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DIDELI ISPANIJOS LOJALISTU LAIMĖJIMAI
LOJALISTAI PRADĖJO SMARKU P0L1MĄ
Paėmė i Nelaisvę 500 Sukilėlių. — Keliose Vie
tose Sulaužė Sukilėlių Frontų. — Valencijos 

Fronte Ramu.
VALENCIA, liepos 26—Rink- kelias dienas čia beveik jokios 

pažangos nepadarė, nors jų 
nuostoliai buvo dideli. O dabar,

tiniai lojalistų milicijos būriai 
iš Katalonijos padarė netikėtą 
ofensyvą Ebro upes fronte. Ke
liose vietose kataloniečiams pa
sisekė pereiti upę ir sumušti 
sukilėlius. Sumušti sukilėliai 
skubomis pasitraukė. Faktiškai 
jie pabėgo, o penki šimtai jų 
pasidavė į nelaisvę.

Toks didelis lojalistų pasise
kimas įvarė nemažai baimės 
sukilėlių vadovybei, kuri į Eb
ro frontą traukia iš visur pagal
bą, kad galėtų atsilaikyti. To 
dėka Valensijos fronte pasida
rė ramu. Ir šiaip sukilėliai per-

Anglų kariuomenė 
puola arabus

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
26—Anglų kareiviai liko pa
siųsti į arabų kaimus, «kurie 
yra netoli Haifa miesto. Tai sa
vo rųšies priemonė, kad arabai 
neturėtų progos sumobilizuoti 
didesnę jėgą, o paskui keršyti 
žydams.

Bendrai padėtis Palestinoje 
gana rimta ir teroras pradeda 
vis smarkiau ir smarkiau siau
sti.

Pasikėsinimas Ken- 
tucky Gubernatorių 

Nunodyti
FRANKFORT, Ky., liepos 26 

—Dr. J. W. Bryan paskelbė ra
štišką pareiškimą, jog Kentucky 
gubernatorius A. B. (“Happy”) 
Chandler susirgęs dėl nuodų. 
Esą, kažkas įkratęs nuodų į 
vandenį, kurį gubernatorius gė
rė.

Kokios rųšies tie nuodai, Dr. 
Bryan kol kas negalįs pasakyti.

Gubernatoriaus žmona sako, 
jog tai priešų darbas. Mat, pa
staruoju laiku Chandler buvo 
pačiame politinio sąjūdžio sū
kuryje ir ne vienam ant “kor- 
no” užlipo.

Tačiau kai kurie yra linkę 
manyti, jog visos kalbos apie 
bandymą nunuodyti yra tik sa
vo rųšies triukas, kad butų 
galima geriau pasigarsinti.

Skerdyklose Streikas 
Pasibaigė

CHICAGO — Vakar Chica- 
gos skerdyklose pasibaigė strei
kas, kuris prasidėjo liepos 13 d. 
Kiek galima spręsti, darbinin
kai nedaug ką iš to streiko te- 
laimėjo.

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

Debesuotumas; tarpais gali
ma tikėtis lietaus; temperatū
roj permainų nebus. Saulė te
ka 5:87, leidžiasi 8:15 vai. 

kai jiems tenka iš čia dalį ka
riuomenes atitraukti, tai išvy
styti didesnį puolimą jie nebe
pajėgia.

Nuo pat gegužės mėnesio 
Ebro fronte buvo ramu. Todėl 
iš ten didesnio puolimo sukilė
liai nesitikėjo ir koncentravo 
savo armiją kitose vietose. Rei
kia manyti, kad lojalistij pasi
sekimas bent laikinai žymiai 
susilpins sukilėlių ofensyvą Va
lensijoje.

34 angliakasiai pa
davė apeliaciją

Trisdešimt keturi vadinamo
sios progresyvės unijos anglia
kasiai, kurie prieš kiek laiko 
buvo nuteisti keturiems me
tams kalėjimo ir sumokėti pini
ginę bausmę’ ($20,000 kiekvie
nas), kreipėsi į apeliacijos teis
mą, kad bausmė butų panaikin
ta. '

Nurodoma, kad Peabody an
glies kompanija tiesiog prieš 
jos naudojo terorą. Esą, pir- 
mesniame teisme tų faktų ne
buvę galima iškelti. Nebuvę ga
lima iškelti ir to fakto, jog sa
kyta kompanija samdžiusi šni
pus ir mušeikas.

Angliakasiai liko nuteisti ry
šium su ekspliodavimu bombos 
kasykloje. Mat. jie buvo kaltina
mi tos bombos padėjimu.

Tarp nuteistųjų angliakasių 
yra ir vienas kitas lietuvis.

Beje, du nuteisti angliakasiai 
f kol kas neapeliavo.

Ir Mussolini Perse
kios Žydus

RYMAS, liepos 26 —.Netru
kus Mussolini rengiasi išleisti 
specialius įstatymus, kuriais 
bus žymiai suvaržytos žydų tei- 
tės. Vadinasi, ir Italijoje prasi
dės žydų persekiojimas.

Manoma, kad tam žygiui Mus
solini įkvėpimo gavo iš Vokieti
jos. Mat, prieš kelias dienas na
cių “mokslininkai” teikėsi ita
lus priimti į arijonų šeimą. Ki
taip sakant, jie “surado”, jog 
ir italai yra beveik tokie pat 
geri “arijonai”, kaip ir vokie
čiai.

Na, o geriems ari jonams rei
kia saugotis, kad jų “tyro krau
jo” nesuterštų žydai. Štai ko
dėl Mussolini ir pasiryžęs yra 
eiti Hitlerio pėdomis, t. y. pra
dėti kampaniją prieš žydus.

Didelė Audra
PRINCETON, III., liepos 25— 

Čia siautė nepaprastai smarki 
audra su ledais. Ji truko 26 mi
nutes. Kai kurie ledai buvo to
kio didumo kaip biliardo rutu
liai.

Apskaičiuojama, kad dėl au
dros miesto nuostoliai sieks 
$75,000.

NAUJIENŲ-ACME Photo
VOS NEAPVIRTO —Naujas Vokietijos linijos HAPAG laivas “>Patria” vos ne

apvirto nuleistas į vandenį Hamburgo uoste. Svorį laive išlyginus jis grįžo į nor
malę poziciją, bet vos tik per plauką dugnan nenuėjo keli inilionai dolelrių.

Krylenko Jau “Liau
dies Priešas”

MASKVA, liepos 26 — N. V. 
Krylenko, kuris prieš kelis me
tus ėjo Sovietų Rusijos teisin
gumo komisaro pareigas ir “va
lė” visokius “kenkėjus” bei nu
krypėlius nuo tiesiosios linijos, 
liko ir pats išvalytas. Jis ne tik 
liko išvalytas, atsętfc, neteko 
visų “cinų”, bet dar ir pa
skelbtas “liaudies priešu”.

Į Ameriką Suplaukė 
Daugiau Nei Pusė 

Viso Aukso
WASHINGTON, D. C., liepos 

26 — Jungtinių Valstijų ižde 
aukso jau yra už $13,000,000, 
000 su viršum. Tiek aukso Ame
rikos valdžios ižde dar niekuo
met nebuvo buvę.

Apskaičiuojama, kad visame 
pasaulyje aukso pinigams pa
remti tėra už $23,000,000,000. 
Tokiu badu dabartiniu laiku 
Amerika kontroliuoja daugiau 
nei pusę viso aukso, kuris su
daro įvairių valstybių ištek
lius pinigų vertei nustatyti.

Rusų Patarėjai Pa
siekė Hankow

TOKYO, liepos 26 — Čia Ii- 
ko paskelbta žinia, jog dvide
šimt Sovietų Rusijos karo eks
pertų pasiekė Hankow ir padės 
kiniečiams gintis nuo japonų. 
Tie ekspertai pavaduos vokie
čius, kuriuos neseniai Hitleris 
atšaukė.

Skelbiama taip pat, jog drau
ge su tais ekspertais atvyko 
200 rusų lakūnų ir inžinierių, 
kurie stos j Kinijos armiją.

Gubernatorius Mur- 
phy Kandidatuos
LANSING, Mich., liepos 26— 

Frank Murphy, Michigan valsti
jos gubernatorius, kandidatuos 
antram terminui. Tatai paaiš
kėjo po to, kai jis dėl savo kan
didatavimo įteikė valstijos se
kretoriui peticiją.

LORDASRUNCIMAN 
VYKSTA J ČEKO

SLOVAKIJĄ
Jis Bandy Sutaikyti Sudetų 

Vokiečius su čekoslovakais

PARYŽIUS;: liepos 26 — če- 
k^vakįfbss AriąĮ^k^util^ 
priimti - Anglijos- pašildymą/ 
kad sudėtų vokiečių problemai 
išspręsti butų paskirtas tarpi
ninkas. Sutiko ji tą pasidlymą 
priimti po to, kai Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras pa
reiškė, jog tai busianti geriau
sia išeitis. t

Anglija tarpininku paskyrė 
lordą Runcimaną, kuris vyksta 
į Čekoslovakiją, kad ten iš pir
mų rankų galėtų patirti apie 
sudėtų vokiečių ir čekoslovakų 
ginčo motyvus. Tinkamai išstu
dijavęs visą reikalą, lordas Rin- 
ciman prirengs platų raportą ir 
tuo pačiu metu pasiūlys savo 
rekomendacijas sakytam ginčui 
išspręsti. Faktiškai tos reko
mendacijos turės būti Čekoslo
vakijos valdžios priimtos. Ta
čiau iš kitos pusės ir Anglijos 
vyriausybė priversta bus reko
mendacijas remti. O tai reikš, 
jog Čekoslovakijos klausimu ji 
turės aiškiau pasisakyti.

Brazilijos Laivas Už- 
plaukė Ant Seklumos

WASHINGTON, D. C., liepos 
26—Čia gauta žinia, kad Bra
zilijos laivas “Almirante Sal- 
danha” beplaukdamas i savo 
kraštą užplaukė seklumą ir 
sustojo, nes laivo dugnas pa
siekė žemę. Kiek žinoma, tuo 
laivu plaukia 377 žmonės. Jiems 
nėra pavojaus.

Žaibas Užmušė Du . I . .
Farmerius

IRWIN, la., liepos 25—Du 
vyrai liko užmušti ir dvylikos 
metų berniukas sužeistas, kai 
perkūnas įtrenkė į jaują. Nu
trenkti liko Lars Axland ir jo 
svainis Harold Bemdt.

Japonai Paėmė Kiu- 
kiang Miestą

ŠANCHAJUS, liepos 26—Pa- 
galiau po trijų' savaičių smar
kaus puolimo japonų armijai 
pasisekė atimti iš kiniečių Kiu- 
kiang miestą. Tas miestas, taip 
sakant, buvo didžiausia kliūtis 
žygiavimui į Hankow, laikiną 
Kinijos sostinę. Hankow nuo 
Kiukiang yra už 135 mylių. 
Nėra abejonės, kad japonų ar
mija dabar žygiuos į Hankow.

Lojalistai Sutinka Iš
traukti Iš Armijos 

Kitataučius
LONDONAS, liepos 26—Pab- 

lo De Azcarate, lojalistų Ispa
nijos pasiuntinys Anglijai, pra
nešė anglų valdžiai, kad loja
listai sutinka iš savo armijos 
ištraukti vadinamuosius kita
taučius laisvanorius. žinoma, 
su ta išlyga, kad tą pat pada
rys ir sukilėliai.

Pinigai Laimėjo
SAN ANTONIO, Tex., liepos 

26—Kongresmanas Maury Ma- 
verick pralaimėjo nominacijas 
į kongresą. Nominuotas liko 
adv. Paul J. Kilday, kuris su
rinko tik 546 balsus daugiau 
nei Maverick.

Po to, kai nominacijų rezul
tatai paaiškėjo, Maverick viešai 
pareiškė, jog oponentai tiesiog 
pirkte pirko balsus, kad tik ga
lėtu jį sumušti. Be to, jis ben
drai įspėjo amerikiečius, kad 
dabar reakcijos šalininkai ne
sustoja prieš nieką, kad tik ga
lėtų susilpninti Roosevelto rė
mėjus.

Maverick kongrese pasižymė
jo kaip gana pažangus žmogus.

Senatorius Borah
Jaučiasi Geriau

WASHINGTON, D. C., liepos 
26—William E. Borah, senato
rius iš Idaho valstijos, pusė
tinai sustiprėjo ir daug geriau 
jaučiasi. Jis net gali daryti 
trumpus pasivaikščiojimus.

'AMERIKOJE IŠ 37 ŽMONIŲ GRUPĖS VIE
NAS YRA KRIMINALISTAS i

DU ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ŽMOGŽUDŽIŲ. — PER 
METUS PAPILDOMA 1,500,000 STAMBESNIŲ 
NUSIKALTIMŲ. — KRIMINALIZMAS PER ME
TUS AMERIKAI ATSIEINA $15,000,000,000.

INDIANAPOLIS, Ind., liepos prieš savo mirtį papildys žmog- 
26—čia vykstančioje Amerikos ipdystę.
advokatų konferencijoje buvo 
padarytas labai įdomus prane
šimas apie šios šalies krimina- 
lizmą. Pranešime arba raporte 
sakoma, jog, bendrai imant, 
Amerikoje iš kiekvienos 37 gy
ventojų grupės vienas yra kri
minalistas. Vadinasi, vienokiu 
ar kitokiu budu jis nusikalsta 
įstatymams/

Dar įdomesnis dalykas yra 
tas, jog šiandien Amerikoje gy-
vena 200,000 asmenų, kurie faktais tepagrįstas.

Lietuvos Naujienos
LIET. SPORTI- Amerikos lietuvių komhnda—AMERIKOS 

NINKAI GERAI PASIRODĖ
TAUTINĖJ OLIMPIADOJ

KAUNAS, liepos 22 d.—Lie
tuvos Tautinė Sporto Olimpija- 
da su dideliu pasisekimu tąsia- 
ma toliau, kurią lanko keliolika 
tūkstančių žmonių. Liepos 20 
d. baigta lengvoji atletika, ku
rioje Amerikos lietuviai pasiro
dė gerai. Disko metime pirmą 
vietą laimėjo Bernotas iš Pitts- 
burgo, numesdamas 40.56 met
rų (133 pėdas), šuolyje j tolį 
Bernotas laimėjo antrą vietą 
nušokdamas 6.66 metrus (21 
pėdą, 10 colių). Bėgime 40 me
trų (131 pėda, 2 coliai) su kliū
timis pirmas atbėgo Prokopas 
per 6.14 sekundžių. 80 metrų 
(262 pėdas, 84 coliai) su kliū
timis pirma atbėgo Bložytė iš 
Čikagos per 14.1 sekundes. Ru
tulio stūmime ji laimėjo antrą 
vietą, nustumdama 11.26 met
rus. 400 metrų (1311 pėdų, 8 
colius) bėgime Liutkus atbėgo 
antras 51.7 sekundes, šokime 
aukštyn su kartimi Sidabras 
laimėjo antrą vietą iššokdamas 
3.50 metrų (10 pėdu, 5 colius). 
Olimpinėje estafetėje (88x400x 
200x200 metrų) Amerikos lietu
vių komanda laimėjo pirmą vie
tą nubėgdama per 3:42.8 minu
tes.. 4x100 metrų antrą estafe
tėje laimėjo antrą vietą nubėg
dama per 45.8 sekundes.
...Lengvaatletikoje pasiekta 11 
Lietuvos rekordų. Lauko ir sta
lo teniso rungtynėse Amerikos 
lietuviai nedalyvavo.

Bokse Amerikos lietuviai A- 
lišauskas, Martinaitis ir Noju- 
nas laimėjo po du susitikimus, 
pateko finalan.

Edvardas Martinaitis bokse 
laimėjo aukso medalį.

1500 metrų plaukimą laimė
jo Mačionis. Gavo aukso meda
lį. Plaukime Amerikos lietuvių 
komandoj geriausi: Bikinis, Ma
čionis.

Šimto metrų Laisvo Stiliaus 
plaukime: Mačionis, pirmas (a- 
merikietis 1:06, Herbert Bud- 
rikas, antras, 1:09.

100 metrų nugara: Bikinis 
1:24.8

4x200 Estafetėj, plaukimas:

Pranešime sakoma, jog per 
metus Amerikoje papildoma a- 
pie pusantro milijono stambes
nių nusikaltimų. Išeina, jog kas 
22 sekundės yra papildomas nu
sikaltimas. Visi nusikaltimai 
(atseit, kriminališkumas) per 
metus Amerikos žmonėms at
sieina apie $15,000,000,000. Tai 
sudaro beveik vieną ketvirtada
lį Amerikos nacionalių pajamų.

Kai kurie žinovai tą raportą 
smarkiai puola ir sako, kad jis 
yra labai perdėtas ir menkai

11*68.
Vandensvidys: Amerikos liet, 

prieš Jachtkliubą 4:2 (pirmam 
finale)

Boksas: Marčiuolionis laimėjo 
prieš Ališauską. Ališauskui an
tra vieta. Naujunas nugalėjo 
Bendiksą, gaudamas pirmą vie
tą ir aukso medalį.

Tinklinyj Am. liet, nugalėjo 
šaulius, 2:0.

LENKAI VILNIAUS KRAŠTE
UŽDARĖ DAR KETURIAS

LIETUVIŲ PRADŽIOS 
MOKYKLAS

VILNIUS, liepos 22 d. — šio
mis dienomis lenkai uždarė dar 
keturias lietuvių pradžios mo
kyklas.

PIRMYN CHORAS PASEK
MINGAI KONCERTUOJA 

KAUNE

KAUNAS, — Liepos 17 ir 19 
d. įvykę Amerikos lietuvių 
“Pirmyn” choro koncertai su
silaukė didžiausio pasisekimo. 
Liepos 23 d. Panevėžyje įvyko 
to choro atsisveikinimo kon
certas, nes jau rugpiučio pra
džioje choras grįžta per Angli
ją į Jungtines Amerikos Val
stybes.

L. G. K.

ZAPYŠKIS — Liepos 1 d. vi
soje apylinkėje praūžė labai 
didelė audra su perkūnija ir 
lietumi, pridarydama labai 
daug nuostolių. Labai daug 
nulaužyta medžių viršūnių ir 
išversta iš šaknų. Nugriauta 
keleto ūkininkų kluonų stogai.
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Pirmą kartą seime
(1$ SLA 4(Ho 8ejmq)

’ Rašo IVfaria F. Jpjtubynienė

Sęjtą ppęsaįįta. TfU vįęnas iš 
labiau jaudinančių momentų.

(Tę?įpys)
Naujas patvarkymas įeis gą- 

Įipn nuo 1. d. sausio mėn. 1939 
metų. .................. - - ■ -

Eina senųjų skyrių panaiki- 
ųųnas. Nayjięji prafctįkon įei? 
M nuo t d. įiępp? ipšp- 1938 m.

Centro sekretoriuj, pąyesla 
Irntęiių surędągayįmąs.

8-ji sesija uždaroma 12:43 v.
Paskutinoji Seimo diena, o 

dar darbo galybės, dar dešim
tys ląpų kp. įnešimų svarstyt, o 
kur redaktoriaus rinkimai ir ai
bės kitų darbų. Taip šnekučiuo
damiesi, rinkomės paskutinia? 
jai sesijai.

IX sesija prasidęda 2:30 vai. 
Sveikinimo telegramų ir laiškų 
skaitymas. Seka kp. įnešimų 
svarstymas.

Prezidentas Ragučiu? pareiš
kia, jog tuo laiku, kai mes vi
si valgėm pietus, jis peržiurė
jo visus kp. įnešimus ir radęs 
daugelį tokių pat — juos su
grupavo taip, kad daugelis tu
rėjo būti priskirti jau prie 
anksčiau svarstytų. Tokiu bū
du, seimo darbas buvo gerokai 
sutrumpintas.

Kuopų sekretorių adresų gar
sinimo pakeitimo reikalas at
mestas; paliekama po senovei; 
t. y. garsinti “Tėvynėje” kas 6 
mėnesiai. Prieinama prie keisĮo 
įnešimo, būtent: kad vaikai bu
tų priimami be daktaro peržiū
rėjimo. Šis įnešimas sutinka pa
sipriešinimą ir ne bereikalo, nes 
jeigu galima butų vaikus be 
daktaro prirašyti tai musų Su
sivienijimas galėtų virsitį inva
lidų prieglauda, nes nemažai 
vaikų jau gimsta su įvairiais 
trukumais, kurie jiems neužtik
rina geros sveikatos ateičiai. 
Delegatai iš kuopos, kuri šį, į- 
nešimą padarė, jį gina, įrodinė
dami kaip sunku jiems su dak
tarai? susisiekti ir ką(| tie ge- 
rųkai nuo jų lupa.

šiuo reikalu ką|bu pląčjąų, 
neji. noriu patiekti keletą pa
vyzdžių, kurinis gal ta vargše 
kuopa, kurią daktarai taip 
skriaudžia, galės pąsjnaudot.

Žinoma, jeigu mes eisim 
kiekvienas pas kitą 0a|«|arą, tąi 
peš tųrčsipi mpkęt pilpą jp pa
skirtą mokestį, bet jęigu visa 
kuopa susitaria lankyti vieną 
ir tą palį daktarą visuomet ir 
pasirenka ji ne tik egzaminato
rium įstojant į kuopą, bet su
sitaria su juo kaįpp męįįnįp 
sveikatos prižiūrėtoju, tai tup- 
met galima labai palankiomis 
sąlygomis susięĮerėti. Lęi?|<im, 
musų 230 kp. Toronto Canada, 
baigia savu 4-jį metą ir narių 
buvo prirašyta apie 80, bet nie
kas ųž egzaminaciją nėra (jau
giau mokėjęs, kąip 50 ęen|ų 
nuo suaugusių ir 35 centus nųp 
vaikų. O kas nurimę daktaro 
apsaugą turėti per ištįsus pie
tus, tai mokame 1 doj. į metu? 
Nemanykit, kad mes daktąrą 
ųuskriaudžiani perpąyg. Yrą 
narių, kurie per tuos 4 metąs 
nėra pas jį lankęsi ir lokiu |>ii- 
du išsilygina. Kodėl negali ki
los kuopos taip pabandyti? To 
bau, plačiai (jiskilsuojamas Dr. 
Stąnislovaįčip įnešimą?, bet 
daugumą atmę|ąpiąą, Ap
švietus Kpm. vargiu, kalba Ądv. 
KL Jurgeljopis. Jis ragina susi
domėti jr pritąrtj sH^wtų 
kuriniu prie SLA. Pfašp skj^ji 
po 4 ccpjųs ųup nąrip, kąs pi?" 
nesį. Prezidentas paaiškina, kad 
tai labai didelė suma, nes visa 
P. Taryba siu |ąrqaptojąis gau
na tjk 7 centus kąs m^esi- 
Skautų reikalas paliktas P. Ta
rybos nuožiurąi.

Seka P. Tarybos patvirtini
mas. Prcjj Ęągpčjus pakviečia 
bu v prez. S. Gegužį pirminin
kauti, kuris viepą pp kijo, P. 
Tarybos narius iššaukia ir pan
kui atsiklausia Seimo ar juos 
patvirtina. Balsuojama rankų

Pirm. S. Gegužis pakviečia se
niausių, buv. prezidentą Biršto
ną. Visa P. Taryba išsirikiuoja. 
Prisaįkdintojas p. Birštonas 
pfąšp pąkpjįi tįąįiųę ranką ir 
ksrtoli primiki žwJ|s p° ž«- 
dįįjo, kurią Jis ępąjtę Kops- 
lilppijpf.

Prezidentas Bagočius vėl už
ima savo vietą ir taria savo 
nuoširdų žodį į delegatus.

Seką refiakjoriąus rinRimąi- 
Pranešama, ką(į yra numatyti 
(ju kąųdidątai. Tąi senasis red. 
S. E. Vitaitis ir adv. Kl. Jurge
lionis. Abu kandidatai pasisvei
kina ir palinki viens kitam lai
mės.

Prez. Bagočius pats ruošia 
stalą, kur bąjsuptojaį turėsi ba
lotus išpildyt. Atskiria tą stalą 
sįi bukįeju gėlių, kad Kąs nors 
nėpąrnatytų už ką ką? bąlsuo?. 
Atneša 4 paišelius ir sako: “žiū
rėkit, kąd nepasiįnitųnięt pai
šelio.” Kąi balotų dalintojai ir 
balsų skaitytojai jau buvo pą- 
sįrypšę, tuomet prezidentas Ba- 
gpčius ?tpyp{Įąmas už prczidiu- 
pio stalo, buvo iššauktas pir
mas, (po jo sekė kiti P. Tary
bos nariai), eina aplink stalą, 
žengia žemyn į salę, prie balotų 
dalintojų ir eidama? šneką: “Ot 
matot, ir aš einu, kaip papras
tas žmogus, kaip jus visi ir bal
suoju... (sąleje juokas) — Žiū
rėkit visi, kaip aš darau — kal
ba jis imdamas balotą ir užra
šęs lenkia pusiau sakydamas: 
“Ir jus visi taip darykit.” Bet 
balotas plyšta pusiau. Salėje 
juokas. — “Ne, ne. Jus taip ne- 
dąrykįtl” — pataiso jis ir, su
naikinęs balotą, gauna kitą. Su 
šiUq “pasiseka” geriau, bet, į- 
mctęs balotą, nešasi ir paišelį 
?p šąvjm. “liei! J<ųr pąjšęlį ne- 
Šįes!” sušypką kelį bąlsąi i? sa
lės. Včl juoką?. Ji? grįžta ir pą- 
dcfją puįšęlį. Tąįp tai ne?epįąi 
buvę susigraudinę ikį gilmųps 
siędips dąbąr jyukiąniės. Tąi tąi 
iUU?ų presįdpidą?, tik jis mo
ką prąvirkUi|dį jr yčl jypktis 
kartu-. Balsąvimą? paėmė pu
sėtinai ilgą laikų- G p.ąskui, 
koks įtempiųias, kql balsu? ?y- 
sRąjtėį Ądv. JųfgeĮiani? pą- 
skelhįąma? redaktorium! ]yjp- 
mentas tylus. Tąrtųm ir tie ku
rie riid«» I13ųjąjį redaktorių, 
dąkąf Užsimąstė ąpįe bųvųs|. 
BcĮ tai lik pĮoineptąs ir jau1 q- 
yącjjos ųąująm rędąktoriui.

Adv. Kl. Jurgelioni? padėko
ja už išrinkimą ir sąvo kalbą 
užbaigia žodžiais: “Aš prižadu 
jums, kad aš tarnausiu Susivie
nijimui ir liktai Su?ivieniji- 
muil”’

Karšti aplodismentai palydi 
jo kalbą. Seka rinkimas vietos 
ateinančiam Seimui. Nominuo
jamos dvi vietos: Chicago ir 
Ballimorė. Išrinkta Chicago. 
Pranešama, kad su pasveikini
mais, prisiųsta aukų $104.10.

Bczo.iucijų kom. patiekia dvi 
rezoliucijas. Viena dėl Vilniaus; 
antra Lietuvai, t. y. A. Smeto
nos valdžiai dėl demokratijos 
pa trempimo Lietuvoje. Abi pri- 
imtaą, nors dėl ąntros ir buvp 
kięk priešįnhlkų.

Kai prez. Bagpčius ųžkląusė, 
ąr visi Įlęzoliuęijų tyom. nariai 
vienbalsiai sutiko ?p Rezoliuci
jos Liętųyos yaldžiai teks|u, tai 
Dr. Grigaitis ir S. Mįęhel?onas 
atsakė “tąip”, o Ąl. Vąidylą, pa
sislėpė už savo vienminčių ir 
tylį, tartum Adomas rojuje puo 
Dievo, kad jo nebaustu uz su- 
valgyipų ‘‘uždrausto vaisįąus”, 
lik pp vąląndėįė? ji? atsiliepė 
drebančiu balsu jog sutinką. 
Tok? d^c!^ Yyra^ įr l°Ks bai
lys...

§eką komisijų paskirstymas, 
apie kurias |ikįuosi kpresp. S. 

ibąkąnas smulkiau pąrašy?. Yie- 
Įną tik noriu priminti, tąi ne-

paskynmą kuų. M. Vąlądkos į 
Kpptroįes Komisiją. Esą, tik du 
kųąigus turini iy tie apt mus 
popąyp?. Niekuomet nesitikė
jau, kad autorius tiekos knygų 
butą |Qk? petpįerąntiškas.

Tautiškų Centų kom. sąstate: 
Dr. Graičiunas, kun. M. Valad- 
ka įr Bajoras, centus paskirstė 
taip:
SLA 4-to Apskričio mo

kyklų steigimui ....... $500.00
SLA 3-čįp ąpskr, skap

tų ąįstoyp pasiuntiinuį
į Lįeįųvą .................. 250.00

Pillsbprglip Universitete,
Lietuvių Kambariui 225.00 

Clevelando Kultūros Dar
želiui ..........................  250,00

Nupmkimui Rimšos “Ar
toją?” Ępstono mu?. 25.00 

Dariąp? įy Girėno Ąero
Klįpbbii lėktuvui jei
šių? .......................... 100.00

žiburėlio Dr-jai, Kaunas 750.00 
Liaudies namams Lietu

voje —............ -.......  100.00
Etinę? Kultūros Dr-jai 
....Kaupę..........................  200.00
“Ąžųoįąsf’ Studentų Ęor-

ppracijąi Lietuvoje 500.00
Palapgps padegėliams 150.00
Miko Petrausko kuri

niams leisti .............. 50.00
Demokratinės laisvės Lie

tuvoje Gynėjąms ....... 400.00
Lietųyps Šauliams ....... 200.00
Jaupupjių šyietimo fon

dui ...........    935.91
(iš šių, 5Q0.00 skiria
mi nioksl. stipendijoms) 

Pienp Ląšp Dr-jai Kaune 100.00 
“Lopšeliui” Kaune ....... 100.00
VISO ...................   $4,835.91

Tąi graži suipa, iš kurios mes 
galim spręsti, jog musių orga
nizacija, ne vien lik savo reį- 
kąląis rūpinasi — ji taipgi gir
di ir mato kitų inųsų tautiečių 
vargus, nelaimes, našlaičius ir 
Lietuvos žmonių kultūrinimo 
reikalą. Tikrai garbė tokiai or
ganizacijai pęiklausyti.

Ęidąpia prie pabaigos, norių 
prisiminti apie tas draugiškas 
į r malonias valandas, kurias 
pralęidmne Seimo sesijas sek
dami bepdrąi prię vięno stalo, 
sp P. Dargiu, Pr. Bajoru, J. 
Sįjlspnu, M. L. Vasil, M. Kcme- 
šiepe ir pabaigoje su audito
rium J. p. VarkąĮą. Ypatingai 
esu dėkinga P. Dąrgiuį, nes 
man pirmą kart Seime daly
vaujančiai, jis teikę daug prak
tiškų patarimų.

Atsimenu pq JuhiĮiej 
mo, kažkas rašė, kąs
me patikęs. Dabar ir aš noriu 
prisiminti visas pažintis ir už- 
iiotuoti kas man patiko. Be jap 
minčių asmenų, aš dar noriu 
prisiminti: adv. K. Gugį, lai 
linksmas, malonus ir geras 
žmogus. P-lė E. Mikužiųtė, pa
liko manyj įspūdį kaipo įabąi 
darbšti jaunuolė. V. J. Končie
nė kaipo darbšti veikėja. Adv. 
Grisius, kaipo inteligentiškas ir 
labai švelnios iškalbo? žmogus. 
Dr. M. Vinikas, kaipo “neišse
miamos kantrybės” sekretorius 
įr pialpnųs žniogus. Gal ir dar 
kai ką sayo “širdy” turiu, bet 
pegaliu dabar prisiminti. O bė
ję, tą K. Liutkų — jį minėjau 
pracįžipj ir dabar negaliu pra
leisti jp nepaminėjus kaipo 
“Angelo Sargo”, visų ponių ir 
panelių... Seimas bąįgėsi pręzi- 
dęnlo (<alba, jo linkėjimais dar
buotėje organizacijos dėlei ir 
pagąlįap buvo sugiedotas Tau
tos himnas.

Kai Seimas užsibaigė 9:30 v. 
vakare, (pęnkladięnį) įr pradė
jom aplink su visais dalintis 
paskutiniuoju sudie, tai musų 
organizacijos vice-prczidęntas 
J. Mažukna, buvo malonus pa
kviesti mus paskutinei vąlan- 
delei pas save; tame pačiame 
liolely, rodos, šeštame aukšįę. 
Ten męs vąiįpinę yįsą bprį pitt»- 
bpi’^bięčįų, vąišinąptis pas ma
lonią p-nią Mažuknienę. Visi 
linksmi, dalinasi įspūdžiais ir 
tariasi vąžiupti pamų link. Po
nia Mažuknienė, pippis toron- 
tiečiams rpdė didelį prielanku
mą ir pąkartotinai dėkojo už 
jos vyro p. Mauknos priėmįpią 

I Toronte, kai jis buvo pakvies-

;!^.ĮĮg

■-•z >•

i žįų įminėtą padoyaųojp” džiau
gęsi puma Mąžuknienę. Taį la
bai nuoširdi ir atvirą ipptęris. 
Lietuvių kalbą taip geraį yąrto- 
ja, kad sunku tikėti, jog ji yra 
ųžsįęųy gįmus. Pų(lękqję už 
nuoširdų priėmimą ir malonę 
pažintį, atsisveikinom ir leido
mės žemyn. Tarpdury dar susi- 
tlkoių p. J. Grįnįų ir J. Vaiva
dą, kurie skubėjo į automobilį. 
Atsisveikinom, palinkėdami lai
mingus kelipųės įr išėjome įš 
hotęlįo Jermyn.

[ACME-NAUJIENŲ Foto j

DEBIUTAS— Sally Clark 
iš Boston, Mass., prezidento 
Boosevęlto sūnaus Jono 
žmonos sesuo, kuri dainuo
ja ir šoka Ritz Garlton vieš
bučio kabarete New Yorke. 
Ji neseniai padarė pasek
mingą debiutų.

tas anais mokus SLA 236 kp. 
prakalboms. Vadinasi, visi kuo
pos nariai, kurie tuomet jau 
buvot SLA nariais, teikitės pri
imti nuoširdžią ponios Mąžuk- 
nieiiės padėką.

Mes stebėjomės, kad pitts- 
sųtartinai ir 
“0, męs vį- 
— pasakojo

draugiškai veikia, 
spomet kartu visi” 
ponia Mažuknienę. “Mano vy
ras visuomet važiuodavo vienas 
į Seimų, nes man vis kokios 
nors kliūtys pasitaikydavo. Bet 
šiemet pirmą kartą atvykau, ir 
mane pitlsburghiečiai draugai 
taip pamylėjo; tokių gražių rp-

pakėlimu. Visli P. Tarybos ną- nrnį^U i^sišpbbD? “piryps” re- 
riai patvirtinti vienbalsiai. daktoriaus p. K. Karpiaus prieš

ipio Sėl
iam sei-

Rytojaus dieną prąlęidom, 
bevieščdaųii pas giinjiies Joną 
ir Albiną Simel ir Gvazdaus- 
kus. Jie mus labai gražiai pri
ėmė ir visu buriu palydėjo į au
tobusų stotį. Ypatingai esame 
dėkingi Simeleyičiams už vai
šingą užlaikymą mų? per visą 
savaitę. Kai dėl Scrantono mies
to, tai jis butų nieko sau, jeigu 
susisiekimą pagerintų. Kąi pir
mą rytą vykome į Seimą, mies-

te transportuojančiu autobusu, 
tai išlipęs Ant. Butkus sąko: 
“Jei tokiu autobusu mus vežtų 
į Torontą, lai bene lik kaule
lius parvežtų...”

šeš|adienį 10 vai. vakare pa- 
likoiųe vaišingą Scrantoną ir 
sekmadienį 1 vai. p. p. jau bu
vome musų mielajame Toron
te. Kaip matot, jau ir prie fi
nalo. Baigdama, noriu pasakyti 
visiems kuriuos susitikau, iki 
mąlonau? pasimatymo ir vėl 
kąi kądą.

GALAS

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Daržt 
1351 h IR ARCHER AVENUE

Ofiso TeL Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
---- Kęnwood 5!07-----'

Ofiso Tel. Virginta 0036 
Residence Tel. BEVĘRLJ 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4|57 ARCHER ĄVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CĮjAREMONT A VE.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Aukciono Išpardavi-1 
mo Kainos

ĘE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanas. 
CHEVROLET Sedan .... $215H 
BUICK Trunk Sedan.... $2651 
CHRYSLER Sedan . . $1151
OLDSMOBILE Sedan.... $1151 
DODGE Sedan .............. $95 g

CHEVROLET Sedan ......  $951
FORD Sedan ................. $95 g
FORD panel truck ......  $95 B
CHEVROLET Sedan ......  $60 J
FORD Sedan ..... ......... $60B
ROLLS ROYCE sędan ....$295 B

34 
33 
31 
31
31 
31
31 
30
30 
30 
29
ERŠKĮNĖ secjan, kaip naujas $65
50 KITOKIŲ PASIRIN-

I
RIMUI PIGIAI KAIP tU

Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, ęopvertible, Sėdaus, ir 

Coupes.
1622 N. PULĄSRI ĘOAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 Sq. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

TeL Michigan Ci
ty 2799-3X

St.

ADVOKATAI
KP. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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.

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunstfick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUJLANCE 
' DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 17414742 
460^67 So. Herniitagę Avė. 
4447 South Fąįrfielč Avenue

Tel. LĄf AVETTE 072?

I J koplyčios visose
| 1—* C?- J- Chicagpa dalyse

II . H............................. . . "!"■ .1. .... ! ... '.I...' '■ - I A. . J '

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvii Direktoriai

JOSĘPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631'SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dęąrborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Sęredoj if Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS 
-n • • DĖNTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniai? tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI

NARIAI
Ctijęągps, A

Cicero I B
Lietuvių K 

Laidotuvių 1 
Direktorių i 
Asociacijos

Ambulance
L Patarnąvi- 
k mas Dieną
I įr Nokti

TURIME
KOPĖ

ISE MIESTO 
DALYSE

L J. ZOLR
1646 Wesl 461h Street

Pilone Boul. 5.203
Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avęnuę

Yąrds 1139
Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 pietų praktikavimas, 
jūsų garantavimu;

Optomętrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, 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. Rainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. BRUNO J.
' ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

ALBERT V. PETKUS IR E LIDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginią 0,883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ĄNTRONY B. PETKUS
6834 So. Westerp Avė. Phone Grovehill 014?
141Q South 49th Cpurt ęicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

t « ___ • • • v ► - ‘ .

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Ąkinius 

Kreivas Akįs 
Ištaiso

Ofisas įr Akinių Dirbtuvė 
' 756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
gydytojai ir dentistai 
Aųierįkos Lietuviu Daktarų 

Draugijos Nariai

8

Rhone CANAL 6X22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Brooklyn, N. Y.
Iš lietuviškos respublikos 

gyvenimo
Lietus pas mus lyja jau per 

dvi savaites be perstojimo. Bet 
paskutinei dvi dienas lijo dau
giausiai. tai — 22 ir 23 liepos. 
Užsėmė skiepus, kiemus žemes
nėse vietose ir kelius. Upeliai 
pakilę aukštai. Lietus labai 
daug žalos pridarė visiems dėl 
to, kad lyja dieną, lyja naktį; 
jei nusišviečia kurią dieną po
pietis truputį, tai vėl paskui ly
ja naktį ir dieną. Žemė įmirko 
tiek, kad augmens jau virsta 
lauk, šaknys jau neatlaiko.

Šiandien Brooklyne apsiniau
kę. Lyti nustojo, bet juodi de
besys — atrodo, kad lis vėlei. 
Visi pasiilgę giedros.

LSS 19 kp. mitingas
Liepos 23 d. vakare buvo 

LSS 19 kuopos susirinkimas. 
Buvo gana triukšmingas. Mat, 
sako, kad. Lavinskas esąs to vi
so pikto kaltininkas, kam ra
šęs polemiškus straipsnius “Ke
leiviui” ir “Naujienoms”. Gin
čai užsitęsė nuo 8 vai. net iki 
po 12-os.

F. Lavinskas
(Ginčus, kuriuos aprašo ko

respondentas, praleidžiame. Jie 
paliečia susirinkimo dalyvius, 
ir nėra jokios naudosi juos neš
ti viešumon. — Redakcija.)

•. «—■—   ■ ■■ ' — II I.

Atsisveikino su 
Petroniais

ROCKFORD, Illinois. — Ar
timi Petronių draugai suruošė 
atsisveikinimą, nes d.d. Petro
niai, ^išgyvenę Rockfordė dau
gelį metų, išvažiavo apsigyven
ti Chicagoj.

Atsisveikinimas įvyko liepos 
3 d. Z. Sruogio farmoj. Diena 
pasitaikė nepaprastai graži ir 
suvažiavo nemažas būrelis 
draugų ir pažįstamų.

Svečiams bežaidžiant ir be- 
disikusuojant dienos klausimais, 
pasigirsta balsas kviečiantis 
prie vakarienės. Pirmininkas A. 
Šimonis paaiškina išvažiavimo 
tikslą. Kalba ir kiti draugai. A. 
B. Petronis kviečia komitetą 
parinkti aukų Ispanijos demo
kratijos gynėjams. A. Šimonis 
nurodo svarbų reikalą nors ke
liais centais paremti kovotojus.

A. Šimonis ir J. Rulis perėjo 
per visus ir parinko aukų. Au
kojo po $1 A. B. Petronis, P. 
Valentą, J. Žeicis, J. Žulinas 
85c.; po 50c.: P. Simaitis, P. 
Petronis, J. Kubilis; po 25c: P. 
Biliūnas, E. Kubilienė, J. Rulis, 
A. Kriauklis, M. Puidukas, J. 
Versdackas, M. Grinas, K. Če- 
kaučius, Braun, P. Bagdonas, J. 
Širvinskas, A. Šimonis, Zuklis 
15c., K. Noreikienė 10c Viso 
aukų surinkta $8.70. Ispanijos 
kovotojų vardu tariu ačiū.

—J. Rulis

Pasimirė Marijona 
Bartkienė

Milwaukee, Wisconsin

ATHOSO VIENUOLIU VALSTYBĖS 
“SUKILIMAS” Ką Žmonės Mano 6 kub. pėdų 1938 Modelis 

Refrigerator Nupigintas iki

'iiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiniiiiiiPi

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted St, Chicago, III. 
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Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

Liepos 17 d., mirė Marijona 
Bartkienė, gyvenusi po nume
riu 2728 No. Fratney Street. 
Ji sirgo sunkiai ir ilgai.

Velionė buvo linksma ir 
draugiška moteriškė, bet ne
priklausė nei prie vienos lietu
vių draugijos, tad namiškiai 
manė, kad jiems vieniems teks 
ją palaidoti. Bet tą dieną pasi
taikė A. L. Literatūros Drau
gijos piknikas, kur prisirinko 
nemažai lietuvių iš Milwaukee 
ir kitų miestų bei apylinkių.

Kai susirinkusi publika paty
rė apie M. Bartkienės mirti, tai 
visi draugai ir draugės vien
balsiai sutarė pirkti gėlių ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Buvo malonu matyti ir girdė
ti kaip jie puolė nuliudusiai 
šeimynai į pagalbą. Pirko gė
les ir laidotuvių dieną išliko iš 
darbų. Gėlių buvo net 16 dide
lių vainikų.

Pasiliko dideliam nuliūdime 
vyras Jonas Bartkus, sūnus 
Juozapas ir Jonas, ir duktė 
Marijona.

Kartu su šeimynos nariais 
velionės liūdi visi jos,

Giminės ir Draugai. -

NAUJIENOS
Zeng'ia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia, žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

šventajame Athoso kalne, 
kur vienuolynuose gyvena ketu
ri tūkstančiai vienuolių, nieka
da nebuvo pakenčiama mote
ris. Vienuoliai buvo uždraudę 
čia net moter’škosios giminės 
gyvuliams įeiti. Neseniai vie
nas iš čia esančių vienuolynų 
sulaužė tas griežtas taisykles 
ir leido jame laikyti moteriško
sios giminės gyvulius. Tai su
darė tikrą “sukilimą” kitų vie
nuolių tarpe.

Keturi tūkstančiai graikų or
todoksų bažnyčios vienuolių 
gyvena ant į dangų kylančių 
Athoso pusiausalio uolų. Ne-- 
praeinamas, pilnas įvairių pra
rajų kraštas yra beveik visiš
kai atskirtas nuo sausažemio 
ir vienų vienintelis, dar šiek 
tiek prieinamas uostas yra vie
nuolių labai budriai saugoja
mas. ,
Drąsioji Panelė Diplarakutė
Vienuolių sargyba pirmoje 

eilėje yra nukreipta prieš mo
teris. Pagal šios vienuolių val
stybės įstatymus niekada nebu
vo leidžiama čia kojos įkelti 
moteriai, nes to reikalauja A- 
thoso vienuolyno regula, kaip 
minėta, čia buvo uždrausta į- 
gabenti ir moteriškosios gimi
nės gyvulius. Ilgus šimtmečius 
tie griežtieji dėsnai buvo stro
piausiai vykdomi. Šiam šimt
mečiui baigiantis į salą atvyko 
vyriškais drabužiais apsirengu
si graikė panele Diplarakutė. 
Tačiau ji tegalėjo atvykti tik 
iki Vatopėdžio vienuolyno dva
sinės seminarijos, kur ją pa
žino ir tuojau pat ištrėmė. Ka
dangi dėl moters pasirodymo 
Athoso kalnas buvo padarytas 
“nešvarus”, tai vienuoliai pa-‘ 
gal savo bažnytines iškilmes 
turėjo tą vietą f‘apšvarinti/’

Tačiau dabar -ilgus** šimtme
čius išbuvusi tradicija pradeda
ma laužyti. Reformų noras iš 
pradžių iškilo Vatupedžio vie
nuolyne, o dabar visai vienuo
lių valstybei sudaro didžiausią 
rūpestį. “Vatupedžio sąjūdis” 
kitų ortodoksinių vienuolynų 
tarpe ant šventojo Athoso kal
no randa didelį pasipriešinimą.
Ko Nori Vatopėdžio Vienuoliai?

Iš pradžių Vatopėdžio vienuo
liai nusprendė įsileisti moteriš
kosios giminės naminius gy
vulius, kaip vištas ir kates. A- 
pie tai sužinoję kiti vienuolynai 
tuojau sušaukė specialius posė
džius, kuriuose vienbalsiai bu
vo pasmerktos Vatopėdžio vie
nuolyno “moderniosios tenden
cijos”. Bet jau buvo per vėlu 
Vatopedžo vienuoliams j gerą 
kelią atvesti. Čia vienuoliai jau 
buvo nusprendę dar toliau eiti. 
Vatopedis buvo Athoso saloje 
pirmasis namas, kuris įsivedė 
elektros šviesą. Vienuolyno 
viršininkas pareiškė savo kole
goms, kad elektros šviesa pade
danti ir palengvinanti studijuo
ti bibliją nakties metu. To dar 
negana. Vatopedis įsivedė net 
telefoną ir pareiškė, kad tai 
sudaro didelį patogumą vienuo
liams sukviesti pamaldų arba į 
susirinkimus. Tas esą dar svar
biau, kai Vatopėdžio bažnyčia 
yra ant aukštos kalno viršūnės, 
tuo tarpu kiti vienuoliai savo 
butus turi paskiruose namuose 
kalno pašlaitėse. Beatsisakyta 
tik nuo radijo įsivedimo.

Turistų Baimė
Kiti Athoso vienuolynai už

sispyrę dar tebesilaiko savo se
nųjų gyvenimo formų. Jiems 
tai yra buvę sunkiau išlaikyti 
nei Vatopėdžio vienuolynui, ku
ris gudresnio ūkio vedimo dė
ka yra pasidaręs pačia turtin
giausia. Athoso kalno įstaiga. 
Prieš kelerius metus ūkio kri
zė tiek skaudžiai buvo palietu
si vienuolyną, kad jau buvo 
bandoma į Athosą įsileisti tu
ristus ir iš jų imti atitinkamą 
mokestį. Tačiau graikų bažny

čios pastangų dėka vienuolynas 
pavyko išsirūpinti vyriausybės 
pašalpą ir tuo budu apsisaugo
ti nuo turistų užpludimo.

šiandien kiekvienas norįs pa
tekti ant Athosio ka.no turi iš
gauti ypatingą vizą. Tačiau ir 
taip įkeliavimas yra tiek sun
kus, kad kiekvienas turistas at
sisako čia vykti iš baimės. Jei 
atvykstama iš sausažemio pu
sės, tai būtinai reikia pereiti 
siaurais, pavojingais kalnų ta
kais ir gana ilgą kelią joti ant 
asilų. Jei atvykstama iš “uosi- 
lo” pusės, tai reikia stačias kal
no uolas pereiti pačiam be jo
kios svetimųjų pagalbos. Jei 
jau pavyksta visas šias sunke
nybes nugalėti, tai ir tada lan
kytojas dar nėra visai tikras, 
kad jį priims Vatopėdžio, Hi- 
landaro, Pantoleimono arba 
kuris! kitas vienuolynas. Galu
tinį sprendimą čia gali padary
ti patriarchas Janaidosas, kuris 
iš viso labai retai teduoda lei
dimą Athoso vienuolynams ap
lankyti.

Niekada nematęs moteries
Kai jau esti pergalėtos visos 

kliūtys ir laimė lemia gauti 
patriarcho leidimą bent trum
pai pabūti viename kuriame 
vienuolyne, tai patekus į v’c- 
miolynų sritį tuojau pat susi
daro įspūdis, kad čia esama 
fantastinio viduramžinio pasau
lio, kuris nuo musų laikų yra 
atsilikęs mažiausia tūkstantį 
metų.

Vienas iš pačiij* įdomiausių 
vienuolių čia yra daugiau kaip 
80 mėty senumo vienuolis Mi
chaelis Kolottosas, kuris per sa
vo ilgą gyvenimą #ie vieną kar
tą dar nėra matęąr moteries.

Kelias valandas/,;po jo gimi
mo viename nuošaliame Make
donijos kaime prasidėjo sukili
mas prieš turkų viešpatavimą, 
kuris buvo kruvinai numalšin
tas. Vaiko motina-buvo užmuš
ta, o sunkiai sužeistas tėvas po 
švarku pasiiėmęš vaiką pabėgo. 
Motinos paskutinė valia buvo 
tokia, kad vaikas ilgainiui pa
sidarytų dvasininkas. Dėl to tė
vas atvyko į Athoso kalną ir 
prašė vienuolius paimti vaiką 
išauklėti. Michaelis išaugo ne
turėdamas nė mažiausio supra
timo, kad pasaulyje yra ir to
kių sutvėrimų kaip mergaitės 
ir moterys. Vienuoliai apie to
kius) dalykus savo tarpe nieka
da nekalbėdavo. Tik kai jis bu
vo 40 metų amžiaus, iš vieno 
prancūzų lankytojo šiek tiek 
smulkiau sužinojo apie mote
ris.

Nevykęs palygi
nimas

“Ke’eivis”, liepos 20 d. įdė
jęs “Naujienų” pastabą dėl j 
Brooklyno jaunuolių atsišauki
mo sąryšy su jaunimo kongre
su, sako, mums taipgi ne la
bai patinka, kad kairiųjų sro
vių jaunuoliai kviečia fašistus 
ar klerikalus. Bet, esą, tokių 
dalykų galima pastbėti ir dau
giau. štai čikagiečių choras 
“Pirmyn” nuvažiavo Lietuvon 
fašistams (!) gastroliuoti. Tai
gi netakto pas mus yra daug, 
—baigia “Keleivis”.

Tai, man rodos, nevykęs pa
lyginimas.

Juk sakytas choras išvažia
vo, kaipo ekskursija, kad čia 
augęs jaunimas pamatytų savo 
tėvų šalį, Lietuvą,—kas, rodos, 
niekam negali būt uždrausta. 
O be to, tas choras atstovauja 
tiktai save. Bet anie Brooklyno 
jaunuoliai ryžtasi kalbėti visų 
Amerikos lietuvių vardu ir 
spręsti net tokius klausimus, 
kaip Lietuvis Lenkijos santy- 
k;ai, kuriu nė Tautų Sąjunga 
neišsprendžia.

Tai ar kompetentiški tokie 
Armonukai su Michelsonukais 
šitokius painius diplomatinius 
klausimus spręsti? Ir kas juos 
įgaliojo šitas pareigas eiti?

Tokiu budu šitų jaunuolių 
misiją lyginti su “Pirmyn” 
choro kelione visai negalima.

Lukšių Juozas

$99oo
tl

—Kaip jos išrodo? — pa
klausė jis.

Prancūzas jam parodė savo 
žmonos atvaizdą. Kolottosas iš 
nusistebėjimo tepajėgė tik gal
vą pakraipyti. Į klausimą, ar 
jis nenori eiti į pasaulį ir tą 
nepaprastą tautą sutikti, jis at- 
sisprendusiai atsakė: “Ne”.

Tuo budu, nepaisant savo di
delio amžiaus, tas vienuolis iki 
pat šios dienos dar nėra matęs 
nė vienos moters).

Geras Veikalas 
liuli House Teatre
Kviečia Jaunuolius Mokintis 

Dramos

šeštadienio vak., liepos 30, 
liuli House teatre, 800 S. Hals
ted St., WPA vasarinė teatro 
mokykla, dalyvaujant paskil- 

Ibusiam Walton IPyre, stato dar 
! labiau paskilbusį veikalą, var
du “Francesca da Ramini.”

Jis yra parašytas George 
į Henry Raker, pasekant Dan'je 
|“Inferno.” Tai esąs klasiškas 
veikalas, prilygstąs Shakespea- 
re kuriniams, o kai kuriuose 
dalykuose juos pralenkiąs. W. 
Pyre paskilbo vaidindamas ro
le tame veikale. Jis vaidino 

! daugely miestų. Tūlas geriau
sias scenas suvaidins ir dabar.

Vasarinis teatras priima mo
kinius likusiam termino laikui 

j Už mokslą mokėti nereikia, 
1 nes teatrą veda WPA.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

Gen. Electric 6 pėdų už $99 .00 
Norge Rollator, 4 pėd. už $39*°° 
Crosley Shelvador 4^2 p. $39*50 
Hotpoint Edison 6 pėdų $125,0° 

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

MOTERYS...
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

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

Gaus ši puikų sidabrini setą
TIKTAI Už $4.00

$8.00 
$4.00

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS 
26 Šmotų Setas .............. .....................

“Naujienos” Metams ir Setas .. $12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams...........  ....................$5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ........ $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ... $9.50

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

Vardas ........................................................

Adresas

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokinsit 
dinsit.

pravirk-

No. 87—PRIEŠ VEJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 0C0 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNES ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- IICČ 
terys .........
7Q—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 8 mo- 
terys ......................

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys t w

No.

Užsisakydami prisiųskite mo- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DEKLAMATOKI U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ w

No. 69—EILES I# PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 88pus- 
lapių knyga . ww~

No.' 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kjnti eiliavimo, tas neat
sigerės Šia 105 
pusi, knyga ___

Užsisakydami prisiysklte 
money orderi

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
■rraniitiiiii iBBagaasaagM

Miestas



3 NAUJIENAS, Chicago, K. i Trečiadienis, liep. 27, 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Patęst
>5.00 per year in Canada
>5.0Q per year outside q£ Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ęntęred as Second Cląss Matter 
Mąrch 7th 1914 at the Post Office 
of Chįcago, III. under tbe act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. ‘Į'ęlefonas Canal 8500.

Frakcijų kova U. A. W. unijoje

Musų nusikaltimas

Detroite prasidėjo keturių autojnob.ilių Jarbįninkų 
unijos viršininkų bylos svarstymas. Juos teisia unijos 
vykdomoji taryba, kurios priešakyje stovi unijos prezi
dentas Homer Martin.

Dar visai neseniai šita unija įsikūrė. Jos energinga 
kova su automobilių pramonės magnatais iššaukė entu
ziazmą plačiose Amerikos darbininkų masėse. Bet da
bar, beveik su tokią pat energija, jau kovoja tos unijos 
vadai ir nariai tarp savęs.

Prasidėjus aukščiaus paminėtam organizacijos teis
mui prieš keturis jos vice-prezidentus, į centralinį uni
jos ofisą atvyko būriai šalininkų valdybos daugumos ir 
mažumos — ir tenai ne tik susibarė* bet kai kurie ir 
susimušė. Apgailėtinas vaizdas centre organizacijos, ku
ri pasistatė sau už tikslą sujungti broliškais ryšiais dar
bininkus, kad jie galėtų iškovoti sau geresnes darbo ir 
gyvenimo sąlygas!

Prezidentas Martin sako, kad jo oponentai unijoje 
esą komunistai, kurie kelia suirutę ir stengiasi pasi
grobti j savo rankas kontrolę unijoje. O apkaltintieji 
keturi unijos vice-prezidentai tvirtina, kad prezidentas 
Martinas ir jo rėmėjai esą susidėję su nęprikląųsomais 
komunistais, vadovaujamais Lovestone’o.

Iš šitų vienos ir antros pusės kaltinimų galima nu
manyti, kad pagrįųdę/kivirčų, kurie drasko automobi
lių darbininkų uniją '(ir gali ją visai sudraskyti!), yra 
kova tarp politinių frakcijų. Milžiniška dauguma auto
mobilių darbininkų nėra nei browderiųiai komunistai, 
nei lovestoniniai komunistai. Jiems, iš tiesų, jokie poli
tiniai programai nerupi Jie nori tiktai, kad jų organiza
cija padėtų jiems atsiginti nuo išnaudotojų.

Bet politinės grupės bando panaudoti uniją savo 
tikslams, ir traukia ją į savo kivirčus. Mes čia nesigi
linsime į klausimą, kuri tų grupių yra kaltesnė, bet ši
tos frakcijų kovos, be abejonės, padarys daug žalos uni
jai ir, gal būt, visam darbininkų judėjimui.

Kai kuriems žmonėms labai sunku įtikti. Jeigu iš
reiški kokiu nors klausinėt nuomonę, priešingą jų nusi
statymui, tai jie pyksta ir barasi. Nepasistengia rimtais 
argumentais tą nuomonę sukritikuoti, bet pasako, kad 
žmogus, kuris tą nuomonę išreiškė, esąs pilnas “keršto” 
arga “liguistas”, arba slaptas fašizmo “simpatizato- 
rius”.

Tačiau, kai savo nuomonės neišreiški, tai jie ir vėl 
pyksta. Pyksta už tai, kąd kalbi, ir pyksta už tai, kad 
tyli — nelyginant, kaip toje baudžiavos laikų patarlėje 
kad sakoma: “Ar eisi per dvarą, ar neisi per dvarą — 
vis gausi mušti!”

Pasirodo, mes pastaruoju laiku nusikaltome komu
nistams tuo, kad nepaminėjome, kaip giria sovietų Ru
siją tam tikras, neseniai susjdąręs blew Yorke komite
tas, pasivadinęs “Taryba Santykių sų Sovietų Sąjunga”.

Jos priešakyje stovi vienas buvęs Columbia univer
siteto profesorius, Mr. Gorilas Lamont, kuris neseniai 
sugrįžo iš Rusijos ir, anot vieno komunistu laikraščio, 
pareiškė, kad žmonės Sovietų Sąjungoje “budavoja so
cializmą, pilni pasitikėjimo ir labai linksmi”. Kadangi 
mes to asmens žodžių nepaminėjome (nebuvome jų nė 
girdėję), tai mes, komunistų akyse, nusikaltome ir pa
statėme save j vieną eilę su klerikalais bei kitokiais re
akcininkais!

Taigi dabar norime tą savo nusikaltimą atitaisyti ir 
to eks-profesorįaus žodžjus paduodame — taip, kaip 
juos pakartojo (iš kur paėmę, nežinia) komunistai.

Bet iš to paties šaltinio mes patiriame, kad tas po
nas eks-profesorius pasakė da ir štai ką:

“Socializmas ir jo istorija tik prasideda Sovie
tų Sąjungoje.”
Jeigu šitie žodžiai turi kokią nors prasmę, tai jie 

reiškia, kad socializmo ikjį šiol Sovietų Sąjungoje nebu
vo, nes tik dabar PRASIDEDA tenai “socializmas ir jo 
isterija”. _

Užsakymo kaina!
Chicago ja — paštu:

Metams ---- ..._________ _ $8.00
Pusei metų _____ ....________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem menesiams ..._____ ..... 1.50
Vienam mėnesiui ..._______  .75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija __ .....______ .___ 3c
Savaitei ..___ ;................... ,....... 18c
Mėnesiui ........ ......... ................ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___     $5.00
Pusei matų __ _________  2.75
Trims mėnesiams .................- 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __________ _______ $8.00
Pusei metų ...........    4.00
Trims mėnesiams ......__ ........ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tai kas gi buvo Rusijoje iki šiol — per tuos dvide
šimts su viršum metų, kai bolševikai ją valdė? Komu
nistai seniaus dainuodavo, kad Rusijoje “komunizmas 
jau gyvuoja”. Paskui jie aiškino, kad tas komunizmas 
buvo tenai atsiradęs, tik “per klaidą”, nes komunizmas 
turįs ateiti po socializmo, o ne prieš. Jie tvirtindavo, ta
čiau, kad dabar Rusijoje esąs sparčiais šuoliais stato
mas socializmas.

Na, gerai. Per dvejetą dešimčių metų socializmas 
buvo statomas, o tuo tarpu nuvyksta šią vasarą į Rusi
ją buvęs profesorius Lamont ir, parvažiavęs į Ameriką, 
sako: Jokio socializmo Sovietų Sąjungoje dar nėra, — 
nes dabar socializmas tenai “tik prasideda!”

Vadinasi, tai, ką komunistai iki šiol apie Rusiją 
skelbė* buvo, mandagiai pasakius, “bunk”.

Gąl būt, kad šitą tiesą, galų gale, patyrė ir Rusijos 
gyventojai, jeigu, kaip sako tas New Yorko inteligen
tas, žmonės Sovietų Sąjungoje “labai linksmi”. Jie, ma
tyt, juokiasi, kai Stalinas šaudo Zinovjevus, Kamene- 
vus, Bucharinųs ir kitus buvusius bolševikų lyderius, 
kurie per metų metus juos apgaudinėjo, skelbdami, kad 
Rusijoje jau esąs “budayojamas socializmas”. Kitokio 
pamato jų linksmumui mes nęžinome.

“Tak i nado tiems apgavikams!” — sako Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai, išgirsdami, kaip Ježovo vyru
kai stato juos prie sienos. “Kam jie mums per tiek^ me
tų melavo?”;

Bet ko džiaugiasi Andriulis ir jo bendradarbiai, tai 
mums, nesuprantama. Juk ir jie už tą patį melavimą se
niai turėjo būt pastatyti “k stienkie”;
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IŠTIESĖ DRAUGIŠKĄ 
RANKĄ

Juozas Tysliava sako, kad 
“Lietuvos atžvilgiu” komunis
tų pozicija esanti “aiškesnė”, 
hegu socialistų, nes “komunis
tai patys aukoja ir kitus ragi
na aukoti tam (ginklų) fon
dui”.

Taip pat komunistų pozicija 
esanti geresnė ir “jaunimo ben
dradarbiavimo atžvilgių’’. Mat, 
komunistai nutarė kviesti jau
nimo atstovus iš Lietuvos per 
Lietuvos valdžių. Aišku, kad 
tokiu keliu jję gali atsikviesti 
tik fašistų atstovus.

Tysliava tokiu komunistų 
žinksniu yra patenkintas. Jisai 
bus dar labiau patenkintas, 
perskaitęs šiuos Antano Bimbos 
Žodžius. “Laisvėje”:

“Girdi, Lietuvos fašistinės 
jaunimo organizacijos gali 

j atsiųsti delegatus. Kas laja 
butų?

“Na,, dąlciskiine, jeigu taip 
įr alsink tų. Tai kasi čia to
kio? Svarbu, kad Lietuvos 
balsas butų išgirstas šiame 
kongrese.’’
Reiškia, jeigu Lietuvos fašis

tinio jaunimo organizacijos at
siųstų savo atstovus, tai Bun
ka sakytų, kad tie fašistai “at
stovauja” Lietuvos, jaunimą, o 
jų balsas' tai — ‘^Lietuvos bal
sas” !

Tysliava su Bimba gali drą
siai pasisveikinti.

TERLIOJA, KIEK DRŪTAS

i M. Vaidyla dar vis nesiliau
ją p.ęizojęs SLA., kurį, pasak 
jo, sayo pastangomis ir riri- 
gu “subudavojo” tautininkai įr 
sandariečiai. Kame jų tos pa
stangos ir tąsi “pinigas” pasi
reiškė, jisai nepasako (gal būt, 
Devenio paskolose?). Bet, esą, 
nuo to laiko, kai tie “budavo- 
tojai” neteko, kontrolės Susi
vienijime, tai viskas eina vel
niop. Girdi:

“...narių skaičius sumažėjo... 
i Šių metų atskaitos rodo šim

tus tūkstančių dolerių nuo- 
i stolių. Priėjo iki to, kad pats 

ęentro namas! New Yorke ta
po. valdžios ‘kondemnuo.tas’, 
kaipo nesąugus.”
Vienas,, dalykas, paminėtas ši- 

, tose “Sandaros” redaktoriaus 
raudose, neatitinka tiesos. “Šim
tų tūkstančių dolerių nuosto
lių” SLA. neturi. Laikinis 
bonds’ų vertės nukritimas (dėl 
pablogėjusios bendros ekono

(Tęsinys) 
f

Kartais jie laiku nesumoka, 
bet kompanija pasitenkina vįęn 
pagązdinimais. Jie žino, kad 
žmogus prašysįs, skolinsis ar 
vogs ir jiems sumokės, kad tik 
jo baldus neišvežtų. Jie užsitik
rinę atgauti savo pinigus.

Skola tęsiasi. Nuošimčiai au
ga. Suma didėja. Teisėjas Gil
ias turi daugybę dokumentais į- 
r odymų, prie ko nuošimčiai 2l/2 
ar 3% per mėnesį arba nuo 30 
iki 42% per metus, priveda.

“Štai jums pavyzdys,” jis sa
ko, “pasirodo, žmogus pasisko
lino $300. Jis jau sumokėjo 
$382.6,4 skolos ir nuošimčių — 
didžiumoj nuošimčių. Bet jis 
dar skolingas $194.38, iš kurių 
$77.50 yra skola ir $116.88 nuo
šimčiai.”

'Tokiems dalykams susidėjus 
ir įsisteigė šis “neturtingųjų 
“žmonių teismas”. Teisėjas Gil- 
lis sugalvojo įsteigti šios rūšies 
teismą ir gana smarkiai dėl to 
kovojo iki jo sumanymas buvo 
įgyvendintas. Jis pripažįsta, 
kad šis teismas duoda geras pa
sekmes.

“Mes patarnaujame kaip ko- 
lektavimo agentūra,” jis sako. 
“Neturtingieji čia moka savo 
skolas. Mes nuskiname, po 
kiek jis iš savo uždarbio turi 
kas savaitę mokėti. Žmogus pi
nigus sumoka čia teismo rašti
ninkui. Mes vedame mokėjimų 
knygas. Apsaugoj ame jį nuo 
užgrobimo jo uždarbio — tol, 
kol jis moka.”

Vienas skolininkas ateina į 
teismą, gavęs nuo skolintojo 
teismo nuosprendį užgrobti jo 
uždarbį. Skolintojas turi pa
laukti penkias dienas, iki įteik
tas nuosprendis įeina į galią, ir 
tik po to jis gali imtis akcijos 
prieš darbininko uždarbį.

Teisėjas Gillis paklausia jo 
vardo, pareikalauja iš jo popie- 
rų ar mokesčių knygutės, ku
rią jam išdavė firma, žmogus 
angliškai nesukalba — ateivis. 
Perkalbėtojas jam paaiškina ir 
jis parodo savo knygutę. Teisė
jas pasižiūri nusišypso ir grą
žina ją atgal.

“Trisdešimts dolerių už dra
bužių eilutę,” jis sako. “Ar tai, 
šie drabužiai? Brolau, tu ap
gautas. Matau, kad tu dar sko
lingas $48.13. Nuošimtis pusėti
nai didelis.. Ar dabar dirbi?”

Taip, jis dirba. Jis uždirba 
$30 per dvi savaites. Drabužių 
kompanija jau paėmė akciją 
užgrobti šio žmogaus uždarbį.

“Ar esi vedęs?”’, teisėjas to
liau jį klausia. “Ar turi vai
kų?”

Žmogus yra vedęs ir turi še
šis vaikus.

“Ar esi kam daugiau skolin
gas?”

Taip. Jis skolingas nuomą už 
butą, mėsininkui, groserninkui, 
UŽ anglis anglių pardavėjui ir 
gydytojui.

vTai viskas?” teisėjas klau
sią. “Mokėk po penkiasdešimts 
centų kiekvieną sykį, kai gausi 
uždarbį, už tuos drabužius. At
simink, jei nemokėsi, tai jie už
griebs tavo uždarbį. Gal tau 
ims apie aštuonis suvirš metus

mines padėties krašte) nėra 
nuostoliai, kol organizacija nė
ra priversta tuos bonds’us par
duoti. O parduoti jų nėra jokio 
reikalo, nes SLA. dar turi pa
kankamai pinigų $avo išlai
doms padengti. Iki ateis laikas 
“bonds’us” parduoti, jų vertė, 
gal būt, bus; pakilus tiek, kad 
nuostolių nepasidarys.

Blogai, kad p. Vaidyla rašo 
lokiusi dalykus, nepasistengęs 
patirti, kaip’ iš tiesų yra. f

Kai dėl kitų dviejų jo prie
kaištų — darių skaičiaus ne- 
augimo ir centro namo pase
nę jimo, tai Ijisai be reikalo čia 
kaltina socialistus. Iš visų SLA. 
viršininkų idaugiausia progos 
darbuotis, kad organizacijos 
narių skaičius augtų, turi cent
ro sekretorius ir organo redak
torius: vieno rankose yra visa 
organizacijos raštinė su buriu 
darbininkų, kurie vedą narių ir 
kuopų rekordus; o antras kas 
savaitę kalba į SLA. narius ir 
plačiąją visuomenę per “Tėvy
nę”. Vienas organizuoja, aist
ras agituoja, — tuo tarpu kai 
kiti SLA. viršininkai tik ret
karčiais atsilanko į centrą ir, 
kad ir turėtų geriausių suma
nymų, patys juos vykinti nega
li, bet turi palikti jų vykiniųią 
sekretoriui.

O kas iki šiol buvo SLA. 
centro sekretorius ir organo 
.redaktorius? Ar ne “tautiniai 
nusistatę” Vinikas su Vitaičiu? 

, Dr. M. J. Vinįkas yra, be to, 
ir organo bei centro namo ad
ministratorius. “Bendras fron
tas” to namo nepirko. JĮ pirko 
“gerieji, tautiečiai” prieš keletą 
i.deŠAm&ų metų — parinkdami 
ijam vieką tpkieje New Yorko 
Į dalyje, kur per myMaa aplinkui 
nęra nė vienos lietuviškos dū
šios. Sąko, kad tas namas tais 

!taikais buvo veltas 22 ar 23 
tūkstančius dolerių, bet už jį 
buvo užmokėta daugiau kaip 
30 tūkstančių! Už tiek pinigų 
butų buvę galima tuomet pasir 
stątyti pusėtinai erdvų naują 
namą- Ęet “tautiniai nusista
čiusi” komisija nupirko Susi
vienijimui seną ir raštinės reir 
kalams visai netinkantį pasta
tą, kurį nė vėliaus padarytas 
remontas negalėjo paversti pa
kenčiamu trobesiu.

Tą namą prižiūrėjo ir taisė 
irgi ne “bendras frontas”, bet 
jo administratoriai, kurie iki 
šiol visi buvo “tautiniai nusi
statę” asmens.

Tai ko dabar p. Vaidyla ieš
ko priekabių prie socialistų?

Yrą visiems žinomą® faktas, 
kad tos SLA? bėdos, su kurio-

J. P. T AMAS

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

mis tenka grumtis dabarti- 
niems organizącijos viršinin
kams, yra arba tiesiog seny lai
kų palikimas — tų laikų, kada 
visi SLA. viršininkai buvo san- 
dariečiąi ir tautininkai, arba 
yra to senų laikų palikimo vai
sius.

SLA. nariai todėl ir šluoja 
lauk “tautinio nusistatymo” 
vyrus iš atsakomingų organi
zacijos vietų, kad jie įsitikino, 
jogei tie “geri tautiečiai” yra 
labai prasti organizacijos gas- 
padoriai.

iki tu išmokėsi už tą siutą, bet 
aš to nepaisau. Aš nekenčiu ap- 
gąvifcų. Iki tu mokėsi, jie prie 
tavęs negali prisikabinti. Se
kanti byla.”

Sekanti byla, tai jauna mo
teris, graži, bet atrodo suvar
gusi ir prastai apsirengus. Jos 
vyras tik retkarčiais dirba ir 
kas antra savaitė gauna vos 
$20. Jie turi tris mažus vaikus. 
Prieš jos vyrą padarytas teismo 
sprendimas ir kompanija paė
mė akciją už brangenybę, su
moje $100.59 — pridedant dar 
du doleriu 'teismo išlaidų.

“Tai vis dėl šio žiedo, teisė
jau,” ji sako, “Mano vyras jį 
man nupirko. Jis sumokėjo už 
jį šimtą dolerių. Nors mes daug 
sykių už jį mokėjome, bet vis 
esame skolingi arti* šimto, dole
rių.”

“Pąrędyk jį man,” sako tei
sėjas. “Ar jus ir daugiau esate 
kam skolingi?”

“Taip. Šimtą penkiasdešimts 
dolerių skolinimo kompanijai. 
Keturiasdešimt dolerių reikme
nų krautuvei. Ir šimtą dvylika 
dolerių rakandų krautuvei.”

Tuo laiku teisėjas apžiūrinė
ja žiedą.

“Kiek aš esu matęs deiman
tų, tai šis daugiausia panašus; į 
stiklą,” jis pareiškia. “Ponia, tu 
esi apgauta. Bet dabar nieko 
dėl to negali daryti — nieko 
kaip tik mokėti. Jau pervėlu 
kas kita pradėti. Per daug kai
nuotų. Bet aš tamstai paleng
vinsiu. Mokėkit jiems po dole
rį kas dvi savaitės.”

Dešimts raštininkų tvarko 
bylas. Nė viena byla neužima 
per ilgai laiko. Nė viena byla 
neatmetama. Nė viena byla ne
apsilenkia su naudingu jos iš
sprendimu.

Kartais teisėjas palaiko skun
dėjo pusę ir rūsčiai pabara 
skundžiąmąjį.

“Tavo buto savininkė tau bu
vo labai gera ir nuoširdi, kad 
ji tave taip ilgai laikė ir laukė,” 
stipriu tonu jis sako. “Tu mo
kėk jai nuomą dabar punktua
liai ir kada gauni uždarbį pri
dėk jai po keturis dolerius iki 
išsilyginsi skolą.”

Skundėjai šiose bylose retai 
kurie dalyvauja. Kurie pasiro
do, dažnai būna namų savinin
kai, arba kaimyniniai verslinin
kai.

‘“Apgavikai džiaugiasi, kad 
jiems nereikia pasirodyt mano 
teisme,” sako teisėjas. “Jie ly
giai taip nekenčia manęs, kaip 
aš nekenčiu jų. Dauguma jų 
nemėgsta mano sistemos. Jiems 
nepatinka nuskyrimas mokėti 
taip mažomis sumom::. Jiems 
geriau patiktų užgriebti žmo
gaus uždarbį, kada tik jis kur 
gauna dąvbą ir tuo budu jį ba
du marinti. Jie tai gerai žino, 
kad aš juos padėčiau visus; į 
kalėjimą, jei tik tą galią ture- v • ,,ciau.

“Jus atliekate gerą darbą,” 
pareiškia vienas iš draugų. “Bet 
kodėl leidžiate visiems būti tei
smo. salėje su kepurėmis ir lei
džiate raityti kąs tik nori?”

“Ha! Čia tai jau nepapras
ta”, teisėjas atsako. “Aš noriu, 
kad tie vargšai čia susirinkę į 
mano teismo “rumus” jaustųsi 
kaip namie. Atsilankę jie į šį 
susitaikymo skyrių, sueina į 
kontaktą su kitomis ameriko
niškomis įstaigomis. Jie čia at
einą ieškodami teisybės ir jie 
ją čia turi rasti — nebūti paže
mintais ir neužgaunant jų jaus
mų. Be to, tvarkantis šia siste
ma visas darbas greitai ir gra
žiai eina pirmyn ir kiekvienas 
atėjęs su skundu, būna greitai 
išklausytas.”

Toks gyvenimas ne tik De
troite. Tą patį rasime ir tarp 
visos, Amerikoje, vargingos vi

suomenes, kur didesnieji pini
gų grobikai įvairiai darbo žmo
nes išnaudoja. Juo labiau pa
naudodami dabartinius sunkius 
laikus, dabartinį nedarbą ir 
darbininkų skurdą — savo nau
dai. Tik kituose miestuose to
kių teismų nėra įsisteigusių ir 
vargšai darbo žmoneliai jokio 
užtarimo negauna. Teko dauge
lį šeimų matyti, kurios išmokė
jo šimtus už savo pirkiojus, o 
ištikus nedarbo nelaimei ir per
traukus mokėti, daiktai buvo 
išvežti ir įmokėti pinigai žuvo.

Žinoma čia .turima minty to
kios įsttigos, kurios tik tokiu 
budu verčia. Yra ir labai sąži
ningų firmų, kurios pilnai su
pranta darbininko vargingą pa
dėtį nedarbo metu ir stengiasi 
su juo kooperuoti.

(GALAS)

IŠ LIETUVOS
Nepaprastos Perkūno 

Išdaigos.
ALYTUS — Birželio 26 d. 

siautė perkūnija ir Alytaus ap
skrityje pridarė tokių išdaigų-

1) Alovės v., Valėniškių k., 
trenkė į Černiausko Jono gy
venamąjį namą, jį užmušė, jo 
žmoną pritrenkė ir uždegė na
mą, nuo kurio užsidegė ir 
tvartas.

2) Daugų v., JunČionių km., 
per Rakauskienės neuždarytą 
kaminą įsiveržęs žaibas nuo 
pečiaus nutrenkė šeimininkę, 
užmušė ties ja gulinčią katęi 
perskėlė pečių, nuo ten ugnies 
kamuolys nusileido antį lovos, 
nusvilino ten gulėjusiam ber
niukui kaktą, sutriuškino lovą 
ir iš ten persimetė po pečium, 
užmušė ant vištukų tupėju
sią vištą. Viščiukai liko sveiki. 
Namo neuždegė- Šeimininkę, 
nusviesdamas nuo pečiaus, su
plėšė bliuzę ir sužeidė vieną 
pirštą.

Tokiais perkūno prajovais 
vietos gyventojai labai stebisi.

3) Daugų kolionijose perkū
nas trenkė į Antano Puzono 
tvardą, jį uždegė ir užmušė te
lyčią.

4) Butrimonių v., Gusčionių 
km. Sasnausko klojime perkū
nas užmušė dvi telyčias, klo
jimo neuždegė.

5) Butrimonių v., Greikonių 
km. nutrenkė žmogų.

Arklių Lenktynės 
Klaipėdoje.

KLAIPĖDA.—Gal nė vienos 
lenktynės nebuvo taip daug 
žmonių subraukusios, kaip šį 
sekmadienį Klaipėdos žirginio 
sporto rungtynės. Į Runpiškės 
aerodromą suplaukė tūkstan
čiai žmonių, kurie neatitrauk
dami akis stebėjo musų kava
leristų užjojimus.

Karininkų jojinyje pirmą 
vietą laimėjo dragūnų pulko 
Įeit. Plaušinaitis “Lydžiu”; 
antrą vietą gusarų pulko kap. 
Kazakevičius “Ampiras”; tre
čią vietą dragūnų pulko Įeit,. 
Pakalniškis kumele “Naktįs.”

Kavalerijos pulkų viršilų ir 
liktinių puskarininkių grupi
niame jojinyje pirmą vietą 
laimėjo ulonai, antrą vietą dra 
gunai ir tjrečią vietą gusarai.

Karininkų barjeriniame joji
nyje pirmą vietą laimėjo Įeit. 
Urbonas kumele “Ataka”; ant
rą vietą — Įeit. Sušinskis ku
mele “Landė” ir trečią vie‘«ą 
—kap. Kazakevičius kumele 
“Nida.”

Zabitvorių lenktynėse teda
lyvavo tik trys raiteliai: Ugia- 
nskis, Natkevičius ir agr. Nat
kevičius. Prie finišo atvyko 
tik du raiteliai. Pirmą vietą 
ląiinėjo Ugianskis.

Neapsėjo lenktynės ir be ne
laimių. Arklys ‘Gynėjas”, be
šokdamas per liūtį, nusilaužė 
sprandikaulį ir vietoje nugai
šo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pąčios Naujienos ( 
yra naudingos.
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BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU Pas Kanados« Delbi [ 
Lietuvius - Tabako

Serga Stasys 
Aleksandravičius

Teko išgirsti, kad randasi 
“sąveikas” ligonis 999 Queen St. 
W. ligoninėje. Parupo tas rei
kalas ištirti, nes šis žmogus yra 
iš Sudburįo mainų atvežtus, ir 
ne tik giminių, bet ir pažįsta
mų neturįs Toronte ir esųs nie
kelio nelankomas.

Užėjome sekmad. 17 liepos 
atlankyti, bet nesant jo gydyto
jui ir nesant lankymo valandai, 
mus su L. Frenzeliene pakvietė 
užeit sekančių dienų. Mus pri
ėmė jo gydytojas, kurisi parodė 
begalinį pasitenkinimų. Dėl sto
kos anglų kalbos pas ligonį jis 
negalėdavo jo suprasti.

Pasikalbėjus su ligoniu ir 
perkalbėjus gydytojui, žmogus 
neparodė jokių ligos žymių, ir 
šiomis dienomis jį atlankius 
kur kas geriau jaučiasi. Mat 
nuo 10 d. gegužės jis šioje li
goninėje niekeno nelankomas, 
nepatariamas buvo.

štai kokiose nelaimėse be 
kalbos galima atsidurti, o blo
giausia tas, kad musų papročiai 
anglams nepriprasti ir įtartinai 
keisti.

Pereitų šeštadienį gydytojas 
pareiškė, kad ligonis galės li
goninę greitu laiku apleisti, bet 
laukius Konsulo atsiilankant.

Pasikalbėjimas su 
Lietuvių Konsulu

Atlankius šį nelaimingų žmo
gų, reikalas pasirodė, mat, ga
na svarbus ir matydama reika
lų, kreipiaus pas konsulų ištir
ti ligonio piniginę padėtį ir de
portacijos reikalų. Mat, ligonis

TAISYKIT SAVO NAMUS ”

SUTAUPYKIT 30% 
Nereikia pinigų, 5% palūkanų 

1-2-5-10 metai iimokSjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Stogų dengimas 
Asbestos kalimas 
Plumbingal 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

Namų pakilimas 
Beismental 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčial 
Viftkų flatal 
Garažai

S P E
KONKRYTO PAMATAS 

EATRA TURTINGAS MIŠINYS 
PYKAI PRIZAI

_ ___ __BAS ttOOE ir aukščVISAS DARI

C

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BOVLEyARD 2-^10

ATLAS BUILDERS CO.
Lalsniuoti ir apdrausti kontraktorlal 

Statytojai nuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.
----------- - -

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS,

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

• gyvasis

NAUJIENŲ 
ąaštiųėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St,

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

po pietų.

sakosi turįs pinigų dviejuose 
bankuose ir bijųs būti depor
tuojamas.

Konsulas nors anglas, vienok 
malonus ir sųžiningas žmogus, 
pažadėjo neatidėliojant šįio rei
kalu pasirūpinti ir gelbėti kiek 
aplinkybės leis. Gydytojas man 
pranešė gavęs iš konsulo laiš
kų ir jau jų susitarta ligonį 
kuoveikiausiai iš šios nelaimin
gos ligoninės paleisti. Teko su 
konsulu daugiau reikalų apkal
bėti. Jis stengiasi mums patar
nauti širdingai. Ateinantiems 
metams jis sutvarkys ^lietuviu
kams” vasaroti kempes, už kų, 
tikrai visų bus dėkingi.

Radio Programas
Labai dažnai tenka laikraš

tyje patėmyti “šiandien bus 
graži lietuviška programa dai
giuos tas ar ta ir 1.1.” Nekartų 
norėtųsi jų pasiklausyti, bet 
mes laikraštį tik sekančių die
nų gauname, kas musų progų 
sutrukdė. Bukite liek geri ir 
skelbkite dienų prieš.

Socialistų šeimyniškas 
Piknikas 

t

; Liepos 24 d. socialistai paruo
šė šeimynįškų iš.važiąvįmų K- 
iLiuterskio ūky j. Piknikas buvo 
;be galo smagus, visi šoko, dai
navo, vaišinosi, dalinosi užkan
da, vėliau daugelis nuvažiavę 
šiltame ežere pasimaudė. Taip 
beąįįmksmmant ir prąsąiuko 
diena. Nors dąųgęlis dar pikni- 
kaą ketino būti, vienok dėt ko
kių nova prięžąsčių neatvyko, o 
vieną šios kuopus nąrė O. In- 
drcjieąė, deį didžio smūgio —- 
netekimu broliu negulėjo šioje 
kompanijoje dalyvauti! Smagu, 
ialiąi smagu pąnąšųs suvažiavi
mui turėti.

Sųkąktuviii Proga
Jąu, berods, du metai kąi 

Nąujįęnua ir mums kąųądi^- 
čiąms davė progų sąvo diiotįs 
jų iąįkrąšlm i^ti. šisi skydus 
kanadiečiams yra įdottiųs ir iš 

į daugelio tenka išgirsti mąloųųs 
komplimentai. Nuo savęs, dėko
ju Naujienoms ir jų skąiįyto
jams, kurie musų ąprąšymps 
seka. Sako, gyveni — 
Taip ir mes mokinamės ir kas 
kart stengiamės įdomiau ir 

| tvarkingiau rašyti, kąd visiems 
ir naudų ir malonumų suteikti.

Stella

Tarp Kanados 
Tabako Augintojų

Ąpię “Pąskulįntų” Kamerų
DELIU, ONT. — Pereitų mė

nesį (mirželio m.) pas F. Gurk
lį laikė susirinkimų visi tabako 
augintojai. O kadangi F. Gurk- 
lis yra pirmininkas Kanados 
Sūnų ir Dukterų Savitarpinės 
pašelpos draugijos, tai susirin
ko kartu ir knygų patikrinimo 
komisija. Kontroliavo visas 
knygas Wilhajaus ir Tillson- 
burgo 6 kp. komisija.

Susirinkimas tęsėsi iki 5 v. 
vak. Ir viskas butų bųyę p.ąįkų 
Bet, ot, apie 6 v. v.t L. Vidu
giris pasigedo paveikslų trauki
mo kameros. Tame susirinkime 
buvo visi save gerbiąntys žmo
nės. Kamera verta $20.

Manau, jau praėjo užtektinai 
laiko ir su ta kamera jau ga-. 
lėjot save nusifotogrąfųuti. Ma
nau neapsivilsiu ir kąd tas, 
kaip sakė save gerbiąntis žmo
gus, grųžins man kamerų.

Kameroj buvo nubrauktą 
daug man svarbių paveikslų. 
Labai prašau grųžįnįi, ąrbą 
bent pranešti kur kąmera ran
dasi. Man suteiksit dąug džiaug
smo ir aš busiu labai dėkingas.

—Lionginas Vidugiris

Augintojus
Delhi — Tabako Auginimo Cen
tras — Apie 40 Lietuvių Turį 

ar Nuomoją Ūkius
DELIU, ONTARIO. — To

ronte per šešis mėnesius darbo 
nesuradęs, turėjau apleisti piie- 
stų ir važiuoti kur kitur darbo 
ieškoti. Tad per gerus žmoųes 

i atsidūriau tabako ūkyje. Bet ir 
ten be pažinties įr pristatymo 
darbo negausi.

Šiais metąis daug žinovių at
važiavo iš westų, kiįį net savo 
ūkius pametę ir būriais einą 
darbo prašydami.

Bet ūkininkui nepažįstamų 
nenori imti, nesi pasitaiko daug 
apgavikų, kurie kartais apsiva
gia ir išsinešdina savo keliais.

Štai pas musų kaimynų Mįil- 
deikį apsivilko gerų siutų ir iš
sinešdino. Todėl ūkininkai yra 
atsargus ir brangiau moka Lile 
Žipomam. Taigi ir man pasi
taikė gauti vietų ir už tų esu dė
kingas draugams Frenzeliains 
už suradimų vežiko, drg. Pem
pei už atvežimų, o drg. Trei
giams už pristatymų ir drg. 
Gindrčnui, kur jau antras* mė
nuo kąip dirbu.

Tabako auginimo centras
Delhi yrą tabąko auginimo 

centras ir tabako laukai užimą 
dideįį plotų. Tabako augintojų 
yrą yįj$ 2/įOO,

Prie tabako auginimo yrą ne
mažas būrelis ir lietuvių, apie 
10 jų repduoją ukius, bet apie 
15 yrą įsigiję nuomavus ukius.

Tąbako auginimas yra dide
lis darbąs ir jo ąjpęlirbimas 
daug kamuoją.

Vieno akro, apdįrbipiąs kai
nuoja apie šimtų doj. Tarp ta
bako ukįo sayipmkv yra Trci- 
gis. Jis turi uposavybes, o 
trečiųjų randuoją. Dabar tik 
tiek gąliu pasakyti, kąd tabako 
ląpkąu yrą valomas nelyginant 
mąrginų gelių darželis. Kai pą- 
gyvcąsiu ilgiau ir susipažinsiu 
sų visais darbais, . tada ir ki
liems pranešiu

D}. Gandrėnienė serga
Keturias sava ties išgulėjus 

pąmiP po priežiūra gydytojų ir 
daug sykių egzaminuota Brcrp- 
ford klinikoj, vistiek turėjo pa
siduoti operacijai.

Liepos 13 d. liko nuvežta į 
Hamilton ligoninę, kur jai bu
vo padaryta suniki operacija. 
Patartina geros širdies drau
gams jų aplankyti. Ji guli Ha- 
milton General ligoninėj, ant
ram aukšte, 54 kambary. Lap- 
kymo valandos nuo 1 iki 30 v. 
popiet ir vakarais nuo 7 iki 8 
vąl. vs

Linkiu greito pasveikimo 
draugei Gendrėnienei,

Miestai apylinkėje
Teko būti keliuose miestu

kuose. Tai Siničoe ir Dclhį. 
Pirmasis yra nemažas, turi ke
lis tuksiančius gyventojų. Mie
stelis įvairus, medžiais ir gėlė
mis apsodintas.

Delhi yra mažas ir nepatrauk
lus miestelis.

Tik lietuvis Tunęla nušviečia 
visų miestukų savo didžiuoju 
koteliu. $emū apylinkėje yrą 
labai lygį, vietomis, keliai val
džios apsodinti eglaitėmis įr p.u- 
šaįtėniis, kas ppąvažiuojantiems 
sudaro labai jaukų vaizdų. Ų- 
kjai turi daug namų, o kai ku
rie ūkininkai yra apsįsodinę 
gražiom gėlėm, kad praeivio 
pet akį traukia.

Tofontįečiaį aplankė
j Drg. Treigįaį padarė siurpri
zų ir vis,ai nelauktai atvežė dg. 
Kavaliūnus ir L. Vektęrį mąne 
sep| apįąųkytį, pž kų tariu šįr- 

. dingų ačiū. Drg. Kavaliūnai bu-

BEATIFIKUOS— Lapkri
čio 13 d., Rymo šv. Petro 
katedroj popiežius Pins XI 
b.eatifikuos Motinų Franciš- 
į<ų Ksaverų Cabvinį, kuri 

.mirė Italijoj 1917 metąis, 
pasižymėjusi “šventais dar
bais.” J,i gimė Italijoj 18.5,0, 
metais ir buvo jauniąusią 
trylikos vąikų šeimoj.

rmdtt sęciąįiątąįs, ąegų sų tąią 
vąrgmgąi^ k$Wiečiąįs Kupišky.

AįsįkąriuUuąt kaitina Toron
to s_o.cįąKą|ųs, kąd ąrdo dąrbi- 
nįnkų vienybę, kurios suardy
mo. jis pąU yrą vieąąs iš žy
miausių kątHmnkų-. Torontįe-. 
čiams, be ąVoiu, žįąoma,, 

i kad jis yrą pąsįžymėję^t riaušė
mis ir kįršįąimu (larbįninkų 
prieš dąrtdoiukust

Tie primi, kųviup^. ji* antį 
kilų ątątmk^ ąpiįmdini- 
nuu jįo pąįįes ąsmenybės.

Reikią sįeb.cįįs kąįp jis suge
bą ąepąprąstąi šlykščiai socia
listus šmeižti, išnaudodamas žo
džio ir spaudos laisivę piktai de- 
mągogįjai iv š,įykš(ięms tiks
lams. Dąrbjumkas

Mirė febus Meni
ninkas Petras 
Janulionis 

v » >

Teųka pažymėti, kad drg. In- ir kartu visuomeniniame gyve-. 
dreįiąi yya dąug gelbėję P. Ją- nime, tik, deja, siaučiąnčioji 
imlioniąi kalia jis tęsė sąyo 
mokslų.

Sięgo 3, mėnesius
P. Janulionio ipirHes priežas

tim buvo persišaldymas, iš ko 
jis apsirgo, gripu. Gripo ligai jis 
nenorėjo pasiduoti ilgai tašo
mų, taigi, po poros dienų gulė
jimo, Petrąs mėgino eiti į savo 
tarnybų, be( negailestinga liga 
buvo užsispyrėlę ir pareikaląvo

siaučiąnčioji 
Lietuvoje reakcija neleido jam 
tų gabumų pąuąųdęti pažangio
sios visuomenės nąądąį. Nęąp^ 
sakomąi skaudu pergyventi to*? 
kia uemaknu linią.

Reiškiame gilios užuojautos 
P. J. visiemst giminėms.

E. ir A. Frankeliai

išląįlęę virš 3 mėlL
p. J. peršąįo šį pąvasąrį, yą-

savo mirusį tėvelį.
Jai^i drg. Indrelieąei šiemet 

jau ąntras skaudus smūgis ne
tekus ir brolio, kuriam ji tiek 
daug gelbėjo.

P. Janulionio. apgailestauja 
ne tik jo artimi giminūs, bet ir 
Kauno pažangioji inteligentijos 
šeima, kuriai Petras priklausė.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
I35th IR AR0RER AVFNVE

vo atvykę pas drg. Treigius pa
sisvečiuoti. Tad ir manęs neuž
miršo. Ačiū.

žodis torontiečiąm.3
Gerbiami toron liečia i. Prašau 

neužmiršti, kad'turite SLA cho
rų, kad ir nedidelį, bet ar nebū
tų laikas pradėti jį ugdyti, nes 
neužilgo prasidėsi pramogos, 
kaip Torontojparoda ir C. C. Z. 
piknikas. Dar prisidės ir savie
ji parengimą,į. Kaip korespon
dentė Stella parodo, ima laiko 
iki chprų suipokinį, bei jeigu 
nesusiorganizuosi t, tai vėliau ir 
tas pats išnyks.

Chorui vesti užtenką drg. Jo- 
ku.byąo su akompąnuotoją duk- 
lere Eugenija. Jie yra sugabųs 
tam darbui.

įLitų mąloiąu išgirsti, kad to.s 
įBolerčlčH pąbaigė tas nelemtas 
kalbas ir padavusio.s viena ki
toms rankas su savo, gerais bal
sais įstojo į chorų.

—Taurinskas

Toronto “Sapninin
ko” Bendradarbis 
Montreale

Buvęs Lietuvos Poįįcistąs
. Palikęs Komunistu

MONTREALAS — Atkartoti- 
nai vienas “Toronto Sapninin
ko” bendradarbis, kuris dirba 
už pinigus, šmeižia ir puola vi
sokiu budu socialistus.

Tas pats asmuo. Lietuvoj bu
vo policijos valdininkas, vienas 
iš nahališkiausių. Turgaus die
nomis po rinkas revolverį įsi
kišęs eidavo kaimiečius mušti, 
eiškodamas visokių priekabių 
ię rodydamas savo valdininkiš
ką galių. Ne vienas Montreąlie- 
lis žino šimtus faktų jo bar
bariško pasielgimo.

Atvažiavęs Kanadon ir prisi
dengęs įvairiom politinėm sipal- 
voin, mėgino iš darbininkų pa
sinaudoti, kas uepąsisekė, jąm 
pąreiskiis, kąd jis dįrbą tam, 
kas jam mo^ą, reiškįa už pini
gus. Tų progų išnaudodami ko
munistai (jų vadaą) pakulė JI 
į savo vežimų...

šiaądieą Kommusįąą, Ęyįąj 
Fąšįstąs

Šiandien jis dirbą komunis
tams. Nebus pups4ąį)u rytęj 
matyti jį dirbąnt fašizmui. Pas 
tokius žmones nėra nė tįeso.s 
nū icįėjos. Ųž pmįgus jie atlie
ka nęšvąrįaųsius dąrbąs.

Jeigu tas žmogus turėtų įiį 
galių Kąąadoj, kurįų tuęėjo Lie
tuvoj, pasielgtų aršiau su To-

Bendradarbės O. Indre- 
lięnęs broįįs

TORONTO, ONT. 193.8 m. 
liepos mėn. 5 d. 9-tų vai ryto 
P. Japuliouts, 29 m- ąiąžiąus 
mirė, palikdamas savo jaunų 
mylimų žmonų ir kitus sąvo gi
mines, vienų sesutę Adų, Lietu
voje, ir O. Indrelienę, Kanado
je Toronto mieste, kuri yra mu
sų bendradarbė K. L. Ž. skyriu
je “Naujienose’' ir viena iš vei
kliausių organizaciniame judė
jime Toronto lietuvių tarpe.

tarų šeimos, baigęs pradinį 
mokslų atvažiavo į Kaunu pas 
savo sesutę ir švogerį Indrelius,

mokytojo tarnybų, apsivedė, ir 
štai po poros džiąugsmo metų, 
atsiekus savo, tiksiu, negąiles- 
linga ligą pakirto jo gyvenimo 
siūlų, palikdama visus nuliūdi
me.

Mąn teko pažinti jį nuo at
vykimo i Kaunu, regis 1925 m., 
ir pąžintj jo gąbuiųus moksle,

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fFIth the best to choosę Irom these days, e«- 
ployers favor the pęrsop wl>6 is ipost attrae- 
tlve. In business lite as in the sočiai world, 
halitosia (unpleasant breath) is considered t^a 
W0tst oi faulte.

Unfortupately everybod/ tjuffers from thi® 
offensive cobdition at abme time or otfcer— 
many tpore rėntlarly than thęy tLi.k. Fermenr 
tation oi looa parudęs eklpped by the tootn 
brush is the ęause of mos t cases. Decayinp 
teetb ahd poor digestion also cauae odora.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Litterine, tne ąuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine balte fermentation. a major cauae 
of odors, and overconjee the odon thetaMeJvea. 
Your breath becometf aweet and agreeable. It 
-Hil not offend othetą.

If you value your job and your friends, uaa 
Lirterine, the sale antiaeptic, reguląrly. IMA* 
bert Ptyaripacal Company, St, Louia, Mo.

Don’t offend others * Ckeck 
halįtosu with (ISTERINE

Kokį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlią Turėsi

l IŠVIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino- 
kmtas, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme- 
įią didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausą ūki
ninkas ir šeima, nes tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Fedęrąlės 
Valdžios Įstaigoje.

10 Colių 
CARE DISH 

Sviestui Padėti 
Indas 

IR 
Vieną 

Toi’ielkaitę 
Kompotui ar 

Vaisiame 
Paduoti

INDAMS KUPONAS
IRI LIEPOS 23 D.

Šią savaitę są šiuo kuponu ir 44 centais gausit čią pažymėtus indus. Be 
jų sę.tas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU 4IŲO KUPONU 

Galite dar gauti ir pirmiau gai 
Pažymėki* ką norite. ' 

NAUJIENAS
1739 Šo. Halstęd Street 

Cnįcagd, Illinois 
JEI UŽSISĄKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDEĘIT 15 

IŠLAIDOMS PADENGTI

tau garsintus indus

CENTŲ PERSIUNTIMO



NAUJIENOS, Chieago, UI.

Diena Iš Dienos

■

ir gėrimų, kokių ir se- 
ponija negalėdavo tu-

bus 
pa-

tai
ga-

Bružo sūnūs 
išėjo mokslus, 

tėvams didelę

Onos Varduvių 
Iškilmėse

ROSELAND — Pereito pir
madienio vakare visas Šakar- 
Makar moterų Choras susirin
ko pas vieną iš chorisčių p. 
Oną Tolačkienę, 147 E. 107 st. 
pasveikinti Oną varduvėms. 
Ta proga buvo pora liaudies 
muzikantų, kurie linksmino 
visus svečius muzika. Na, o p. 
Ona Tolaėkienė buvo rūpes
tingai 
valgių 
novės 
jrėti.

Svečiai smagiai linksminos 
iki vakaro vėlumos ir visi, 
kaip vienas, palinkėję ilgų me
tų pp. Tolačkams ramiai išsi
skirstė, pilni dėkingumo už 
skanias vaišes. —VBA.

Kalendorius misteriją išaiš
kino. Pirmadienį, liepos 25 d., 
buvo Jokūbų diena, o Maska- 
liunas—Jokūbas* antradienį, 
liepos 26 d.,—Onų diena, o p. 
Maskaliuniene y/ra Ona.

Taigi pp- Maskaliunai turi 
tą retai pasitaikančią privile
giją švęsti varuadienius per iš
tisas dvi dieni. Matyt, pp. Mas
kaliunai taip arti vienas kitam 
prie širdies, kad ir jų varda
dieniai krūvoj. •—VBA.

Atostogauja pas
J. Augustus

Praeitą šeštadieni, July23 d. 
Naujienietis A. Rudinskas ‘pa- 
sišmaravo” savo Studebakerį, 
prisipylė gasolino, susisodino 
savo šeimyną, B. Lingienę su 
dukrele ir ištraukė į Michigan 
atostogų pas Juozą Augustą, 
Bent o n Harbor, Mich.

Jie ten mano išbūti visą są- 
vaitę laiko, o jeigu oras 
patogus ir šiltas, tai gal 
liks ir ilgesnį laiką.

Kelionę jie mane turėti 
mingą, nes A. Rudinskas
na patyręs ir atsargus vairuo
tojas, o jo Studebakeris nors

jį

Trečiadienis, liep. 27, 1938

Naujas 
Dentistas

Žagariečiai Mano 
Organizuoti 
Chorą

Tam Buvo 
Priežastis!

BRIDGEPORT — Pp. Mas- 
kaliunai užlaiko alinę adresu 
3503% So. Halsted st.

Užvakar ten buvo didelis ju
dėjimas. Žymiai daugiau kli
entų negu paprastai. Maska- 
liunai žiurėjo, tuštino statines 
alaus, tuštino įvairių skystimų 
butelius, ir džiaugėsi. Be* vie
nas dalykas visgi a (įrodė keis
tas. Jei klientų skaičius padi
dėjo, tai gal tik pasitaikė vie
na tokia gera diena, bet be
veik visi kažin kodėl “fundi- 
jo’* Maskaliunui.

vėl tas pats, tik su tuo skirtu
mu, kad šį karįą kostumeriai 
“f lindi jo** Maskaliunienei.

ti naują karą, dar gerai bėga, 
ir jis mažai reikia vairuoti, ro
dos, kad žino J. Augusto ūkį.

O jie ten nuvykę tai tįklrai 
turės gerus laikus. J. Augusto 
ūkis labai yra parankus ato
stogoms. P-nia Augustienė pati 
gamina valgius ir rūpinasi 
svečiais abi su duktere Lena, 
kad nei vienas neliktų neval
gęs ir visi turėtų švariai kur 
atsigulti-

M r. Augustas niekad nepa
miršta pietaujant ar vakarie
niaujant svečiams užstatyti ant 
stalo butelį saldaus vyno. Aš 
su savo šeimyna jau kelis me
tus drauge su A. Rdinsko šei
myna praleidome ten atosto-

Dr. Ben C. Bružas

Lietuviai, kurie perkasi 
Naujienas “stande** prie Ked- 
zie ir Archer avenue, gal jau 
pastebėjo, kad to stando gas- 
padorius p. Bružas šypsosi 
kiekvienam klientui ir jaučia
si gyvenimu patenkintas. Tam 
yra priežastis.

“Gazietčiko” 
Ben C. Bružas 
sukeikdamas
garbę, o Brigdton Parke padi
dindamas profesionalų skai-

Vienbalsiai Nutarė Dalyvauti 
"Naujienų” Piknike

Žagariečių kliubas liepos 24 
dieną laikė susirinkimą Holly- 
wood svetainėj. Dalyvavo pen
kiasdešimts su viršum narių.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Petras Arlauskas, o So
fija Ambrozaite perskaitė per
eito susirinkimo protokolą.

P. Arlauskas išdavė (raportą 
iš pikniko, kuris įvyko liepos 
4 dieną. Iš raporto paaiškėjo, 
kad piknikas buvo labai pasek- 
mitigas, visi labai linksmai lai
ką praleido, ir pelno liko apie 
70 dolerių.

Tas dvi kanarkas, kurias A- 
milija Nostackienė į Lietuvą 
išvažiuodama kliubui padova
nojo, per ponios Ramašauskie- 
nes pasidarbavimą buvo leistos 
išlaimėjįmui piknike, kas kliu
bui davė suvirs dešimt dolerių

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run <7 OO
(Screened) Tonas ................................. * ■ "

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Nevažiuokit i Didmiesti
Taupyti Pinigui

Turėdami Tvirčiausią Lietuvių 
Finansinę Įstaigą Savo 

Apielinkėj

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

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

Chrysler-Plymoutb i

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

kas, Maskaliunas klausia vieno gas ir visuomet turėjome sma- 
ar gins laikus. Bet šįmet man su- 

staigiai mane ir mano žmoną sidafrė įokios gyvenimo aplin- 
I kybės, kad

at- nuvykti. Tad noriu palinkėti 
šeimynai A. Rudinsko

Ben C. Bružas tėra 23 metų 
amžiaus, bet jis jau užsipelnė 
titulą. Jis dabar Dr. Bružas. 
Neseniai baigė dentisto moks
lus Chieago College of Deni
ai Surgery, Loyola universite
te.

Po sunkaus darbo ir kovos 
už dentisto diplomą Dr. Bru
žas išvyko trumpoms atosto
goms Kanadoje, o grįžęs pra
dės žiurė«i, kur bus geriausia 
iškabinti savo “šingelį.”

Tėvus sveikiname, o jau
nam dentistui linkime geriau
sio pasisekimo- Bružai yra 
brightonparkiečiai. —P. š.

nebegalėjom ten

KEDEI AR LANGAMS UŽTIESTI MEZGINIAI

taip pamilo?
‘‘Pažiūrėk į kalendorių,** 

kirto klientas.

kostumerio, kas atsitiko,

ir B.

S..

FILET CROCHET PATTERN 1713
No. 1713 — Retai pasitaiko gauti tokį gražų dezenj panašiems 

mezginiams

Lingienei su dukrele turėti 
smagias atostogas. Taipgi labų 
dienų Juozui Augustui ir visai 
šeimynai. —P. Balchunas.

Pa-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Rag Patlen, 27, su Elsie

ponis, 21.
Frank Kaivalek, 24, su Ste-

phanie Šmotukas, 21.
Orville Klimas, 21, su Violet

Sullivan, 21-
John McHugh, 26, su Mild- 

red Ruda, 24.

Kliubas Auga Turiu
Knygų peržiūrėjimo komisi

ja išdavė labai aiškų raportą, 
iš kulrio paaiškėjo, kad per 
pereitus šešios mėnesius kliu
bas praturtėjo $265.54- Viso la
bo kliubas turi turto $1,400.54.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Naujienų, kviečiantis Kliubą 
dalyvauti piknike, kuris įvyks 
rugpiučio 14 dieną, Sunset 
Park darže. Nutarta dalyvauti. 
Naujienos žagariečius remia, 
tad žagariečiai nutarė paremti 
Naujienas.

Taipgi nutarta kitai vasarai 
paimti dalržus. Komisijom pa
skirta trys darbštus nariai: F. 
Povilaitis, J. Kctarakis ir A. 
Niprikas. Iš anksto galima pa
sakyti, kad surengs puikius iš
važiavimus. Tie vyrai kad jau 
ką apsiima, tai ir padaro.

g . .,
Choro Reikalu

> n

Viena narė davė sumanymą 
sutverti žagariečių chorą. Šiuo 
klausimu nebuvo daug kalbė
ta, tik buvo patarta lavinti bal
sus. Aš nuo savęs štai ką turiu 
pasakyti. Chdrą sutverti, tai jau 
ne taip lengvas dalykas, bet su 
žagariečiais, kaip tas priežodis 
sako, bulvių nekepsi. O kad ir 
kepsi, nevalgysi. Jie ką užma
no, tą ir padaro. Aš esu tikras, 
kad greitu laiku išgirsime ža
gariečių chorą dainuojan\ •

T TI

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgiėių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

Naujas Biznierius 
Bridgeporte

Geras Žodis Apie 
Moteris

MADE BY ONEIDA LYD.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲSIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

NORITE.

DOILYTOVOM^

Taupyki! 
Kuponus

PER
SĖT

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 

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- 
?ers sidabrinius setus.

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS

BRIDGEPORT. — ši apylin
kė susilaukė dar vienos nau
jos tavernos, kurią atidarė jau
nuolis p. Juozas Lapinskas, ad
resu 3210 S- Halsted St. Beje, 
toj pat vietoj per eilę metų y- 
ra buvęs garsusis “Aušros” 
knygynas.

Jaunuolis Lapinskas prieš 
porą metų atvyko iš Lietuvos, 
bet, pasikalbėjus, atrodo kaip 
senas amerikontas.

Jo tėvas taipgi užlaiko ta
verną prie 3111 S. Halsted St. 
Linkėtina gero pasisekimo jau
nam biznieriui.

Jos Atsargesnės Už Vyrus
Moterys gali pasigirti, kad 

jos yra atsargesnės už vyrus.
Pasirodo, kad pereitais me

tais iš 100,000 vyrų nelaimėse 
mirė 120, o iš 100,000 moterų

Skaitlinės apima visas nelai
mes — automobilių, namuose, 
gaisrus, sprogimus, nukritimus 
nuo laiptų, etc.

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

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

A

LIGONINES— 
HOSPITALS

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

—VBA.

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

■

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

| Vardas ir pavardi

| Adresas ________

| Miestas ir valstija

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

Valstija

PETER’PEN .

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ < 0.50

už ................. .......-—  ■ —
GYDYMAS SCfl.00
.LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- $15-oo
RAUMATIZMAS $£>.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacija įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave„ Chieago.

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

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

TeL VTPTORY 9070.

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

75% Coarse
Pocahontas Mine Run, West Virginia

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
MOS SO. FAIBFIELD AVĖ.

$7.00
$7.75 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00 

$13.00

»
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Tai Jau Sęnelis 
Parašo, Turbut, 
Nebegąlčs Gauti

Gal Neteisybę, Bet Gera 
Pasakaitė.

žmonės vienoj Chięagos Rie
tuvių apylinkėj kalba apie ši
tokį įvykį: Gyyeno seną šykš- 
tolių pora. Per visą savo gyve
nimų, jęi tik turėjo kokias pa
jamas, tai visados pąąicįalinda- 
vo pusiau-

Vienų sykį, suslskaitę savo 
turtus, atrado, kad abu tjuri ly
giai po dvyjįkų tūkstančių c|o- 
lerių. Pagalios kilo mintis, kur 
dėsime savo turtus po mirties?

Pp trumpo svarstymo nusi
taria, ką<l kuris pirma numirs, 
to turtus turi būti įdėtas į kar
stų ir sykiu palaidotas.

Už kiek laiko numiršta se
nelė. Nulydi į kapines, atidaro 
karstų ir senis drebančiomis 
rankomis deda pinigus į vidų.

Tik, štai, prišoka kaimynas. 
—Žmogau, sustok, kų darai?
—Negaliu, mano mielas, — 

atsako senelis, — nes testamen
tas ...

—Suprantu, supranti, kad 
testamentas, negalima laužyti. 
Vienok imk pinigus atgal, o 
štai, ve, čekis tokia pat suma. 
Žinai kokia dabar gadynė. Už
kas, tu nueisi, naktį ateis va
gys, atkas ir pavogs. O čekį, 
kad ir pavogs, tai be jos para
šo negalės išmainyti.

—Stepukas.

“Naują Djena 
Išaušo”
Mt. Greenwoode
Sujudo Veiktį SLA 178 Kuopa

MT. GREENVfOOD. — Musų 
Imperijoj nauja diena išaušo, 
po SLA seimo pas mus pasi
reiškė ęiidelis susidomėjimas 
Susivienijimu. Nuo liepos 4 d. 
iki 20 d, prisirašė prie 178 kp. 
net 10 naujų nąrių.

Sekantis kuppos susirinki
mas įvyks rugpjūčio 7 d., 1 vai. 
po pietų, artimoj salėj, adresu 
3260 W lllth St., Mt. Green- 
woode. Kviečiam visus senus ir 
naujus ųarius atsilankyti. Nau
ji nariai bus priimti iškilmių- 
gai ir pavaišinti “Chop Suey.”

Musų kuopoj (randasi net 6 
muzikantai — K. Yurkus, B. 
Yurėnas, W. Leschinskis, W. 
Kalinauskis, 10 metų amžiaus, 
p. Mažrimas ir Yankauskas,

SLA 178 kuopos piknikas į- 
vyks sekmadienį, rugp. 21 d., 
Ryan’s Woods, prie 87th ir 
Western Laimėjimui radio pa
dovanojo Jos. F. Budrik Furni- 
ture Co., 3409-3417 S. Halsted 
St. Vien geras kuopos narys 
žadėjo gauti iš bravoro statinę 
alaus, tad už “nikelį” bus gali
ma išgerti du ir tris stiklus.

—B. W.

Jauna
Meilė

Pasižymėjo Teniso 
Turnyruose Lietuvos Padangėje Į CLASSIFIED APS.J

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

Paskutines 2 Dienas 
“U. S. S. R.—1938” 
“PUGACIIEV” 

Biednas Dono Kazokas, kurs ka-

66 E. VAN BU RE N
Šiokiomis dien. 25ę iki 1 v. p. p. 

Visuomet vėsu ir patogu

Savaitė laiko atgal, 15 metų 
Susan Sims, 57T0 N. Menard, 
susiginčijo su savo “simpati
ja,” 19 metų berniuku Charles 
Lease, 6677 Ąlbion. Per visų 
savaitę jis nešaukė jos telefo
nu.

Nusiminusi mergai'p nutarė 
nusižudyti ir išgėrė nuodų Li
goninėj pasisekė mergaitės gy
vybę išgelbėtą (Pažinojęs kų 
mergaitė padarė, berniukas at
skubėjo pas jų, ginčų likvidavo 
ir dabar vėl viskas tvarkoj.

MADOS

No. 4772 — Gražios vasarinės suknelės. Jos taip ir prašosi, kad 
vieną jų pasisiūtumėte. Sukirptos mieręs 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau-i 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 17391 
So. Halsted St, Chicago, m j

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia }dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
■A.m.......... ■ ■ i........................

Photo i)f

Juozas J. Žukas.
Juozas J. Žukas, gabusis 

Chicagos tenišistas, kuris per 
porų me}ų lankėsi Lietuvoje 
lošdamas tenisų i|r krepšinį, 
vėl pasirodė Chicagos teniso 
horizonte.

Jis lošė dviejuose turnyruo
se vienu ir tuo pačiu laiku, ir

dešimto 
laimėjo

susižeidimo, jis pasirodė kuo 
geriausiai.

Vienas turnyras pasibaigė, 
antras eina prie pabaigos. 
Pirmasis turnyras—tai buvo 
dienraščio Herald and Exam- 
ine|r surengtos tenisistų var
žytinės, kuriose dalyvavo 2,- 
000 jaunų Chicagos 
kų-mėgėjų.

Žukas lošė apie 
kartų. Pirmiausiai
Ogden Parko čampionatų, vė
liau' ir Hamilton Parko, kur 
netikėtai supliekė tenisistų 
Johnny Clark, kuris buvo nu- 
žiurhnas laimėtoju.
Tas laimėjimas pakėlė Žukų 
į semifinalus, bet čia jam ne
pasisekė. Grumdamas jis su
sižeidė rankų ir pralaimėjo 
Frank Frolingui, Noirthwest- 
ern universiteto tenisistų ka
pitonui- Taigi, Žukas paliko 
trečioj vietoj, 3-čias geriausias 
tenisistas iš 2,000!

Antrų turnyrų suorganizavo 
Chicagos Parkų distriktas, ku
ris pasiųs laimėtojų į Los An
geles, Calįfornia lo^ti visos 
USA teniso mėgėjų varžytinė
se. Turnyre dalyvavo suvirš 
2,000 tenisistų. Žukas jau pa
siekė semifinalus, laimėjo, i/r 
šį šeštadienį ir sekmadienį 
kiš finaluose, kuriuose kiek
viena Chicagos sekcija turi 
po dų atstovus, viso 6-šias po
ras. Žukas atstovauja Ogden 
Parko distriktų.

Linkini jam laimėti ir ląi- 
mingos kelionės į saulėtų Ca- 
lifornijų!

— Draugas.

Tamsumas Kelia Ne
rimą.

SALDUTIŠKIS — Dėl Vil
niaus krašte siaučiančios snu
kio ir nagų ligos suvaržius su
sisiekimų per demarkacijų, 
tamsus gyventojai pergyvena 
didelį nerimų, nes, jų įsitiki
nimu, busiąs karas. Daugelis 
net rauda ir slepia daiktus.

Reikėtų jiems aiškiai pra
nešti priežastis, dėl ko suvar
žomas judėjimas.

I m n B Gėlės Mylintiems 
11M A Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laido- 
V ■ 1 I 1 tuvėms, Papuoši- 

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAEĄYETTE 5800

loveikis ssr 
Dalią.

KVĮĘTKIJ^IJfKAS
Gėlės VeątuvėmĮi, Banketam*

ir Pągrabam8._

TeL BOUĮ.EVARP 7314

Išmokę Amato Darbi 
ninkai Kolektyviai 

įsikuria.
Šių žįęmų Alytuje D. rūmų 

kulUu'įcliubąs buvo suręngęs 
cįažytųjjų lęrusųs. Juųs bąigę 
netųrįingi dąrbiniukąį pavie
niai neįstengė įsigyti įrankių 
ir tuo amatu verstis. Keturi 
jų: 'P* Kurųlrotas, J. Ražąns- 
kąs, V. Sįražnickąs iir VarpĮU- 
keyičius susitarė bendrom jė
gom to siekti ir sudarė dažyto
jų grupę. Kolektyviai įsigijo į- 
rąnkįus ir dabar kolektyvįaį 
priimdinėja jr ųĮlieka darbus, 
kas labai sveika ir prak'įšką 
netik pačiai grupei, įje| (įarhų 
užsakytojams, nes jię visi yra 
kvalifikuoti darbininkai ir 
darbai ajiekami puikiai ir, be 
to, greitai.

Steigiantis grupei, ne vienas 
į jųps žiurėjo skeptiškai įr pet 
pašiepė, tačiau, kai grupė pa
ėmusi remontuoti Uayęiyįpių 
dažymų ir įvairiais darbais ge
rai jį atliko, visi įsitikino, kad 
tai geri darbininkai.

Tokį darbininkų solidarumų 
ręikia vertinti, kaip pavyzdį 
kitiems, kurie pavieniui ko 
nors neistengįų įveikti — at
siekti, tai kolektyviai lengvai 
atsiekti vis dėlto galėtų.

Šiemet ligi birželio me
nesio iš varžytynių par
duota turto už 3,7 mil. 

litų.
KAUNAS — Statistikos biu

ro surinktomis žiniomis per š. 
m. pirmuosius penkius mėne
sius Lię'iuvęjięojbuvo įvykdyta 
843 varžytynėm, iš jų 402 var
žytynės kilnojamam ir 441 — 
nekilnojamam turtui parduoti. 
Pernai per tų ,patį laikų buvo 
įvykdyta 1,155 varžytynės. 
Daugiausia šiemet varžytynių 
buvo įvykdyta: Katino mieste.

Šiemet per pirmuosius pen
kius mėli- iš ^varžytynių buvę 
parduota f<urtoaiž 3,711,291 Lt., 
o pefrnai per tų* patį laikų tur
to parduota už 4,766,444 Lt.

Kasmet vis Labiau 
Labiau Nusenką 

Žuvintas.

ir

MARIJAMPOLĖ — Atvažia
vę j Marijampolę nuo Dauk
šių, Gubelių ir Žuvintu ūki
ninkai pasųkoja, kad šiemet 
Žuvinto ežeras dar labiau nu
sekęs ir pilnas švendrių salų. 
Kai kuriose vielose vakari
niuos ežero pakraščiuose dum
blas jau tik per kokių l1^ pė
dos po vandeniu, ir jau rei
kia tiktai kelių me<ių panašių.

SITUATION VVANTED 
__________ leškoDarbo

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

pirrpo? lubos priekyje.

HELP WANTED—FEMALE
. . _ , - P
REIKALINGOS PATYRUSIOS 

MOTERYS skudurams sortuoti.
GOLDMAN TRADING CORP.

1415 West 21st St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
RakandaiiritaisaiPardavimni
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

Š. E. SOSTHEIM SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

MERGINA; namų dąrbas; viri
mas; priežiūra vaiko; savas kam
barys; nereikia plauti užaugusių 
skalbinių; $10; Dubois, Midway 
0070.

Už netinkamų eilėraš
čių rašymų nubau s ta $ 
trejais metaįs sunkiųjų 

darbų kalėjimo.
KLAIPĖDA — Klaipėdos ap

skrities, Graumenės km. gyven
tojas Albertas Anysas, 18 me
tų amžiaus, rašinėjo vokiškus 
eilėraščius, kuriais garbino ir 
dievino Hitlerį, o Lietuvos kai 
kuriuos aukštus asmenis šmei
žė ir niekino. Tuos savo para
šytus eilėraščius Anysas duo
davo ir kaimynams pasiskai
tyti arba pats paskaitydavo. Be 
to, jis ragino vienų kitų savo 
pažįstamų ir kaimynų įsteigti 
“Kelršto legijonų”, tik jis pri
tarimo nerado.

Anysas kaltu prisipažino.
Rūmai jį pripažino kaEu ir 

nubaudė trejais metais sunk, 
darbų kalėjimo*

Smarkiai Eina Statybos 
Medžiagos.

KAUNAS — šiemet nepap
rastai gyvai perkamas cemen
tas. Jo neįtikėtinai didelis įve
žimas stebina tiek krašto pirk- 
•lius, tiek užsienio teikėjus. Iki 
šiol pirko daugiausiai kaimas 
savo reikalams ir jau iki lie
pos mėnesio cemento įvežta 
apie 60,000 tonų. Pats gyviau
sias statybos sezonas miestuo
se skaitomas liepos mėnuo. Tad 
tenka laukti šiemet ypatingo 
cemento įvežimo padidėjimo. 
Tikimasi cemento iki galo me
tų bus įvežta apie 120,000 tonų. 
Pereitais meiais iki liepos 1 d.

ZARASAI — Zarasų apskr. buvo įvežta apie 40,000, o iki 
ligoninės vedėjo pareigas per
ėmus naujam gyd. F* Zubinui, pereitais metais cemento jvc- 
zarasiečiai sulaukė daug nau
jų įrengimų. Neseniai ligoni
nė įsigijo kvarco 
lempas. Atgabenti 
rentgeno kabineto 
kurie kaštavo apie 25,000 Lt. kieti jos, dalinai Norvegijos.

Tobulinama ir Plečiama 
Ligonine.

galo metų 95,000 t. “Lietūkis

Žime dalyvavo 45 nuoš., o šie- 
męt daugiau kaip 50% . Dau- 

cc-ir “Solux” giausiai įvežta angliško 
svarbiausi mento, no<rs gana gyvai cemen- 
įrengimai, tas importuojamas ir iš Vo-

KAČIUTĖS, ŠUNIUKAI PADŲŠKAITEI IR PAVEIKSLUI

PATTERN 1487PAT AND DOG MOTIFS

Jie tokie gražus lyg gyvi* No. 1487—Rodos, kad jie pra
šosi, kad išsisiutumčt.

NAUJIENOS NEĘDLĘCRAFT Į)EPT
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No* 1487

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavarde

| Ądręsaa —.....

| Skiestas ir valstija

DAILIŲ PLUNKSNŲ darbinin
kės, tik patyrusios tegul atsišaukia; 
ostrich purling, pasting and brąn- 
chįng. Pastovus darbas; gera mo
kestis; Art Quill and Novelty Co. 
700 W. Roosevelt Road.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyyenimui Kambariai

RENDON MODERNIŠKAI įreng
tas kambarys — inteligentui vy
rui — visi parankumai.

1900 So. Union Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

RENDAI KRAUTUVĖ ir gyven
ti kambariai užpakalyj; 4 kamba
riai viršuj. Gera vieta grosernei, 
tavernai arba žuvies krautuvei. 
Nebrangiai. Wentworth 7976. 4129 
So. Sacramento.

RENDON 2 KAMBARIŲ apart- 
mentas su dideliu stikliniu por- 
čium, iš ko pasidaro trečias kam
barys. Yra garažas, jeigu kam rei
kia. Campbell ir 63 gatvės apylin
kėj. Graži vieta ir pigi renda ne
turintiems vaikų—tiems, kurie ap- 
siims apšluoti stepsus.
Kazys Urnikas, 4708 S. Western Av.

AUTOS—TRUCKS FOR SĄLĘ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
pilnai įrengtas — daro puikų biz
nį, naktimis ir sekmadieniais už
daryta. Greitam pardavimui tiktai 
$500, tikroji vertė $3,Q00. 75 East 
31st gat. arti Michigan Avė.

BARBERNĖ PARDAVIMUI; ne
brangiai; parsiduoda todėl, kad sa
vininkas įėjo į kitą biznį.

3107 So. Halsted St.

RESTAURANTAS arba fikčeriai 
parsiduoda pigiai. 3740 So. Halsted 
Street.

TAVERNA PARDAVIMUI, 1106 
W. 63rd St. Moderniški fikčeriai; 
dviguba krautuvė; gyvenimui kam
bariai. Renda $50 mėnesiui. Grei
tam pardavimui $750.

REIKALINGAS TEISINGAS 
žmogus prisidėti $1QOO.OO prie Ko
telio biznio, nešančio gerą pelną. 
Geram žmogui pavesiu visą biznį 
ir mokėsiu gerą algą iš savo pusės, 
nes aš turiu keletą biznių ir vie
nas visų negaliu pasekmingai ves
ti. Chicagoj gyvenanti atsilankykit 
ypatiškai arba rašykit laišką savi
ninkui: Family Hotel, 616 Madison 
St., Chicago, III.

REĄL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

TIKTAI $280 rankpinigiai pirks 
šį 5 kambarių plytų namą, karštu 
vandeniu šildomą, plytų garažą— 
pilna kaina $2800. Louis Morris & 
Co., 3585 Mihvaukee. 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
mokė j imą. Pamatyti galima tik 
apointmentą padarius. Wm. T. Fle
ming, 6322 SĮo. Western Avė. Re- 
public 2800.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
muro namas, 2 aukštų, 2 flatai po 
6 kambarius — dviejų k arų mūri
nis garažas. Karštu vandeniu šildy
mas—randasi vienas blokas nuo 
parko linijos. Parduosiu už bile 
kainą. Savininkas C. WOLTNER, 
639 West 18th St.

.......................... ...... ......... . ■> ................................. .. ■ 

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

KLAIPĖDA — Beveik kiek
vienas atplaukiantis iš Danijos 
laivas atveža visad po kelis

muitinės kiemas yra pristaty
tas pilnas gražių limuzinų ir 
sunkvežimių.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ. AR NAKTĮ* 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 
oansąi-Paskolos

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

i JEI TURIT 
KĄ PARDUOT

J’AGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojąu

CANĄL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji- 
mųą gauąjt nuolaidą.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, liep. 27, 1938

MINNESOTOS VALSTIJOJ STAIGIAI MIRĖ 
LIETUVIS JONAS NOVAKAS

KORONERIS PRAŠO CHICAGOJ GYVENANČIAS 
GIMINES ATSIŠAUKTI

Iš Minnesotos - valstijos MacPhee buvęs painformuo- 
“Naujienoms” atėjo oficialia tas, kad Chicagoj, prie 31-os 
pranešimas, kad tenai netikė-jir Morgan ar apylinkėj gyve- 
tai mirė chicagie'is lietuvis nanti alr gyveno velionio J. 
Jonas Novakas. iNovako sesuo. Jis prašo pra-

R. E. MacPhee, Minnesotos nešti, kad minima sesuo ar 
Dakota apskričio koroneris, kiti velionio giminės privalo 
pranešime sako, kad Novakas su juo susižinoti- Jeigu gimi- 
dirbo gelžkelio bėgių tiesėjų nės to nepadarys, tai Nova- 
grupėje. Bedirbdamas staiga kas bus palaidotas Farming 
susi/rgo ir mirė širdies liga. | ton, Minnesotos kapinėse lie-

Jono Novako adresas Chi- pos 28 d., tai yra rytoj. Jeigu 
cagoj buvęs 648 West Madi- giminės susižinos su korone- 
son street, kur gyvena daugu- riu, tai atatinkamai su'varkys 
mas darbininkų, tarnaujančių reikalus, kad giminių noras 
Nortlnvestern ir kitiems gėlo- butų išpildytas.
žinkeliams. | Koronerio R. E. MacPhee

Koronerio MadPhee žinio- adresas (jo globoj yra Nova- 
mis, Novakas buvo apie 47 m. ko kūnas) yra sekamas: 
amžiaus, ir gimė Lietuvoj, 77. E. MacPHEE, 
rugsėjo 12, 1891 metais. Jo Dep. Coroner, Dakota Countij 
tėvo vardas buvo Leopold, o Farmintfton, Minnesota. 
mokinos — Ona. ' Telefonas; Farmington 115.

Užsidariusių Bankų 
Stovis

Valstijos auditorius vakar 
prrdėjo ske’bti užsidariusių 
Chicagc-3 bankų antro bertainio 
raportus. Pasiremdamas raportų 
skaitlinėmis, tų bankų receive- 
ris C. H. Albers daro sekamus 
spėjimus:

Adams State Bankas: Išmo
kėjo 12%, gal išmokės dar 8%, 
bet negreitai.

Arlington Heights State: Iš
mokėjo 25% ir gal dar išmo
kės 20%.

Armitage State: Išmokėjo 
5%. Jei pasiseks laimėti eilę by
lų, tai išmokės dar 5%.

Auburn Park Trust and Sav- 
ings: Išmokėjo 47%. Išmokės 
dar keletu nuošimčių, bet nėra 
pamato daug ko tikėtis.

Ašhland State: Išmokėjo
20%. Kai užbaigs likvidavimą,!
gal išmokės keletą nuošimčių, 
bet tai bus negreitai ir nedaug.

Baker State, Cicero: Išmokė
jo 30% ir mokės dar 5% ar 
kiek daugiau. Tai bus paskuti
nis dividendas.

Berwyn State: 20% jau iš
mokėjo , ir prieš metų pabaigą 
išmokės dar 5%. Išviso depozi- 
toriams atmokės apie 35%.

Berwys Trust and Savings: 
Išmokėjo 25%, prieš metų pa
baigą išmokės 5%. Išviso depo- 
zitoriai gali tikėtis atgauti apie 
40%.

(ACME-NAUJIENŲ Photo J
ŠVENTINA PLAUKIKĄ — Visur yra priimta bute

liu šampano “šventinti” naujus laivus, kartais lėktuvus, 
bet Venice, Californijos miestas sugalvojo naują dalyką- 
Paveiksle mergina drožia plaukikui buteliu šampano 
per galvą “pašventindama” jį lenktynėms. Geriau duotų 
plaukikui šampaną išgerki.

Likvidavo Metus 
Laiko Užtrukusį 
Streiką

CIO Laimėjo

Vakar buvo likviduotas apie 
metus laiko užtrukęs aliejaus 
darbininkų streikas Universal 
Oil Products bendrovėj, Chica
goj.
Streiką paskelbė CIO unija 
Federation of Architects, Engi- 
neers, Chemists and Technici- 
ans.

Firma sutiko sumokėti 110 
darbininkams dviejų savaičių 
algą už nedirbta laiką ir pri
imti, kaip greitai biznio sąlygos 
leis, visus unijistus darbinin
kus.

Nenori Pripažinti CIO
Bellwood dirbtuvė Jefferson 

eina į teismą 
kovoti federalės Darbo Santykių 
Tarybos įsakymą pripažinti CIO 
uniją.

Dirbtuvė turi kontraktą su 
Amerikos Darbo Federacija. 
Taryba surado, kad didžiuma 
darbininkų toj dirbtuvėj pri
klauso CIO unijai. Tuo pasi
remdama įsakė pasirašyti kon
traktą su CIO, o Federacijos 
kontraktą panaikinti.

Electric Company

Jefferson Electric tam prie
šinasi ir užvedė bylą federa- 
liam apeliacijos teisme Chica
goj, reikalaudama tą tarybos i- 
sakymą panaikinti.

Naujieniečių Visur 
Rasi. Negali Nuo 
Jų Pasislėpti

Plati ta Naujienų Šeimyna
Pereitą šeštadienį nuvykau į 

“Sand Dunes” ir tariausi, kad 
i čia mane niekas nepažįsta, tik 
pp. Kačerauskai, tad galėsiu 
dary'a ką tik noriu: maudytis, 
voliotis, bėgioti, švilpauti, čiau 
dėti, kosėti . . .

Bet kur tu rasi vietą, kad 
nerastų tave naujieniečiai! 
Taip ir čia, ve, Povilas Mileris 
atveža net tris ant syk naujie- 
niečius ir iškrėtęs lauk nuva
žiavo sau pas Augustus, ant 
farmos. O tai buvo komp. Pet
ras Sarpalius ir Naujienų dru- 
koriai Steponaitis ir Tarnas. 
Vėliau žiūriu, kad ir Naujienų 
direktoriato narys, p. Zymon- 
tas čia sukinasi! Na, vot, tuo- 
jaus esame artimiausi Naujie
nų prieteliai visi penki.

Rytojaus dieną, tai yra sek
madienį, žiūriu, triusiasi apie 
pečių, verdasi pusryčius ponia 
Gejrnienė, taip pat. Naujienų 
nuolatinė skaitytoja. Po kiek 
laiko pasirodė ir jos graži duk
tė, tai ponia Burke-Burkaus- 
kienė. P-nai Burke yra stam
bus biznieriai, jie pardavinėja 
automobilius, jų ofisas yra prie 
Western Avė, tarpe 67th ir 68 
St. Puikios tos moterys p-nia 
Černienė ir p-nia Bujrke! Šne
kios, malonios. Man rodos, jei 
tiek ištekliaus turėčiau, kaip 
p-nia Burke, tai su bile kuo ir 
kalbėtis nenorėčiau. O jos sau 
— su visais kalbasi, visus par 
mato, pasveikina, prakalbina.

P. Mileris, pasirodė, jau ne
begalėjo atvažiuoti savo atvež
tų svečių vežtis namo, nes p. 
Augusto farmoje rado visą 
pustuzini moterų jo belaukiau* 
čių. Todėl p-nia Burke nedėlios 
vakaire naujieniečius savo gra
žiame automobily parvežė na
mo.

Taigi ir galvoju sau vienas, 
kad kur tik nepašisuksi, ten 
rasi naujieniečių. IPas ponus 
Kačerauskus su kuo tik su
šneksi, tai vis Naujienų prie- 
teliai. Plati, sakau, Naujienų 
šeima 1

Pagyvenęs Jaunuolis

Lakūnas Hughes Bus 
Chicagoj Penktad.

» « »
Majoras Kelly praneša, kad 

penktadienį Chicagon atskris 
garsusis lakūnas Howard Hug
hes, kuris su keturiais bendra
keleiviais apskrido aplink pa
saulį per tris dienas.

Lakūnas nusileis miesto air- 
porte, kur įvyks iškilmingas su
tikimas. Iš ten per miestą va
žiuos paradas (Michigan ave- 
nue-miesto centre), o vakare 
įvyks bankietas.

Suėmė Žymų 
Chicagietį 
Wisconsine
Automobiliu užmušė žmogų
WAUKESHA, Wis. — Polici

ja suėmė žymų chicagietį Ge
orge F. Mitchell už neatsargų 
važiayimą automobiliu ir už 
žmogaus užmušimą. Mitchell 
yra prezidentas Chicago Peop- 
les Gas Light and Coke Cb.

Netoli Waukeshą Mitchell į- 
važiavo į raciniečio Earl 
Christianson automobilį ir už
mušė jo žmoną. Mitchell ir trys 
kiti abiejų automobilių kelei
viai buvo sužeisti. Visi guli li
goninėj- Mitchell buvo paleis
tas po kaucija.

Nutrenkė 
Moteriškę

Audra kilusi Chicagoj naktį 
iš pirmadienio j anVradienį at
ėmė 61 metų amž. moteriškės 
Charles Litchfield • gyvybę 
Grant Parke. Ją nutrenkė per
kūnija. Moteriškė bėgo per par
ką ieškodama pastogės nuo 
lietaus.

IACME-MAU.JIENŲ Koloj

NORĖJO NUŠAUTI—Maj. 
generolas Blanton NVinšhip, 
Puerto Rico gubernatorius, 
kurį nežinomi asmenys vos 
nenušovė. Laike kariško pa
rado Ponce mieste iš mi
nios kas tai paleido į Win- 
shipą du šuvius.

ŽADA APSIVESTI—Clai- 
re Trevor, filmų aktorė, ir 
Clark Andrews, radio im- 
presarijus, žada apsivesti 
Beverly Hills, Califdmijoje, 
liepos 27 d.
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Chicagai Reikia 
Žymiai Daugiau 
Parkų

Speciali Komisija Kritikuoja 
Administraciją 1 Už Perdidelį 

Išlaidumą

Chicagoj prieš, kurį laiką su
sidarė speciali komisija, kuri 
nuodugniai studijavo Chicagos 
parkų klausimą, šiomis dieno
mis ta komisija paruošė rapor
tą, kuriame sako, kad miestas 
toli gražu neturi tiek parkų 
kiek reikia.

Dabartiniai parkai užima 5, 
437.2 akrų plotą žemės, bet tik 
renybėj turėtų būti 36,000 ak
rų. Komisija sako, kad kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų rei
kia bent vieno parko ir ždisma- 
viečių, viso po 10 akrų. O ka
dangi Chicagoj yra apie 3,600, 
000 gyventojų, tai sudaro 36, 
000 akrų. *

Komisija toliau sako, kad 
Chicago turi daug didelių par
kų, bet miestui reikia ne tiek 
didelių, kiek didelio skaičiaus 
mažų parkų. Tipiška apylinkė 
kuri yra tirštai apgyventa, o 
neturi padoraus parko—yra 
Brighton Parkas. Prie Western 
ir Archer yra McKinley parkas, 
bet jis gana toli nuo apylinkės 
centro ir mažesni apylinkės vai
kai negali juo pasinaudoti.

Komisija taipgi kritikavo da
bartinę parkų administraciją už 
išlaidumą. Sako, kad niekur ki
tur parkų užlaikymas nekainuo
ja tiek daug, kiek Chicagoj. 
Perdaug pinigų išleidžia parkų 
triobėsių išlaikymui ir parkų 
veikimo vystymui.

Raporto pabaigoj komisija 
padaro išvadą, kad Chicagoj 
parkai geri, bet yra labai daug 
vietos nuodugniam pagerinimui.

.- - - - - ... ----- ■ - - - ...

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

Simset Park Darže
13pth IR ARCHER AVENUE

Chicagos Opera 
Pradės Veikti 
Spalių 29 d.
Operos Sezonas Tęsis 7 Sau.
Nors viena savaitė kainuos 

$50,000, Chicagos opera atida
rys savo duris spalių 29 d. ir 
operos sezonas tęsis per 7 sa
vaites.

Pirmiau s bus pastatyta Ver
di “Othello,” vyriausiose rolėse 
dainuojant Lawrence Tibbett, 
Helen Jepson ir Giovanni Mar- 
tinelli.

Be to dar Chicagos operoj 
lainuos Kirsten Flagstadt, Gra- 
e Moore, Lily Pons, Gertrude 

Wettergiren, Charles Haik, Ar- 
mana Tokatyan, Emanuel List, 
Mark Love, Douglas Beat'ie ir 
Adolph Vogei. Tai chicagic- 
čiams pažįstami dainininkai. 
Bet bus ir naujų: Bruną Casta- 
gna, žymiausia mezo sopranas 
iš Metropolitan operos, Eva 
Turner, dramatinis sopranas iš 
Covent Garden, Londono, ir La 
Scale, taip pat dar Beniamino 
Gogli, žymiausias Italijos teno
ras.

Šio szeono žymesnybė bus 
“Louise,” kurioj dalyvaus Gra- 
?e Moore; “Lohengrin,” kurioj 
Elsa rolę pirmą kartą Chica
goj dainuos Kirsten Flagstad, 
‘The Barber of Seville,” kurioj 
pirmą kar<ą Chicagoj dainuos 
Lilv Pons.

Bus viso pastatyta apie 50 o- 
perų, mėgiamiausios operų lan
kytojų. Bet bus ir naujų, kurios 
nebuvo statomos per kelis pa
staruosius metus, pav. Musor- 
gskio “Boris Godunov,” kurioj 
dainuos gafrsusis basas Alexan- 
der Kipnis; Gounod “Romeo ir 
luliet”; Offenbach “Hoffmano 
Pasakos” su Lavvrence Tibbet; 
Verdi “Kaukių Balius”; Wag- 
nerio “Die Meistersinger” su 
Maria Reinįng.

Operos bilietų ofisas prane
ša, kad jau 71 nuoš. visų bilie
tų yra užsakyti. A'jskiros įžan
gos bus 10 nuoš. aukštesnės- 
Dėl platesnių žinių reikia atsi
klausti ar rašyti: Chicago City 
Opera Co., 20 N. Wacker Drive.

—77.

Pavėlavusiems Grę- 
sia Bausmė!

Miesto automobilių inspek
cijos biuras liepos mėnesio pra
džioj paskelbė, kad per liepos 
mėnesį visi keleiviniai automo
biliai, su miesto laisnių nume
riais nuo 1 iki 100,000, turi 
būti atvežti inspekcijai.

Bet iš šimto tūkstančių kelei
vinių automobilių ir trokų 
(numeriai 1-8,000 lengvo svo
rio; ir 1-6,000 sunkaus svorio) 
inspekcijai buvo atvežta , tik 
25,000. Po rugpiučio 1 d., savi
ninkai, nepadavę automobilių 
inspekcijai, bus baudžiami pi
niginiai ar kalėjimu.

Paskyrė $193,091 
Džiovos Sanatorijai

Fede.ralė viešų darbų admi
nistracija paskyrė Illinois val
stijai $193,091 pastatyti džio
vininkų sanatoriją prie Wau- 
kegano, 22 akrų žemės plote.

Triobėsio pastatymas ir įren
gimas išviso kainuos $427,325. 
Jeigu valstija negalės skirtu
mą pati užmokėti, tai federalė 
valdžia pinigus paskolins.

PWA taipgi paskyrė $79,364 
mokyklų statymui Stickney 
priemiestyje.

Robert Samec, 21, nuo 2740 
N. Kimball Avė., ir August Ku- 
ehl, 25, nuo 1612 Fullerton, my
lėjo vieną ir tą pačią merginą, 
Iris Tibor, 1616 Fullerton.

Vakar anksti rytą, užklupęs 
Samecą sėdint automobily su 
mergina ir jos broliu prie res
torano, adresu 1612 Fullerton, 
Kuehl peiliu konkurentą nudū
rė. Dabar jis slapstosi.
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\ Naujo — Nepaprasto

\ Naujienų Piknike \
{.UI BUS PATEIKTA PANORAMA 1 
Ji\ “Diktatorių Maršas” 1 
MA IR ’

ffl “Vilniaus Likimas”

ii Rugpjūčio 14,’38
111 Sunset Park Darže 
vHM “* Archer Avenue 
W\\\\\ įžangos kuponas tilps

NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

Apie Staliną 
Ir “Diktatorių 
Marša”

£

Veikalas ruošiamas “Naujienų” 
piknikui rugp. 14, Sun Sėt 

darže

Naujienos, rengdamos rude
ninį pikniką, sumanė ką nors 
tokio įvairaus ir nepaprasto. 
Tai yra, bus atvaizduotas “Dik
tatorių Maršas”.

Žinoma, žmonių mintys yra 
nevienodos. Vieni garbina dik
tatorius, kiti iš širdies trokšta 
demokratijos. Taip ir šis mar
šas kaip kam labai nemalonus. 
Štai kad ir laike pereitos repe
ticijos kai kurie Chicagos Lie
tuvių Vyrų choro nariai paro
dė nepasitenkinimą, kam at
vaizduojamas Stalinas. Net ir 
per Vilnį pranešė, kad vyrų 
chorą nori panaudoti purvi
nam darbui, o f). M. Jurgelio- 
nienė esanti vyriausias “inži
nierius”.

Taip, nors esu Stalino drau
gas, vienok į šį dalyką žiūriu 
visai kitaip. Poniai Jurgelionie- 
nei kaip tik šis titulas ir tinka, 
nes pas mus, vilniečius, tokios 
sumanios nei su žiburiu nerasi
me. Tai yra įdomi ir visur tin
kanti bet kokiam veikime mo
teris. Kaslink Stalino. Juk iš 
dainos žodžio negi išmesi. Jei
gu jau diktatorių maršas, tai 
ir musų Stalinas turi figūruo
ti, nesi kitaip negali ir būti. Vi
si ir visados užstojam tik sa
vuosius, taip ir aš už Staliną. 
Bet kas gali žinoti, gal kitą 
metą mes jau keiksime tą mu
sų Staliną?

Paimkim, pav., Zalp|
Štai mes, chicagiečiai, turi

me draugą Zalpį, prie kurio 
mes prilygti negalime, nes jis, 
kaipo neblogas mašinistas, ga
lėjo ir čia neblogai gyventi. 
Vienok įsitikino, kad pas Sta
liną, kaip darbininkų draugą, 
busi daug geriau gyventi. Bet 
pažiūrėkime kas dabar yra su 
musų ištikimu draugu Žalpių? 
Tas pat gal įvyktų ir su tuo pat 
Vilnies rašėju, apie purvinus 
darbus ryšy su Stalinu.

aiškinti. Vienok suprato, kad 
kaip iŠ pragaro nei vienas ne
grįžta, taip ir musų drg. Pru- 
seika vargiai butų begrjžęs.

štai, kai musų gerb. draugas Todėl, kaip ten butų, kaip
Pruseika pasiliuosavo iš dikta- nebūtų, visgi visiems bus įdo- 
torių purvyno, tai jis buvo pa- mu pamatyti “Diktatorių Mar- 
kviestas į Sovietų Rusiją pasi- šas”. —Dainorius.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Mažiau Nelaimių per 
Mandagumą

Chicago pasiryžo mandagu
mu mažinti nelaimes ir tuo 
tikslu pirmadienį paskelbė 
mandagumo savaitę — “Cour- 
tesy Week,” kurioj kaip auto
mobilistai, taip ir pėstieji yra 
raginami būti mandagesni vie
ni linkui kiių ir labiau į kitus 
atsižvelgti.

Tikimasi, kad ši savaitė 
duos, jei ir laikinų gerų pasek
mių.

—B.

Vyrai Vogė, 
Žmonos Gelbėjo

Kriminalis teisėjas Desort 
nuteisė Harvey, III., gyventoją 
Ray Mandelkow, 15635 Lexing- 
ton Avė., Jcaleti nuo 1 iki 20 
metų už vagystes.

Prokuratūra tvirtino, kad 
kartu su Mandelkow plėšimus 
darė Erlc Lenox, kitas Harvey 
gyventojas, kuris buvo nušau
tas laike vieno “žygio”, o kas 
keisčiausia, tai abiems piktada
riams gelbėjo jų žmonos, Cla- 
ribel Mandelkow ir Beulah Le- 
nox. Teismas žada joms pas
kirti probaciją.

Reikalauja 
Uždrausti Duju 
Bombų Naudojimą

Prieš Streikuojančius 
Darbininkus

North Chicagos aldermanas 
William Orlowski įteikė mies
to tarybai reikalavimą uždraus 
ti ašarinių ir sarginančių bom
bų naudojimą prieš streikuo
jančius darbininkus-

Pereitą savaitę to miesto po
licija sunaudojo labai daug to
kių bombų išvaikymui streikie- 
rių, kurie pikietavo Chicago 
Hardware Foundry dirbtuvę.




