužeidė ne
žinomi vyrukai, ir keli įtaria
mi asmenys buvo suimti, bet 
Joe yra gyvas. Jam peiliais su
pjaustė vidurius, veidą ir ran
kas, beį daktarai gerai Joe su
lopė, jis netrukus pasveiks, ir 
vėl galės dešreles pardavinėti.

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

SONOTONE TEATRE 
66 E. VAN BUREN

Šiokiomis dien. 25c iki 1 v. p. 
Visuomet vėsu ir patogu

MADOS

No. 4836—Graži apie namus dę 
vėti suknelė. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
bfašoine iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyždžio 
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 
So. Halsted St.. Chicago. I1L

I HVFIKI^ TekS-tmu’i“ LUVLlIUd Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietama

Ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gerą nuo
laida.

Dainavo Per 
Radio

Musų Rožės ir Lelijos (dvi 
rožės ir dvi talijos) dainavo 
pereitą kčtvergą p. Budriko 
valahdoje iš stoties W. H. F. 
C., Cicero*

Buvo dainuojama musų 
liaudies dainelės, žinoma, at
sižvelgiant į tai, kad jos nėra 
plrofesioiialės, neturi apmoka
mo mokytojo ir dar tik pirmą 
kartą ma’ė transliavimą per 
radio, tai reikia pasakyti, kad 
dainavimas buvo gana geras. 
Balsai žemi, nebuvo “spiegi
mų”. Vertėtų p. Budrikiu jas 
pakartoti.

“Naujienų” 
išnešiotojas

Kas nori gauti Naujienas 
per išnešiotoją gali kreiptis 
pas Naujienas arba prie Juo
zo Kuzmicko Jr. (jaunojo), 
1938 Canalport avė. Kas norės 
gauti Naujienas tarp 11 ir 12 
valandos nakties (iš vakaro), 
prašome pranešti. Tuomet vi
sas žinias žinosite iš vakaro.

Dovanos
Naujienos duoda Flashlights, 

kurios yra labai dailios-spal- 
votos. Gauna tas, kuris užsi
rašo Naujienas. Ateina ruduo, 
jum reikės Flashlight, tad 
kreipkitės į Naujienas.

JONAS VALAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 23 d., 9:50 vai. ryto, 
1938 m., Decatur, Mich., su
laukęs pusės amž., gimęs Nau
miesčio parap7 Vjluščių kaime

Ametikoj išgyveno 32 m.. 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Yennis, 
2 posūnius: Kazimierą ir An
taną ir jo moterį Jean, poduk- 
rę Josephine ir jos vyrą Er- 
nest Mandat, 3 brolius—Anta
ną ir jo šeimą, Pranciškų ir 
jo sūnų Ronald, Justiną, švo- 
geri Joną Kulbaitis ir šeimą, 
pusbr. Joną Kasulaitį ir šei
myną, gimines ir daug drau
gų. Lietuvoj—motinėlę, 4 bro
lius, vieną seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Liepos 27 d., 8:00 vai. ry
to, iš koplyčios į šv. Antano 
parap. bažnyčią* kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Valaičio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūniai, Podukre, 
Broliai, Pusbrolis ir Giminės.
Laid. direktorius Antanas Pet

kus, Tel. CICERO 2109.

BAND Y K—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

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

Sutraukė Daug Publikos
Pereitą sekmadienį įvyko pir 

mas piknikas pagarsėjusio ra
dio programuose šakar-Makar 
Moterų Choro iš Roselando, 
Dambrausko farmoje, Willow 
Splrings.

Gal būt kad ir pačios rengė
jos nesitikėjo susilaukti tiek 
daug publikos, kiek buvo- atsi
lankę. Tame darže išviso gal 
įik pirmą kartą buvo tiek daug 
žmonių. x

Moterys išpildė rugiapiutės 
vaizdelį, kuris publikai labai 
pa tiko.y Vfclįau bu vo, išrinkta s 
“vyras gražuolis.” ^Ta gatbė^Šį 
kartą nusinešė komikas jau
nuolis p. Louis Jagminas.
,Publikoje matėsi dauį .stąrn- 

Garsinkitės “N-nose” Chicagos' ir prieniiesŽių. Taip-

11 n n a Gėlės Mylintiems 
U U fft Vestuvėms, Ban- 1 Q O kietams, Laido- 

V ■ 1WII tųvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

[ACME-NAUJIENŲ Koto]

RUOŠIASI VESTUVĖMS — George Zaharias, plro- 
feisonalis ristikas iš Pueblo', 
(Bebe) Didrikson, garsi 
Texas, kurie paskelbė, kad 
kus įvyks vestuvės.

“Tipiškos 
Atostogos”

Pradžioj vasaros tėveliai jau; 
pradėjo mąstyti kur mane iš-| 
siųsti atostogų. Galiaiis nu
sprendė, kad man bus geriau
sia pp. Kareckų ukyj, Michi- 
gan valstijoj. Kadangi aš bu-! 
vdu labai priešinga jų suma
nymui, tai jie sutiko sutrum
pinti laiką iki dviejų savaičių. 
Tai gerai. Važiuojant busti, sy-j 
kiu su ponia Jean Oksiene ir. 
šimučiu Donny, man buvor 
linksima, ha d po dviejų savai
čių aš vėl galėsiu pasimatyti 
su draugais, eiti į piknikus ir 
maudytis Čikagos maudynėse.

Kelionė buvo tokia linksma, 
kad aš net užmiršau kad esu 
priėš i ilga tėvų?^ttiranyinlti. At
važiavus į Grand Rapids, pp. 
Kareckai pasitiko ir nuvažia
vom į ūkį netoli Marne. Atva
žiavus iš triukšmingos, užru
kusios Čikagos, tikisi atrodė la-

šį laišką rašant, mano ato
stogos eina į ketvirtą savaitę. 
Jau visai nenoriu važiuoti at
gal namo. Čionai tykus, svei
kas gyvenimas, daugiau trau
kiantis negu didelio miesto pa- 
ranktimai. Ūkis didelis, daug 
vietos pasivaikščioti. Upelis 
vingiuodamas teka per laukus 
suteikdamas mums vietą mau
dytis. Vyšnios ir avietės auga 
patogiose vietose, tad galima 
pasirinkti kai išalksti'

Taip, atostogos, kurios btivo 
man neįmanomos, pasidarė la
bai malonios. Važiuodama na
mo žinau, kad lauksiu kitos 
vasarosi, kad vėl praleisti ke
lias linksmas savaites Michigan 
ukyj. —Irena C. Mankus.

Šakar-Makar Moterų 
Choras Turėjo Labai 
Pasekmingą 
Pikniką

Colorado, ir Mildred 
sportininkė iš Beaumont, 

susižiedavo ir kad netru-

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

(PERSPĖJA JAPONIJĄ — 
Maxim Litvinov, sovietų už
sienio reikalų komisaras, 
kuris atsakydamas į japonų 
notą apie kariuomenės kon
centravimą prie Korėjos ir 
Mančukuo . rųbežių, atkirto, 
kad sovietų 'kariuomenė yra 
sotietų teritorijoj, eina sa
vo pareigas ir, kad Maskva 
Japonijos karo grąsinimų 
nesibaido, b jei bus reika
las, tai spėka savo reikalus 
apgins.

[ACME-NAUJIENŲ Polol

JAPONAS MASKVOJ — 
Mamom Šhigcmitsu, Japo
nijos ambasadorius Mask
voj, kuriam Maxim Litvino- 
vas įteikė grąsinančią grie
žtą notą atsakydamas į Ja
ponijos protestą prieš sovie
tų kariuomenės koncentra
vimą Korejos-Mančuko pa- 
rubežyje.

gi matėsi ir vadio valandų lei
dę j iai ir anaunceriai p. Sophie 
Barčus, Paul šaltimieras ir p. 
Valančius iš Budriko firmos. 
Visa pikniko nuotaika buvo la
bai smagi. Pelno atžvilgiu tu
rėjo būti didelis pasisekimas-

—Pipirnickas (VBA)

Naujieny Piknikas
, i ■ i o

sekmadieni
RugpiuČio J4,1938 

SunsetHPark Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

Ginklų Fondas Jau 
Veikia

Pataikau ja Klerikalams
KAUNAS* — Vidaus reikalų 

iilihfeteHo hutarimu šiomiš die
nomis buvo uždarytais Lekėčių 
laisVainanių draugijos skytiits. 
Minisfefiš šilko, khd kai kiltie 
skyriaus nartai buvę komtinis- 
tai.

Ar aš tūli, sese, nesakiau,'kad 
sudėti “Ginklų Fondai?’ pini
gai bus atgrįžti Lietuvos kai
miečius — prasčiokus šaudyti 
už nebučiavimą kunigams rau
kų ilr nepasikloniojimą po
nams !

Ne vėl t u buvo atvykęs Kupiš
kiu ministeris pirmininkas kun. 
Mironas ir atlaikė iškilmingas 
mišias už atvertimą laisvama
nių. Jus gi, Amerikos laisva
maniai, snuduruokit ir nesi
priešinki t kunigų užmačioms, 
nes jiems dangaus karalystės 
vartai bus atidaryti!

—D r A. L. Graičuiias.
P. S. O visgi mano 5 kuopa 

Laisv. Kt.-Kult. Dr-jos auga.

Žinios Iš Lietuvos
SIAURASIS TRAUKINUKAS 

nuvirto NUO Bėgių

KAUNAS — Jonavos Ukmer- 
ruože siaur. traukiniukas 
llgabfadės nušoko nuo b5~ 
Nušoko du pašto, vagonai 
garvežys—visas sąstatas.

ges 
prie 
gių- 
ir
Garvežys kaip ir nenukentėjęs, 
bet vagonai gerokai apdaužyti.

Mašinistai ftlip pat smarkiai 
prisitrenkė. Del kokių priežas
čių traukiniukas nušoko nuo 
bėgių dar nežinoma ir aiškina
ma.

nelaime Prie geležin
kelio

ŠIAULIAI — Birželio 23 d. 
Papilės gelžkelio stoties zono
je, dirbdamas prie vagonų pa
krovimo-iškrovimo darbų, tarp 
vagonų suspaustas darbininkas 
Stasys Pinskus 18 m. amž., Pa

nų gyventojas* Nugaben- 
Mažcikių ligoninę, sužeis- 
mir-ė.

tas į 
tasis

APIPLĖŠĖ KELYJE

d.ŠIAULIAI — Birželio 23 
apie 13 vai. vieškelyje Papilė- 
Tryškiai apie 7 km nuo Papilės, 
krūmais apaugusioje vietoje, 
apiplėštas Tryškių v., Panajų 
k. gyv. Stasys Morkūnas, iš 
kurio nežinomas Užpuolikas a- 
tėmė 150 Lt. Kvotą veda 
mihalinė

kri-
policija*

ŽMONA
Rūi

UŽ GIRTAVIMĄ 
NUKIRTO NOSĮ

VY-

ZAPYŠKIS — Birželio 26 d. 
vienas Palankių km. gyv. grįžo 
į namus kiek įsigėręs. Už tai jo 
žmona Elžbieta supykusi, pa 
griebusi kastuvą kirto vyrui 
į veidą ir pataikė i nosį. Vyrui 
ji smarkiai nukirto nosį, kad 
vargu ar pavyks sugydyti, taip 
pat labai perskėlė lūpą.

BRIGėHė BfiPLAUKtOiJA
MAS

ŠIAULIAI — Birželio 24 d. 
Paežerių ežere, beplaukiodamas 
ant plausto, nukrito ir prigėrė 
Stasys Strazdauskas, 15 m. 
amž., gyv. Pamočių k., Kuršė
nų v.

FOR RENT—IN GENERAL
________

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

TAVERNAS ANT RENDOS, ge
roj vietoj, su visais įrengimais. 
Renda pigi. 549 W. 18th St.

........... I I ..................  II I I ■ ■ ■ ■ I Į

TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

JAUNA PORA IEŠKO 2 arba 3 
KAMBARIŲ, labiau norima antra
me aukšte. Lafayette 8078 iki pietų.

x BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
pilnai įrengtas — daro puikų biz
nį, naktimis ir sekmadieniais už
daryta. Greitam pardavimui tiktai 
$500, tikroji vertė $3,000. 75 East 
31st gat. arti Michigan Avė.

REAL ESTATĖ FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

TIKTAI $280 rankpinigiai pirks 
šį 5 kambarių plytų namą, karštu 
vandeniu šildomą, plytų garažą— 
pilna kaina $2800. Louis Morris & 
Co., 3585 Milwaukee. 4006 Division.

WEST 63-čioj GATVĖJ, taverna 
pirmam aukšte, penkių kambarių 
flatas antram aukšte, garu šildo
mas, 2 karam garažas. Priims ma
žesnį namą mainams ir mažą pri
mokėsimą. Pamatyti galima tik 
apointmentą padarius. Wm. T. Fle
ming, 6322 So. Western Avė. Re- 
public 2800.

10 KAMBARIŲ MURO namas. 
Geros pajamos. Gražus namas arti 
Garfield Parko. Savininkė Mrs. 
Langė, 3347 Monroe St.
Wll»l >1! N ■ Į l| ■ ■ ■.» tl II.UIK' i Į ■■■—■■ 1^.. —

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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

ČERIUS 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.

Taip, Turi “Labai 
Didelį Balsą”

15 metų berniukas Thomas 
Kalopeses, 1648 Arcade jPL, kur 
tai užtiko dėžutę kulkų. Tho
mas nutarė pažiūrėti, ar tos 
kulkos “turi didelį balsą” ir 
akmeniu pradėjo vieną daužy
ti.

Kulka turėjo labai didelį 
“balsą”, bet tuo pačiu laiku 
pasirodž labai pikta, nes su
lindo berniukui į koją

Thomas dabar guli apskri
čio ligoninėj.
i,,, .... .
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai irTrokai Pardaviniai

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COMPANY
1340 West 63rd Street 

ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarna vimaus

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BR1DGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL— W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

EGG
NUT 
BIG

Kainos Numažintos— 
ANGLYS 
.......................$6.00 

. .......   $6.00 
LUMP .  $6.00

MINE RUN ...................  $5.75
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR 1 — 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 PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chlcagoje ir 

apięlinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CĖRMAK RD. Canal 8887

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

t <
i

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO



” r-^'':' '■' " .'^----- ' " '.''""i------ , j   -į———. . .. ..... t---- - . ■ - . . ■ ..*••• »
’ :*,''• ■•; ’ • ■ ■ ■ '■• ’ ■ ,7 ,-.* ** •• ' •*' ■ ' . . ‘* ■ •; ' '' ■".'■ .■• ■ 'v- •.•:•:.;*•< ' ••<■.• ■ ■■" ■ : "-v..• ™ • .,- 7 ' ;

NAUJIENOS, CNcago, ffl. ’ ------ ---- Antradienis, liepos 26, 1938

AUDITORIJA REIKALAUJA $60,000 UŽ 
GAISRO PADARYTUS NUOSTOLIUS
J. Janeluno Nuostoliai Siekią apie $6,000. »

BRIDGEPORT — Teko pa
tirti iš patikimų šaltinių, kad 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
(3133 So. Halsted st.) receive- 
ris A. Antpnisen reikalauja iš 
apdraudos bendrovės apie 
$60,000 atlyginimo už nuosto
lius, kuriuos triobėsiui padarė 
gaisras.

Tas gaisras kilo anksti ry\ą, 
birželio 23 d , Subway kabare
te, kuris yra įrengtas Audito
rijos triobėsio skiepe ir pri
klauso Juliui Janeliunui.

Liepsnos sunaikino beveik 
visus kabareto įrengimus, iš
sprogdino daug langinių stik
lų ir padarė kitokios žalos, ir 
•kabaretui ir pačiam Auditori
jos namui.

Nuostolius padaugino van
duo, kuris užliejo bowling alė
jas ir sugadino daug kitokių 
įrengimų.

Lietuvoj Užmušė 
Petro P. Lapenio 
Broli

Rado gulintį ant kelio 
prie Svėdasų

18 APYLINKĖ — Kai kam 
vasara smagi, bet ne iPc’irui 
P. Papeniui. Jis neseniai gavo 
žinią iš Lietuvos, kad tragin- 
gai mirė jo vienintelis brolis 
Juozas La peni s. Paliko nema
žą šeimyną, žmoną Malriją 
Esaičiutę-Lapienienę, sūnūs 
Alfonsą, Vytautą, Juozą, Gas
parą ir dukterį Bronislavą. Gy
veno Vadonių kaime, Panevė
žio apskrity j.

Velionio duktė Bronislava 
laiške rašo sekamai apie mir-

“...Išvažiavo į Svėdasus su 
dviračiu broliukui buto ieškoti 
į mokyklą leisti. Nesulaukėm 
jo parvažiuojant iki pirmadie
nio ryto Mes manėm, kad už
truko pas gimines.

“Pirmadienio anksti rytą da
vė žinią, kad rado ant kelio 
gulintį be sąmonės, už Čikų 
tilto, lies audrojo kalno pakal
ne. Mamytė su broliuku nuva
žiavo į Svėdasus ir rado įlin
kiai sužeistą. Galvos kaulas 
perlaužtas, o smegenys api
piltos krauju. Pašaukė iš Ute
nos automobilį ir nuvežė į li
goninę. Po penkių valandų jis 
mirė ir nebeprakalbėjo nė vie
no žodelio.

“Darė skrodimą. Gydytojai 
sakė, kad jis buvo užmuštas. 
Galvažudžiai sekami.”

— Draugas.

Rekordinis Skaičius 
Kalinių

Illinois kalėjimų viršininkai 
susirūpinę, kad greit nebeturės 
kur dėti kalinių. Dabartiniu 
laiku už grotų sėdi 12,813. Tai 
rekordinis skaičius. Pernai bu
vo 1,488 mažiau.

Kalėjimų viršininkas Bowen 
aiškina, kad kalinių skaičius 
padaugėjo dėl bedarbės ir aš
tresnių reikalavimų kalinių 
paroliavimui.

Lenkų Koncertas 
Grant Parke

Pildė Moniuškosi Kurinius .
Pereito sekmadienio koncer

tas GranV Parke buvo pašvęs
tas lenkams. Grojo speciali or-' 
kestra po vadovybe dirigento! 
Jerzy Bojanowskio, o dainavo 
soliste Valerie Krenz-Glowac- 
ka.

Tribūne muzikos 'kritikas 
Edward Barry, rašydamas apie 
koncertą, sako kad “lenkiškiau- 
sia” muzika programe jam pa
sirodė Stanislavo Moniuškos 
kuriniai,” o tuo tarpu Moniuš- 
ko esąs dalinai lietuvis!”

LAIMĖJO $35,000 — (Priekyje arklys JNedayr, kuris laimėjo $35,000 lenktynes Chicagos arklių lenkty
nių parke Arlington Parke. Lenktynių favoritas Stagehand paliko ketvirtoj vietoj, o Menow, antras favo
ritas—penktoj- .

Kaip tuo laiku buvo praneš
ta, gaisras kilo nuo blogai su
vestų elektros laidų. Kad liep
snos pasiekė elektra operuoja- 

: mą šaldytuvų, tai po Audito
riją paplito amonijos dujos ir 
pasidarė tiek daug durnų, kad 
keli ugniagesiai pri troško. 
Tarp tokių buvo lietuvis ug
niagesys Bruno Masilionis.

Julius Janelunas apskaičiuo
ja, kad gaisras jam padarė 
nuostolių už apie $6,000.00.

Ar Auditorijos receiveriui 
apdraudos bendrove sutiks 
mokėti $60,000, nežinia, nes 
derybos tebeina ir gali nusitę
sti kurį laiką. Atskirą apdlrau- 
dą ant kabareto įrengimų tu
rėjo J. Janeliunas.

Gaisras taipgi padarė šick- 
tiek nuostolių J. Rachunui, ku
ris užlaiko alinę pirmam Au
ditorijos aukšte. —Girdėjęs.

Organizuos Ūkio 
Mašinų 
Darbininkus

Įsteigė Komitetą Chicagoj
CIO pareitos savaitės pabai

goje suorganizavo Chicagoj ko
mitetą unionizavimuį ūkio ma
šinų fabrikų darbininkų. Ap- 
skaitliuojama, kad tokių dar
bininkų yra 250,000.

Naujasis komitetas vadinsis 
The United Farm Eąuipment 
Workers Organizing Commil- 
tee ir jam pirmininkaus Grant 
Oakes, o sekretoriaus Gerald 
Fieldc. Organizavimui vado
vaus Frank Sliva. Komiteto 
raštinė bus adresu 1110 South 
Oakley Avė.

Susirinkimas
RDNSB Lotų
Reikalu

Ruošia Pikniką Taksams 
Apmokėti

ROSELAND.— Roselando ir 
apylinkės draugijų komitetas, 
kuris yra sutvertas sukelti pi
nigu užmokėjimui taksų už lo
tus RDNSB, kurie randasi prie 
kampo lOlth St. ir Michigan 
Avė., šaukia susirinkimą ket
virtadieni, liepos 28 d., 7:30 v. 
vakare, Darbininkų svetainėj, 
10413 S. Michigan Avė.

Visi komiteto nariai malo
nėkite a\silankyti, nes bus ren
kami darbininkai piknikui, ku
ris įvyks rugpiličio 14 d, Ros- 
si’s Grove, 130 St. i|r Cottage 
Avė.

Komiteto sekretorius: 
A. Laurutonas,

10530 Indiana Avė.

Automobilių
Nelaimės

• šeši žmonės buvo sunkiai 
sužeisti, kai gatviakaris irtyo- 
kas susidūrė State gatvėj, tarp 
84 ir 885th- Nukentėjo šie gat- 
viakario keleiviai: John Ju- 
niper, 34 E. 112th st,. James 
Halliday, 11213 Forrestville 
avė., Lawrence Yaniga, 11747 
So. Morgan st. ir Frak Smai- 
dris, 334 W. 117 st. Buvo su
žeisti ir du tlroko keleiviai: 
George Blun* ir Oliver Calla- 
han, 3732 Calumet avė.

• Lena Moeller, 52, Dės 
Plaines, buvo užmušta auto
mobilių nelaimėj prie Elm- 
hurst ir Oaton gatvių, Dės 
Plaines.

* • Charles Raczka, 4222 No. 
McVickcr avė., buvo mirtinai 
sužeistas, kai jo automobilis 
susidaužė su kitu prie Irving 
Park ir Barrington, Elgine. 
Kiti ketulri žmonės buvo su
žeisti.

>Leo Sturn, 52, iš Evansto- 
no, valstijos vieškelių inžinie
rius, mirė nuo žaizdų, kurias 
gavo, kai Wabash traukinys 
sudaužė jo automobilį prie 
Reddick.

• Passavant ligoninėj mirė 
automobilio suvažinėtas 17 m. 
jaunuolis Joseph Palumbo, 
2738 W. Harrison-

Radzvilai Chicajroi
Vakar Chicagoj viešėjo Len

kijos princas Dominikas Radz- 
vilas ir jo žmona, Graikijos 
princesė, Eugenija- Jie neseniai 
susituokė Europoj ir dabar lei
džia “medaus menesį” Ameri
koj. Iš Chicagos važiuoja į vi
sų jaunavedžių Meką — Nia
gara Falls.

NAUJIENŲ-ACME Photo
LAIMĖJO GUBERNATORIAUS NOMINACIJĄ — W. Lee O’Daniel (dešinėj) 

mir<ų pirklys iš Forth Worth, Texas, kuris pereitą savaitę laimėjo demok|ratų 
partijos nominaciją į gubernatorius. Paveiksle O’Daniel su šeimyna. Jis varė 
agitaciją už savo kandidatūrą ne kalbomis, bet dainuodamas dainuškas, šeimy
nos nariams pritariant instrumentais. Demokratų nominacijų laimėjimas Texase 
beveik užtikrina rinkimų laimėjimą.

SKIRIASI — Barbara M. 
Statler, buvusi slaugė, kuri 
pernai ištekėjo už turtuolio 
Ellsworth M. Statler, Statler 
viešbučių šeimynos turtų į- 
pedinio, jau ieško perskyrų. 
Susituokė spalio 1937 m. 
Slaugė skundžiasi, kad vy
ras buvęs žiaurus ir karto
jęs, kad gailisi ją vedęs.

lAUME-NAUJlENŲ Pilotu]
LABDARYBEI — Filmų aktoriai Diek Powell, (kai

rėj) ir J. E. Brown, kapitonai dviejų aktorių baseball 
komandų, kurios susigrums liepos 30 d., Los Angeles 
ligoninės naudai.

Nubaudė Lietuvį
Už “Naminę”

I, —■■■■

Davė Metus Kalėjimo

Prieš kurį laiką federalės 
valdžios agentai suėmė chica- 
gietį Antaną Bujrbą už parda
vinėjimą “naminės.” Užtiko 
Burbą su keliais galionais sky
stimo. Davė jam metus “sėdė
ti” ir sumokėti 500 dolerių pa
baudos.

Tie patys agentai užtiko sla
ptą degtines varyklą adresu 
4615 Homer St. Suėmė savinin
ką Joseph Zichichi ir kampa
nijoj Joseph Benigno, nuo 
3212 Fournoy. Policija užtiko 
varykloj 6,000 galionų mišinio 
ir 85 galionus alkoholio.

—Draugelis.

\ KAS NORS 

\ Naujo — Nepaprasto

J Naujienų Piknike 
j. W BUS PATEIKTA PANORAMA 

M “Diktatorių Maršas” 
ffln ir 1 “Vilniaus Likimas”

Rugpjūčio 14/38
Sunset Park Darže

135th ir Archer Avenue 
l ĮŽANGOS KUPONAS TILPS L\ NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

DARBO ŽINIOS
Pripažmo Samdytojų 
Teisę Šalinti 
Unijistiis Darbininkus

Darbo taryba buvo įsakiusi 
Fansteel Cdrp., North Chica- 
go, sugrąžinti į darbą 92 už 
uniją pašalintus darbininkus. 
Kompanija atsikreipė į teisiną 
ir teismas atmainė įarybos 
nuosprendį. Dabar taryba iš
kels bylą aukščiausiame teis
me.

Taryba pripažino, kad paša
lintas darbininkas ne tik 
turi teisę atgauti darbą, bet ir 
gauti atlyginimą už nedirbtą 
laiką, taipgi ailyginimą tų iš
laidų, kurias jis panešė beieš
kodamas naujo darbo.

Reikalaus Naujų 
Įstatymų

C. I. O. ruošiasi pareikalau
ti pravesti visą eilę naujų įs
tatymų, daug platesnių už 
tuos, kuriuos atmetė pereitas 
kongresas.

Tarp kitko bus reikalauja
ma, kad valdžia atsisakytų 
duoti kontrakius ir paskolas 
toms firmoms, kurios neprisi
laiko darbo valandų ir algų 
įstatymų.

Cicero Parapijonys 
Kurstomi Karui 
Už Konvertukus

CICERO. — Cicero kunigas 
jau suorganizavo dvi dideles 
armijas savitarpiniam karui. 
Viena armija susideda iš tų, 
kurie eina su kunigu ir kiša 
pinigus Į konvertukus ir krau
na juos pas kunigą, turbut, ka
ro tikslams. Antroji armija su
sideda iš tų, kurie nieko neki
ša į konvertukus.

Dabar tarp tų dviejų armijų 
yra didelis piktumas ir nepa
kanta. Net šeimynose pasireiš
kia nesantaika. Vyras puola sa
vo žmoną, kam. ji kiša pinigus 
į konvertukus, o žmonos smer-! 
kia vyrus, kam tieji nieko ne-j 
duoda.

Susitikusios abi armijos kly- 
kia, keikia. Išrodo, kaip Ispa

t
v

Geležinkelių Algų 
Derybos

Ddrybos tarp geležinkelių ir 
darbininkų dėl projektuojamo 
15 nuoš. algų nukapojimo, už
sikirto ir, kaip išrodo, valdžiai 
teks taikinti nesusipratimus.

Nori Kapoti
Algas 15 nuošimčių.

Chicago, North Shore and 
Mihvaukee geležinkelio recei- 
veriai kreipėsi į Chicagos fe- 
deralį teisėją AVilkcrson reika
laudami sutikimo nukapoti 
13,000 darbininkų algas 15%.

Nuosprendis
Prieš Kompanijų

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba išnešė nuospfrendį dėl 
skundo prieš odininkus Boyn- 
ton and Co, 1725 N. Bosworth 
avenue.

Nuosprendis pripažino kom
paniją nusidėjusią Wagnerio 
aktui, nes ji atsisakė tartis su 
unija, organizavo kompanijos 
uniją ir pašalino 15 darbinin
kų už veikimą unijoje.

Taryba įsakė tuoj aus pripa
žinti uniją, priimti pašalintus 
darbininkus, apmokėti už ne
dirbtą laiką ir paliauti rėmus 
kompanijos uniją. (B) 

nija, kur krovė pinigus gen. 
Franco, kad išmušti visus be
dievius. Ir štai kruvinas karas 
eina jau antri metai.

Tie Cicero irgi ruošiasi su
kurstyti karui savo armiją. 
Tulrbut jiems bus gražu žiūrėti 
kaip jų parapijonys kariauja. 
O kuo tas karas baigsis, tai 
jiems nerupi. Jiems tik rupi, 
kad visi kištų pinigus į kon- 
vertėlius ir neštų juos kuni
gams. O dar kunigėliai suma
nys imti taksus ir sales taxcs. 
Juk jie iš tų konvertukų par
duoda sakramentus ir todėl 
privalėtų mokėti sales tax.

~J. W.

Charles Hudgin, 471 E. Ohio 
St., baldų 'krautuvės savinin
kas, užlipo ant krautuvės sto
go pasišildyti saulėje. Tuo tar
pu krautuvėn atėjo vagiliai.

Pavogė $240 pinigais, atėmė 
$909 vertės brangenybių nuo 
Hodgino žmonos ir $6 nuo 
klerko.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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




