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LOJAUSTAI PAĖMĖ J NELAISVĘ 3,000
sukileuv

ISPANIJOS SUKILĖLIAI NETEKO DAUG KARINĖS 
MEDŽIAGOS IR TURĖJO PASITRAUKTI Iš KE
LIOLIKOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ

AMERIKOS ŽMONĖS SIMPATIZUOJA DE
MOKRATINĖMS VALSTYBĖMS

AMERKIEčIAI PASISAKĖ DVIDEŠIMT PRIEŠ VIE
NĄ, KAD JŲ SIMPATIJOS YRA SU ANGLIJA IR 
PRANCŪZIJA, O NE FAŠISTIŠKOMIS VALSTY
BĖMIS

VALENCIA, liepos 27—Pir
madieni lojalistų armija, kuri 
saugo Katalonijos frontą, pra
dėjo gal didžiausį puolimą nuo 
pat karo pradžios. Puolimas 
buvo sukoncentruotas 60 mylių 
fronte. Viskas buvo smulkme
niškai suplanuota. Lojalistus 
nuo sukilėlių skyrė pusėtinai 
plati Ebro upė. Tai buvo natū
rali kliūtis, kurią reikėjo pir
miausia nugalėti, nes kitaip 
nebūtų buvę galima pirmyn žy
giuoti. Ir lojalistams tatai pa
daryti pasisekė puikiausiai. Jie 
persikėlė netikėtai per upę ir 
puolė sukilėlius, kurie negalė
dami atsilaikyti pradėjo sko

ŠNIPAI PLIENO 
PRAMONĖJE

Pripažino, kad jis atstovau
ja kompanijai, kuri sam
dė šnipus darbininkams 
sekti.
WASHINGTON, D. C., liepos 

27—Plieno kompanijos, kurios 
operuoja Chicagoje, samdė šia
pus, kurie sekė darbininkų vei
klą. Tokį pareiškimą padarė 
James L. Williamš, Republic 
Steel korporacijo^policijoš Vir
šininkas, senato civilių teisių 
komiteto tardyme.

Sakytos korporacijos vice
prezidentas, Charles M. White, 
visiškai nebandė nuginčyti, kad 
šnipai buvo samdomi. Atpenč 
jis dagi stengėsi tatai patei
sinti. Girdi, tam tikrais atve
jais šnipų samdymas yra “ge
ras dalykas“.

Dabartiniu laiku, pareiškė
Williams, korporacija šnipų jau 
nebesamdanti, nes tai daryti 
draudžiąs Nacionalis darbo san
tykių aktas, kurį užgyrė Aukš
čiausias teismas.

Įsakė Koresponden 
tui Išsikraustyti

BOSTON, Mass., liepos 26— 
Čia leidžiamas Christian Sci
ence Monitor iš savo korespon
dento Paul Cremona gavo pra
nešimą, kad fašistų valdžia 
jam įsakiusi išsikraustyti iš 
Italijos. Matyti, savo korespon
dencijose jis kur nors nepalan
kiai apie fašistus atsiliepė.

Dramblys Sutriuški 
no Automobilių

26 
to-

COLUMBUS, Neb., liepos 
—Cirkui priklausąs keturių 
nų dramblys buvo paraduoja
mas miesto gatvėmis. Kažkaip 
jis atsidūrė į automobilių ir at
sisėdo ant jo. Automobilius li
ko suplotas tarsi koks blynas, 
bet vairuotojas išliko sveikas.

ORH6h

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

Oras nepastovus; tarpais ga
lima tikėtis lietaus; temperatū
roje maža permainų; vejų kryp
tis kintanti. Saulė teka 5:38, vaikščioja Paryžiaus priemies- 
leidžiasi 8:14 vai. čiuose.

• Vengrijoje liko areštuotas 
nemažas skaičius rasistų (va- ti.

bomis trauktis atgal. Vietomis 
sukilėliai tiesiog pabėgo ir pa
liko daug karinės medžiagos.

Lojalistų ofensyvas tiek 
sklandžiai išsivystė, jog iki šiol 
j jų rankas pateko apie 3,000 
sukilėlių. Be to, jie užėmė ke- 
lioliką miestų ir miestelių.

Sunkiausia kliūtis, kurią te
ko lojalistams nugalėti, buvo 
persikėlimas per upę. Tačiau ir 
dabar jiems teks su dideliais 
keblumais susidurti. Būtent, 
palaikyti tinkamą susisiekimą, 
kad tuo budu butų galima ar
miją aprūpinti amunicija ir 
maistu.

Įdomi Statistika
PRAHA, Čekoslovakija, lie

pos 26 — čia liko surinktos 
statistinės žinios, kurios rodo, 
jog nacių kontroliuojamos ra
dijo stotys tarp gegužės 21 ir 
liepos 1 d. smarkiai puolė Če
koslovakiją 922 kartus; kriti
kavo prezidentą Benes ir Prahos 
valdžią 194 kartus, atakavo če- 
koslovakų valdininkus 172 kar- 

Itus ir įžeidė čekoslovakų armi
ją 106 kartus. Ma?a to, 31 kar
tą per radiją vokiečių naciai 
paskelbė, kad . Čekoslovakija 
yra komunistų valdoma.

Antisemitinė Propa
ganda Nesiseka

RYMAS, liepos 27—Fašistų 
kontroliuojama spauda pradėjo 
smarkią agitaciją prieš žydus. 
Tačiau gyventojai į tą propa
gandą žiuri pro pirštus: kurs-
tymams kol kas jie nepasiduo
da. žydų neapkanta jiems vis 
dar tebėra svetimas dalykaš.

Rengiasi Keliauti 7, 
400 Mylių Dviračiai^

VIRGINIA BEACH, Va. — 
šiomis dienomis iš čia išvyko į 
tolimą kelionę James P. Young 
drauge su žmona. Keliauja jie 
dviračiais. Iš viso jie yra nusi
tarę padaryti 7,400 mylių ke
lionę.

Teigiamas Prekybos
Balansas

Per pirmuosius šių metų še
šis mėnesius Amerika eksporta
vo įvairių prekių už $1,592,137, 
000, o importavo tik už $961, 
063,000.

Tokiu budu tų šešių mėnesių 
kaip sakoma, teigiamas balan 
sas lyginasi $631,074,000.

Naujas Kuras Iš
Medžio

rųšies 
kaipo

PARYŽIUS — Prancūzų che
mikai išrado būdą, kaip iš me
džio pasidaryti naujos 
kurą, kuris yra žinomas 
“gazogenas“.

Skelbiama, kad tasai 
esąs labai praktiškas ir pigiau 
atsieinąs nei gazolinas. Netru
kus gazogenas busiąs naudoja
mas autotraukiniams, kurie

kuras

PO VIENUOLIKOS VALANDŲ ATRADO, KAD NĖR KO GYVENTI — Nu
sisamdęs kambarį 17-tam aukšte New Yorko “Goįham” viešbučio, 26 metų be
darbis (buvęs banko tarnautojas ir šoferis) John Warde išlipo per langą ant 
siauro isšikišimo, einanti apie viešbučio triobesį ir pradėjo galvoti, šokti ar ne? 

'Gatvėj susirinko didžiausių yniiniA;. žnjį>nii^^^.o judėjimas, subėgo būriai po
licijos ir ugniagesių, bet jaunuolis nešoko, o stovėjo ant išsikišimo rydamas ci- 
garetus. Giminės, daktarai, policija maldavo jauno vyro nešokti, bet nieko ne
gelbėjo nei jų maldavimai nei grasinimai. Anį išsikišimo Warde išstovėjo vic- 
nuoliką valandų, ir tada šoko, užsimušdamas vieloj. (Paveikslas parodo Wardę 
krentant. Jis šoko pastebėjęs, kad ugniagesiai bando pastoli jam kelią tinklu.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR ŠIURPI TRAGEDIJA

• Kinijos armijos štabas pra- dinasi, arijoniškes teorijos se- 
neša, jog iš japonų liko atimta kėjų) už platinimą nelegalios 
85 tankai, 40 ..kanuolių, 101 ^literatūros. Būtent, tokios lite- 
mortira, 1,237 kulkosvaidžių ir 
21,401 šautuvų. Be to, suga
dinta 246 japonų tankai, 149 
kanuolės ir 2,727 autosunkve- 
žimiai.

Esą, tiek japonai nuostolių 
turėjo per paskutinius dešimt 
karo mėnesius.

• Amerikos daktarai gana 
sėkmingai pradėjo gydyti du
sulį heliaus (helium) ir deguo
nies mišiniu.

• Maskvoje prasidėjo dery
bos dėl atnaujinimo su Ameri
ka prekybos sutarties, kurios 
terminas baigiasi rugpiučio 3 d.

• Trisdešimt Prancūzijos 
Alpių kareivių, kurie yra ži
nomi kaip “melsvi velniai“, per 
septynias valandas įkopė į Mon- 
blan kalną.

• Įvairių tautybių studentai, 
kurie mokosi Paryžiuje, krei
pėsi į švietimo ministrą su 
skundu, kad universiteto resto
rane labai brangiai plėšiama už 
maistą. Ministras pasižadėjo tą 
reikalą ištirti.

Amerikos studentai prie to 
skundo neprisidėjo.

raturos, kuri skelbia neapkan
tą žydams.

O Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų valdžia sutikusi 
Lenkijai grąžinti Stanislovo Po
niatovskio karūną.

Derybos karūnos grąžinimo 
reikalu tarp Maskvos ir Var
šuvos truko aštuoniolika metų.

• Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Ispanijos sukilėlių admiro
las Moreno likęs pašalintas iš 
savo pareigų. Pašalintas jis bu
vęs už tai, kad ispanų karinin
kų vardu užprotestavęs prieš 
įžūlų italų ir vokiečių elgesį.

• Nuo 1932 m. kovai su de
presija Amerika išleido dvide
šimt du bilijonus dolerių. Tiek 
pinigų išleido valstijos ir fede- 
ralė valdžia.

• Ispanijos lojalistai paėmė 
į nelaisvę 3,000 sukilėlių ir 
daug karinės medžiagos. Jie 
taip pat užėmė keletą miestų.

• Juros Ižktuvas Ispanijos 
vendenyse paskandino Angli
jos laivą.

• Plieno liejyklos rengiasi 
savo darbininkams algas kapo-

Ėmė vienuolika valandų, 
kol John Ward nutarė 
nusižudyti nušokdamas 
nuo septyniolikto aukščio
NEW YORK, liepos 26—Per 

vienuolika valandų John Ward 
debatavo pats su savimi, kas 
jam daryti. Gotham viešbučiu 
septynioliktame aukštyje jis iš
lindo pro langą ir stovėjo ant 
siaurutės aikštelės, grūmoda
mas bile minutę nušokti žemyn. 
Apie viešbutį susirinko tūks
tančiai žmonių. Kai kurie jų 
maldavo, kad Ward atsižadėtų 
nuo savižudystes.

Tai buvo tikrai šiurpus spek
taklis, kokio newyorkiečiams pir 
miau neteko matyt. Rinkosi di
džiausios žm. minios. Fotografai 
traukė paveikslus. Reporteriai 
grūdosi prie viešbučio. Visi lau
kė, visi spėliojo, kuo tas spek
taklis baigsis.

O galas, buvo labai šiurpus: 
Ward pagaliau šoko 200 pėdų 
žemyn ir ištižo šaligatvyje. 
Kas iš jo bepasiliko, nesunku 
įsivaizduoti.

John Ward buvo šoferis ir 
pasižymėjo savo keistu elgesiu. 
Dėlei to jis savo laiku buvo pa
tekęs į psichiatrinę (proto ligų) 
ligoninę.

• George Bemard Shaw, 
garsusis anglų dramaturgas ir 
aštriaprotis, susilaukė 82 metų 
amžiaus. Tačiau jis pareiškė, 
kad apie savo amžių jis visiškai 
nieko nenorįs girdėti.

NEW YORK, liepos 27—Ne
trukus sukaks 24 metai nuo to 
laiko kaip prasidėjo pasaulinis 
karas. Ryšium su tuo įvykiu 
Dr. George Gallupo vadovauja
mas viešosios opinijos institu
tas sumanė patirti amerikiečių 
nusistatymą Europos valstybių 
atžvilgiu. Klausimas buvo pa
statytas tokis: “Jei ir vėl kil
tų karas, tai kurioje pusėje 
butų jūsų simpatijos: Anglijos 
ir Prancūzijos ar Vokietijos ir 
Italijos?“

Išteisino Hopkinsą
WASHINGTON, D. C., liepos 

27—Prieš kiek laiko WPA ad
ministratorius Hopkins padarė 
pareiškimą, kad 90 nuošimčių 
WPA darbininkų ir vėl balsuo
tų už prezidentą Rooseveltą.

Dėlei to pareiškimo politiniai 
oponentai pakėlė didžiausią rik
smą. Esą, žiūrėkite, Hopkins 
naudoja savotišką spaudimą, 
kad tuo budu galėtų pakreipti 
nuo jo priklausomus darbinin
kus Roosevelto pusėn.

Pagaliau tą reikalą turėjo 
spręsti senato komitetas. „Ko
mitetas Hopkinsą išteisino, pa
reikšdamas, jog jokio “spaudi
mo“ iš jo pusės nebuvę. Esą, 
Hopkins pareiškęs tik savo nuo
monę apie darbininkų nusista
tymą, bet jokio politinio pobū
džio spaudimo nedaręs.

Pelningas Dviejų Do
lerių Investmentas

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
26—Prieš keturiasdešimt metų 
berniukas, kuris tarnavo valgo
mųjų daiktų krautuvėje (Bloo- 
mington, Ind.) už tris dolerius 
per savaitę, išgelbėjo iš White 
River skęstanti žmogų. Jis ne 
tik jį išgelbėjo, bet ir davė 
jam du trečdalius, t. y. du do
lerius, savo savaitinės algos.

Dabar tas senų laikų krau
tuvės tarnautojas, Aiva Mc- 
Gill, gavo pranešimą, jog jo iš
gelbėtas žmogus rengiasi jam
duoti $100,000. Tai bus savo kurį jis parašė balandžio 27 d. 
rųšies atlyginimas už gyvas- 1821 m. Testamentą nupirko už 
ties išgelbėjimą ir du dolerius. , $4,100 Gabriel Wells iš New

Žmogus, kurio gyvastį McGillp°r^°* ’
išgelbėjo, prieš daugelį metų, 
nuvyko į vakarines valstijas,- 
ir ten jam pasisekė labai pra
turtėti.

Išleista 22 bilijonai 
dolerių depresijai 

kovoti
WASHINGTON, D. C., liepos 

27—Valstijos ir federalė val
džia nuo 1932 m. iki dabar jau 
išleido 22 bilijonus dolerių de
presijai kovoti. Vadinasi, viso
kiems viešiems darbams bei be
darbių šelpimui.

Kalbant apie viešuosius dar
bus tenka pasakyti, jog dau
giausia pinigų išleista keliams 
ir miestų gatvėms. Gana stam
bios sumos buvo taip pat pa
skirtos visuomeniškiems trobe
siams statyti.

šešias dešimt penki nuošim
čiai atklaustųjų pasisakė, kad 
jie simpatizuoja Anglijai ir 
Prancūzijai. Vokietijai ir Ita
lijai pritarė tik trys nuošim
čiai.

Kadangi to instituto apskai
čiavimai yra pusėtinai tikslus, 
tai tenka padaryti išvadą, jog 
naciai ir fašistai Amerikoje tu
ri dvidešimt kartų mažiau ša
lininkų, negu demokratines Eu
ropos valstybės.

Įdomus patvar
kymas

LONDONAS — Anglijoje au
tomobilistas neturi teisės iš 
draugo arba šiaip pažįstamo 
net gazolino priimti už pava- 
žinėjimą. Tarsime, jei automo
bilistas pasisiūlo nuvežti savo 
draugą į kurią nors vietą, o ta
sai “užfundija“ gazolino, tai 
automobilistas už tos malonės 
priėmimą gali būti nubaustas 
iki šimto dolerių ir dar į kalė
jimą patekti.

Šimto dolerių bausmė yra 
skiriama už pirmą nusikalti
mą, O jei automobilistas nusi- 

i kaista antrą kartą, tai jis turi 
sumokėti $250 ir magaryčiom 
eiti į kalėjimą.

Prieš kelias dienas vienas au
tomobilistas Londone kaip tik 
ir buvo nubaustas už tokį nu
sikaltimą. Teisme paaiškėjo, jog 
jis savo automobiliu važinėjo į 
darbą du draugus, kurie kas sa
vaitę jam mokėjo po 75 centus 
“gazolinui nusiprikti“. Teismas 
patvarkė, kad automobilistas 
turi sumokėti $100, nes jis darė 
savo automobiliu biznį, neturė
damas tam leidimo.

Napoleono Testą 
mentas Parduotas 

Už $4,100
LONDONAS, liepos 26—čia 

iš varžybų liko parduotas, kaip 
manoma, paskutinis imperato
riaus Napoleono testamentas,

IŠ LIETUVOS
KAUNAS — L. Olimpiados 

Krepšinio turnyre A. L. koman
da prieš Aušrą laimėjo, 51-16;

Am. L. Komanda prieš Lie
tuvos Gimnastikos Sporto Fe
deracija 21-20.

Įėjo ketvirtan finalan.
Visą olimpiadą filmuoja A- 

merikos lietuvis Motuzas.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ
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Ketvirtadienis, liep. 28, *38
IIFTITVfK Vosyjienę čia kraustė
I4EJLUVVQ Z411IV0 laužė Užraktus, atsirs

PATVIRTINO BURMISTRUS

J

Gąrsinkites “N-nose”

ADVOKATAI
įLATyyOS VAGYS KAUNE

st.

AKIŲ SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

8

T?

Yards 1139*
Yards 1138

Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

KAUNAS — Iš Rygos Kau
nan buyę atvykę butų vagys 
K. Fruskovskis ir Zųromskis, 
Kaune susiradę bendradarbiu^

vai. 
už- 
na-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CJ3IRURŲAS, X-RAY 

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

burm. Sajetą ir jo pad. Rabina- 
vičių, Marijampolės burm. 
Mauruką ir jo pad. Natkevičių, 
Kėdainių burm. Povylių.

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

DR. ST. NAKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
*-Z arti 47th Street “ *. i

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

—:—j------- c----------—

Gaisrai.

t 1 :............................ . ..............................

ANTHONY Ę. PĘTKW
Phone ŲrovębĖll ,0142

Cicero Phojne Cicero 2109

Ofiąo TeL Yards 5021

DR. DERTASH
756 West 35th St

£or. pf 35tti pnd Hateted Sts. 
Ofiso valandos uuo 1-3 nuo 6:30-8:00 

Nedėliomis pagal sutartį.
ąea. 49fo SO. MICHIGAN BLVp.

1 ‘ ' Tel. Kenwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4Į$7 ĄRCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
Rezidencija:

užKimimuj.

Tįe musu lietuviški Stalino

Laidotuvių Direktoriai

I.IETIVIAI

ių Biznierių ir Profesionalų iuot„ ŲŽmetimų bedieviam

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

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

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
463JL SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 S,o. Rockwell SL 
Telephone: Republic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

socialistams ir komunistams, 
tai sekmadienį, kada maldingi 
pavapi jonai iš ryto renkasi į 
bažnyčią atiduoti aukščiau
siam Dievui pagajrbą, kuni-

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. W este r n Blvd. Laf. 0361-8016 

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

33 
31 
31
31 
31 
31
30 
30 
30

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

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

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

TeL Šeeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. P. 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 :30

Telefonas Boulevard 131 
Ketvirtadieniais ir Sekmadięriiais— 

pagal sutartį.

NEDŽI^UKIS

I ' *

kaip yra platinamas
Juozapo Sąjungos
“Darbininkas”. •

Jau senokas laikas, tfąip

$215 
$26$ 
$115 
$115 

$95 
Sedan ....... $95

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

SĖT

NAUJIENOS, Chicago, III,

KORESPONDENCIJOS

Sportininkų Išleis
tuvių Atskaita

PHILADELPHIA, PA — Lie
pos 21 d., buvo išduota galuti
na atskaita iš atįetų išleistuvių' 
vakaro. Išleistuvių parengimas Le# 
davė pelno $109.03. Organinei-Į 
jų ir pavienių šliaukau ta viso* 
$721.55. Išlaidų --- $98.33. Vis
ką suvedus, pelno pasidarė 
S 7'32.25, Trijų atletų kelionei 
užmokėta $750.00. Jei nesūrus 
daugiau išlaidų, tai trūksta tik 
$17*75.

klauso visoms ir visiems, kurį e 
prisidėjo darbu ir skatiku prie 
to šaunaus istoriško darboi

Galutinos atskaitos sudaryme 
dalyvavo: p.p. Kaniušis, Pūkas, 
Žadeįkis, Čeledinas, Dalbukas, 
Grinius, Lazdausikas,. Gudais, 
Džikas, Griganavičius, Mitehell 
ir Sutkaitis

Sąryšis ir visos kitos draugijos 
ir kliubai, kurie prisidėjo prie 
išleistuvįų parengimo.

S.ų.tikt.uyj.ų par.eųg.i.me, apart 
grįžusių atletų, dalyvaus dideli 
ir garbingi lietuviams svečiai.

inesniuose spaudęs prancšipuio- 
—Fr. Pūkas

Apie Katalikų Ir 
Komunistų 
Parapijomis

Norvvood, Mass
Kaip pasirodo, švento Jur

gio parapijos nariai nelabai 
skaito kunigų leidžiamų laik
raščių. Tas pastebėtina iš to, 

Švento 
ojrganas

K714 IJLvCl 1 l ■ , > . , •’ J ’ •

Užbaigus išleistuvių a įskaitas, i n?l,slJ mje?‘e aP^cno V‘* 
. n ... . .... . tos parapijos klebono Stcpo-pradeta kalbėti apie sutiktuvių: J, . J. , o n < 

parengimą atletams. Plačiai ap- 
svarčius dalyką, nutarta reng-

i šaunų balių ir šokius Lietų
jų Muzikalėje Salėje, rugsėjo 
Sepl.) 28 d. Rengėjai: -Lietu-

tos parapijos klebond Stepo
no Kneižio brolis, So. Bostono 
“Darbininko” redaktorius 
Kneižys.

Kai j tą laikraštį “Darbi
ninką” kunigai ir jų bendra
darbiai prirašo visokių nepa

[ ACME-NAUJLENŲ Foto I

KĘNTUCKY NOMINACI
JŲ SENSACIJA — Kentuc- 
ky valstijoje eina karšta 
kova įarp dviejų kandidatų 
į J. V. senatą: Alben Bark- 
lay, dabartinio senatoriaus, 
ir gubernatoriaus Ą. B- 
Chandler. Paveikslas paro
do Dr. J. W. Bryan, iš 
Louisville, Kentucky, kuris 
skelbia, kad Chandleris bu
vęs užnuodytas ir duoda 
suprasti, kad įtaria Bark- 
lay šalininkus.

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan 
BUICK Trunk Sedan 
CHRYSLER Sedan ... 
OLDSMOBILE Sedan 
DODGE Sedan ..
CHEVROLET 
FORD Sėdau 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan

29 ROLLS ROYCE sedan .... $295 
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN-

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedaną,'h*-, 

Coupes. X \
1622 N. PULĄSKI ROAD,\ > 
• pirmiau Crawford Avė.

Visuomet atdara.
r tn t

na ant stalo prie durų laik
raščio “Darbininko” ir kas tik 
nori nemokamai gali imti, 
ne$Vs J panius ir. skaityti.

Tas parodo, kad “Švento 
Juozapo” organas tarp para
pijom] yra mažai išsiplatinęs. 
Man atrodo, kad plrastas tas 

’Javpras;. kuris už dyką duoda- 
,nifcs. ' ,
\>\ ’ ' ' ^**3 J—*-

VA Tik Juokis i^Voliola^'^

Moterys-žiurėKit!
JI. S GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
\ ‘ i •

MADE BY ONEIDA LTp

|WUW00DV0W#7

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠ.IES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

PER

Taupyki! 
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽE
NORITE.

'.'■i - 11 ' ................

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS x t , '
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. .

Užsakymai per telefoną nepaimami Ir kuponai turi būti asme- ’ 
niai pristatyti į ofisA. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bąt turi atsiųsti ekstra I5c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arįa išvisę $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. ’

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

lestas
r—

kuponus. Taipgi pinigais

Vąlfttija

bažnyčios psrapijonai kokiam 
nors klausime—kad jau nu
pasakos stebuklingą istoriją, 
tai tįk juokis ir voliokis.

Kad kunigai savo parapijo- 
nains, inęjų burtus pučia į jų; 
nesusipratusias galvas, tai jau 
naiurališka, nes kunigai iš to 
sau daro gražų pragyvenimą. 
Bet kad komunistai suvažia
vę į savas konferencijas pa
tys sau meluoja, tai daugiau 
negu keista.

Lietuvių 'komunistų suva
žiavime, Norwood, Mass., dele
gatas {raportavo: Reakcionie
rių puolimas ant Partijos pa
kenkė mūšų veiklai. Ėjo viso
kie /‘.tyrinėjimai”. Ugdydami 

•Partiją 'mes susidraugavome 
su' daugeliu naujų žmonių, 
farmerių ir profesionalų, tai 
dabar gauname naujų narių. 
Kas tie per reakcionieriai, ku
rie puolo komunistus įpusų 
kolonijoj, >iai niekas nežino. 
Turbut ir pats raporto davė
jas Sarapas nežinojo pats ką 
kalbąs.

Musų IProfesionalai.
Su kokiais vietos profesio

nalais musų Stalincai galėjo 
susidraugti ? šitoks raporta- 
vimas daugiau negu absurdas. 
Dalis vietos profesionalų vi
sai nedalyvauja su lietuviais 
ir bendrai, jokiam judėjime. 
Didžiuma iš jų tai kunigo 
Kneižio parapijoj priguli, ir 
ąu visom kitom srovėm nie
ko bend.rę netu|ri nei vienas.

Pastaruoju laik;u keletas 
narių išmesta iš Ijterat.urk.os 
Draugijos, bet per spaudą ne
skelbia. Nuskąrįaustieji nepa
tenkinti, ir duoda skundus į 
ąukštesnes įstaigas, bet nėrą 
yiltįes, kąd jie ką Laimėtų. 
Keletui asmenų prieš visą 
grupę laimėti kovą, politinė, 
veik neįmanomas dalykas- 

įsimestieji asmenys, ir pri
klausydami -vienoje grupėje’ 
su stalincais, neturėjo įtakos 
pas .centro biuro bernelius. 
Tad, kaip jie gali dabar kovą 
laimėti. Suomių tautybės vy- 
raitas buvo atvykęs, vadina
mas distrikto sekretorius. >Pa^ 
klausinėjo, pakamantinėjo/ 
bet visa bėda, kad vadinami' 
nuskriaustieji anglų kalbos 
nevartoja gerai, tai ant, galo 
.dalykas išeina visai piš...

Mizara “Užsirūstino'*, t • • .
Tavorščius R. Mizara ant 

miajuęs užsii’ps.t.inp, u? pasa
kymą, ka^ jis Į>(i.vo sanda'rie- 
tis. Žmogus Gabijos chore dai
navo, Sandaroje dirbo, sanda- 
riečių vadų įsteigtoje piakyk- 
loje Lekcijų klausė. Baniulis 
tai buyo R. Mjzaro$ “učitė- 
lius”. “Laisvės” redaktorius 
n>ape vadina siųarkuolių ir 
melagiui^

I'ada jus vidurių užkietėjimas pa
sėta. tad$t jąvĄįaĘes aų^kiįkis, pa
vergusiais įr ąp^vaigusiabi «tai 
reiškia, kad jau .laikas ęusirupinti ir 
tai kuo nors -daugiau negu vaistais. ’ 
J.ųs .turite surasti priežastį.

Jei valgote tokius valgius, ką pa
prastai valgo ęlapguma, ,tai, visai 
paprastai, jųsų vidurių užkietėjimo’ 
p iežastimi yra tai, kad negaunate- 
ganą ‘■rgip^fi".
dar ją jcelškia sunkius vąlgįų^, bet t^s 
rušjcf valaip?. kųj-ie lieką tw- 
si;y ąxtoti kaipo "rupi” m inkšta mą- 
ąi? z.arųo^c, ku.ni pade.4? ‘Vjęluria^s 
veikti. V

Jx;i tai yra jūsų jaegale, tai val
gykite gruzdu, ,tįraški»Cti įKeĮlęgg^ 
All-BraAi pustyč.iąjms kąsdieu ir $e,r- 
kit gana vandenes. Ąll-Jpran yra ‘ ne- 
yiep turtingą? “rupųną,ųA', įįet tųrj; 
ir natūralų žarnų toniką vitaminus; 
$1. .'p*'

KellogR įn Bąttle .C^eek daromas, j 
visuose krautuvise parduodamas.

PANEVĖŽYS — Birželio 28 
d. 13 y ai, perkūnas įr<pnkė į 
Petro Vogulio, Dičiunų km., 
Vabalninko v., tvartą, prie ku
rio po vienu stogu buvo ir 

'.(Jaržįnė. Abu trobesius sudegi- 
i no. Sudegė ratai, pakinktai, 

’ a.ądžjąmos slakies, linų i)T 
■ šiaip sųiulkesųio inventoriaus. 
I Nuostolių padaryta daugiau 

, negu 1000 Lt. Turtas jopdraus- 
j ttas Alįząvos savitarpi© drau

dimo draugijoj 7Q0 Lt,
Lįepos 2 d, 21 vai., užėjus 

audrai, perkūnas trenkė į 
Liongino Kemešiaųs, Laužų 
km., Vabalninko valse, tvar
tą ir jį sudegimo. Sudegė dvi 
kiaulės, linai, ant tvarto buvu
sios lentos ir k.* Nuostolių pa
daryta apie 2500 Lt, Turtas 
neapdraustas-

Birželio 30 d. apie 15 
Dagių yienk. Saločių v. 
si degė Jono T.učio gyv. 
mąs. Nudegė stogas ir sudegė 
dvi lovos su pataline, kurios 
buvo ant aukšto. Laimei, greit 
$ubego žmonės ir gaisrą greii 
likvidavo. Nuostolių padaryta 
apie 700 Lt. Turtas neapdrau
stas. Gaisras kilęs iš krosnies 
duonai kepti.

: (butus, 
atsirakinėdavo 

duris pririnktais raktais, kol 
visi pakliuvo į policijos rankąs. 

Dabar visi patraukti kaltina
maisiais ir surašytas kaltina
masis aktas.

Ofiso TeL Virginia 0036 
________ 1 Residence Tei. BEVERLY 0244

KAUNAS — Vidaus reikalų DR. T. DUNDULIS 
ministeris patvirtino šiuos per- 
rinkitįus pųrnaeilįų miestų bur- 
mistiųs ii jų padėjėjus. Pane- nu.o 2—4 ir nuo 6——8 vai. vakaro 
vėžio burm. Chodakauską ir jo Rezidencija:
padėjėją Kličmaną, Viika\dškio 8929 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Tačiaus vienas dalykas pa-’ 
tartinas B- Mizarai, buten^ 
nefalsifikuoti citatų- Mano bu
vo parašyta L.. Prus.eikai se
kanti žodžiai: “be,t k^į sugrį
žo pas komunistus, ar jie ką 
nors sako. Ne, šituos kelis žo
džius Mizara persispausdino 
iš Naujienų prįs|taikydamas; 
sau, ir valiai kritikuoti p. 
Kručą. Bas ne kas, bet Jaik-j 
raščio reda’kioriųs turėtų ųž, 
gėdą laikyti falsifikavimą ci
tatų. ~P. Kručas.\

Ptaijfeni Piknikas
SEKMADIENĮ 

Rugpjūčio 14,1938 ’ 
Sunset Purk Daržt j
135th IR ARCHER AVENUE Kipišęvičiutė, Chodrovįčiutę Ir

Mrs, Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock S252

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedelioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE- 
NŲE, BEVERLY 
SHORES, IND. 

TeL Michigan Ci
ty 2799-3X

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE.
DIENĄ IR NAKTĮ i 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sp. Hermitage Avę. 
4447 South Foirfięld Ąvęnuę 

' Tel. LAJ'A YĘTTE 0727

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

P. š.altimjerąs

...... I .. ..'.■■■."fH1.1.1. į ..ti.l.ii.1 ..

T—\ z 1 2 koplyčios visose
L_J lĄ- d J- Chicagos dalyse

-II. t '1.1 , J.'Al'.',' ", JI I Į.u ....................       _

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

NARIAI 
Chicagęs, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulauce 
Pątarnavir 
mas Dieną 
ir Naktį

_____ Kiti Lietuviai. Daktorai_____

Dr. Margėris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

S. P. MAŽEIKA
> • I

3319 Lituaųicą Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Maųo 20 metų praktikavimas, n 
jūsų garantavimas.

Optome.trically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Qerai 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 EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virgiuii. a .0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituūnica Avenue Phone yards 4,908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street ■ YAJRDS 1419

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

Draugijos Nariai
Pho^ie CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas w chirurgas 

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

Serędomis ir nedžl. pągal sutarei 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7668

Dr. Charles Segal
OFJSAS

4729 So. Ashland Avę. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

W*?^S^nSĮSSS35ETS
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Clevelando ir Ohio Žinios __ _ _ _ _ _ _ __ _ _
POLICIJA PERSEKIOJA AUTOMOBILISTUS. — SU- 

SILPO BUVUSI STIPRI DRAUGIJA. — 364 NAU
JI DAKTARAI. — UŽMIRŠTAS BANKO VICE
PREZIDENTAS. — TIKIMASI LAIKŲ PAGERĖ
JIMO. — ČALIO STRAKSĖJIMAI PRIEŠ ADV. 
1ČESNUU. — FAŠISTŲ ŽODŽIAI IR DARBAI.

Policijos departamentas pra
neša, kad nuo sausio 1 d. š. m. 
nelaimėse su automobiliais žu
vo 59 žmonės. 28 jų žuvo tarp 
7 v. vak. ir vidurnakčio. Tos 
penkios valandos yra pavojin
giausios ir tuo laiku visiems 
reikia būti daug atsargesniems.

Policija ragina jaunus žmo
nes pagelbėti seniems žmonėms 
einant skersai gatvę, nes dauge
lis senų žmonių yra trumpo re
gėjimo, jų nervai yra pakrikę 
ir juos nelaimė greičiau ištinka, 
negu jaunus žmones.

Visoftšiemet žuvo 59 žmonės,

TAISYKIT SAVO NAMUS ’
SUTAUPYKIT 30% 

Nereikia pinigų. 5% palūkanų 
1-2-5-10 metai iAmokfijlmni 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimu
Beiemental 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai
ViAkų flatal 
Garažai

Storų dengimas 
Aabestoa kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malevojlmas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

-SPECIALUS-
KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS $235 lf auk8č

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

ATLAS BUILDERS CO.
Laisnluoti ir apdrausti kontraktorial 

Statytojai nuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

o pernai per tų patį laikų žu
vo 115. Pernai iki šiam laikui 
79 žmonės buvo areštuoti už 
neatsargų važiavimų. Šiemet gi 
areštuoti jau 777 žmones. Tai
gi, policija stveriasi priemonių 
prieš neatsargius važiuotojus. 
Ir jau matosi geros pasėkos.

Dr. Kudirkos dr-jos piknikas
Liepos 17 d., įvyko Dr. V. 

Kudirkos Dr-jos piknikas Ma
ciui tos darže. Publikos atsilan
kė vidutiniškai.

Minėta draugija maršavo prie 
pastatyto Kudirkos* biusto, Liet. 
Kultūriniame Darželyje. Senes
niais laikais ši draugija buvo 
žinoma kaipo viena iš didžiau
sių ir geriausiai stovinčių drau
gijų šioj kolonijoj. Turėjo virš 
trijų šimtų narių ir gerokai ka
pitalo. Dabar viskas yra paki- 
tėję. Nariai pradėjo pasenti ir 
daugelis jau amžinai nuo drau
gijos atsiskyrė. Tokiu budu na
rių skaičius sumažėjo, taipgi ir 
kapitalai. Dabar draugija jau 
svarsto apie prisidėjimų prie S. 
L.A. Ateivių daugiau neatva
žiuoja, o čia augęs jaunimas 
prie tokių draugijų nesideda, 
todėl jos ir silpnėja.

žuvo automobilio nelaimėje
Automobilio nelaimėj žuvo 

Ernst B. Merrell, didžiulio Cle- 
veland Trust Banko vice-prezi- 
dentas. Jis važiavo su banko 
sekretorium H. King ir kitas 
automobilis visu smarkumu į 
juos trenkė. Merrell ant vietos 
liko užmuštas, o King tik leng
vai sužeidė.

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

364 Nauji Daktarai
COLUMBIA, OHIO. — šio 

m.s dienomis valstijos medi ka
ilius kvotimus iš.aikė 364 dakta
rai. Jie priklauso įvairioms me 
dikalėms šakoms.
Pranašauja Geresnius Laikus
Daugelis jau pradeda prana

šauti, kad darbai buk greitu lai
ku kiek pagerėsiu. Darbininkai 
irgi džiaugiasi, kad neužilgo 
pradėsiu ilgesnį laikų dirbti. Ai 
taip bus tai (ik ateitis parodys. 
O gerai žinome, kad nevisadd 
galima paisyti kų kptali.tų 
spauda skelbia.

| Nepatenkintas adv. Chesnulio 
pagyrimu

Dirvos Čalis labai susirūpino 
ir užsikarščiavo, kam šiame 
skyriuje buvo rašyta apie adv. 
Chesnulį. Kaziukui atrodo, kad 
minėtas asmuo yra labai nu
puolęs, nes nešoka pagal Kaziu
ko muzikų. Tačiau daugeliui at
rodo visai kitaip, kad Chesnulis 
yra daug pasidarbavęs dėl lie
tuvių gerovės, ypač kultūrinia
me darbe. Todėl ir nebuvo pra
sižengimo apie jį spaudoje mi
nėti.

Bet tam fašistukui niekas ne
tinka, kas nesmetoniška.

Gerėja darbai liejyklose.
LORAIN ir YOUNGSTOWN, 

OHIO. — Iš ten pranešama, kad 
plieno liejyklos pradeda kiek 
daugiau dirbti. Apčiuopiamu# 
rezultatus dar sunku užmatyti, 
bet jau jaučiasi pagerėjimas. Ir 
vietos spauda pradeda koope
ruoti su Roosevelto administra
cija. Jeigu kapitalistai ir jų 
spauda pradėtų kooperuoti su 
Roosevelto administracija, tai 
nėra abejonės, kad darbai grei
tu laiku į normalumų ateitų.
Karšta kova tarp kandidatų
Tarp dviejų demokratų kan

didatų į gubernatorius eina kar
šta kova. Vienas jų yra dabar
tinis gubernatorius Davey, o an
tras — Charles! Lacoyer iŠ Cin- 
cinnali. Abu prižada labai 
daug. Bet tai paprastas politi
kieriams dalykas. Bet prieš rin
kimus visi piliečiai turėtų ge
rai visų jų tinkamumų pastudi
juoti.

žodžiai ir darbai
Pereitais metais Juozas Tys- 

liavą apkabinęs pabučiavo Dir
vos ordinuotų Čalį laike meda
lio prikabinimo. Savo karštame 
spyčiuje Juozas pasiskundė, kad 
tautininkų redaktoriai kenčiu 
kaip Kristus! kentėjo prie kry
žiaus prikaltas, ir mes, girdi, 
laikysime stodami kaip brolis 
už brolį.

Bet Jurgelionį išrinkus SLA 
redaktorium savo spaudoj jis 
bandė gerintis, nors seime ir 
karščiavosi prieš jį. O Dirvos 
Čalis, tai pamatęs, tuoj pradėjo 
kailį pilti ir brolybę ardyti už 
tokį Juozo prasižengimų. Taf, 
štai, kokia pas musų fašistus 
vienybė yra ir kiek ilgai jų su
tartys laikosi.

IAuME-NaIIJIENŲ EuloJ

ORO INŽINIERIUS — 
Vienintelė moterišįkė-avia- 
cijos inžinierius Amerikoj 
—Mrs. Mabel Rockw‘ell, ku
ri tarnauja už American 
Air Lines keleivinių lėk
tuvų inspektorę Glendale, 
Californijoje.

Nominavo Lietuvį
i Footbolo
tu

“žvaigždes”

Andy Paplis, Notre D ame 
“ Žvaigždė”.

Kiekvienais metais apie šį 
laikų footbolo mėgėjai balsuo
ja už geriausius pereito sezo
no footballo lošėjus. Iš išrin
ktų lošėjų sudaroma koman
da, kulri paprastai lošia su 
profesionalų fooballininkų 
rinktine už čampionatų. Loši
mas šįmet įvyks rugp. 31 d., 
Soldiers lauke ir prieš “žvaig
ždes” stos WashAngton Red- 
skins komanda.

Į “žvaigždžių” komandų šį
met pateko ir vienas lietuvis, 
jaunas studentas iš Westsidės, 
Andy Puplis. -Jis lanko Notre 
Daine universitetų.

Keletas lietuvių footballi- 
ninkų pateko į ‘žvaigždžių” 
komandos substitutus.

— Sportininkas.

Žinios Iš Lietuvos
'Miestą Užplūdo Čigo- 
”,ė'S, Kurios Meta Kor
tas ir Vikriai Vagia.
Paskutiniu laiku Marijam

polėje iš buto į butų vaikšto 
iaug čigonių, kurios pakan- 
.amai uždirba beburdamos 
noterims kortomis. Prietarin- 
'iimas čia toks dar didelis, 
tad yra kiemų, kuriuose či
gonės uždirba po 2—3 Lt. per 
•pusvalandį. Vis tik pasitaiko 
laug nusiskundimų, kad čigo
nės tikrai apsisuka, radę pro- 
fą kų pavogti.

Sės upės vanduo gerokai 
nusekęs.

Dėl buvusių sausrų gerokai 
nuseko Šešupės vanduo. Dau
gelyje vie'ų valtis reikia vil
kti seklumom o maudyklėse 
skundžiamasi negilumu. Van
dens trukumas jaučiamas ir 
daugelyje šulinių.

Pastebėta Susirgimų 
Difteritu.

MARIJAMPOLĖ — šiomis 
dienomis Marijampolėje pa
stebėta susirgimų difteritu. Bi
joma, kad šita baisi vaikų liga 
neimtų plėstis.
Lietus pūdo ūkininkams sieną 

ir dobilus.
Paskutinių dienų lietus Ma

rijampolės apylinkės ūkinin
kams kelia gyvo susirūpini
mo. Bijoma, kad lie\ųs nesu- 
pudytų šieno ir dobilų, kurie 
tebėra laukuose nuplauti*

K?

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

Kartonas iš U.40
12 Butelių

25c grąžinama už 
tuščius

tucm-'t yra laikas veikti.
tai pamatyt eavn daktarą. Jia yra tas 
pTniayti. Jia gali r- konv nt’hoti nioka- 

jum«

g”!*1'*.
Taigi
MALVAZ — ja nwkl t Ak tvirti! 
reikalaudami kartono dabar!

Kartonas iš *2.75
24 Butelių

50c grąžinama už 
tuščius

AP .U S 1 -RAI.EIDŽIAT

NEMIGO NAKTIS?
Blaškydamiesi Begaliniai, Laukdami Poilsio, 

Kurs atsisako Ateiti
*>• iųs n-gd't pn^n’no’iioti. nr narvai ftomptl. kaip ant, “briau

nom"? Ar net'inknt-* svori r ? *r truk“ta juma vikrumo ir gaivumo, 
kurio norite tnrfti darbui ir linksmumu ? Ar juaų ap'tltaa prašiau?

Kiekvienas ir visi šių ženklų yra svarbus įspėjimai — pirmi 
ny'imr.s lig- >« PAVOJAUS SIGNALAI. NA vieno 16 jų jus negalite 
jn kaia praleisti. Nė vieno n galite paikiai ignoruoti — manydami, 
kad "praeis" ir kad jus atsigriebsite be jokio** pagalbos.

Tagi, kn* *ųs pirmiausia pradedate nuMdevėjushl. opiu,
ir ko ta1 “Htoknojan-'iii," tucniH yra laikas veikti. Ir Kerlausias 
dalykas, knr* galit nadaryti. 
tv-muo. kurs guli justi padėt1 
1 ftką maišia-g'Hmą. MALVAZ. kaip t k ta st printoie. kurio 
r<!k!a. Daug daktarų žino, kaip per metų eilę turtingas, 
g-'vtmntis maistas, knrf turi MALVAZ. padėt* suhndavoti 
ir palaikyti normalų sveiką toną s;st-mos tka’ančių Ini'.i- 
nlų. kurie vartoja daug energijos, ar buvo nervinki ar ne
svari pakankamai.

Ir MALVAZ nesunku priimti. Pektinai daug imoh'ų 
jf d*l 'den jo skonio ir stimul:uojan<Mo smagumo, 
mes raginame jus būdavot*' savo sv-ikatą — gerkit 

Telcf Duokit CANal <1500

2419-49 W.2141 PkaHA Ca^cd 6500

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGVSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
| Naujienose tilps skirtingos rūšies kūprinąs. 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.

Patrūkimas Išgydomas
Laikai sunkus. Pinigų mažai. Per 

Rugpiučio mėnesį mes teiksime sa
vo reguliarų be peilio, be kraujo, 
be skausmo gydymą patrūkimo to
kia sutaupą, kad kiekvienas gali 
pasinaudoti.' Tatai suteiks visiems, 
kurie jaučiasi priversti juo ilgiau 
ištempti kiekvieną dolerį, progą 
išsigydyti visų prieinama kaina.
Varicose Venos Išgydo

mos — $10.
ir $2.00 kiekvienam gydymui. Iš- 
virškimo gydymas, kurį mes var
tojam, yra musų pačių išradimas, ir 
mes vartojam jį nepaliaujamai ir 
sėkmingai per dvyliką metų. Vei
kia greitai, padaro kojas švelnias 
kaip vaiko.
Patarimai Dykai. Specialus Paran- 

kumai Ponioms.

Dr. E. N. Flint Assoc.
32 N. STATE ST„ Room 1105 

Valandos: 9:30 ryto iki 7:30 popiet 
Pirm., Antrad., Ketv. ir Penkt.

Trečiadieniais ir šeštadieniais 9:30 
ryto iki 5:00 popiet.

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

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $-______už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ________________________________________
Numeris ir gatvė ____________________________ ~
Miestas ir valstija___________________________ —

O kų tada tautininkai darytų?
Karpius savo Dirvoj išsitarė, 

kad socialistus ir komunistus 
reikėtų nudistais padaryti, nes 
nuogi būdami negalės vienas 
kito* išnaudoti. Bet klausimas, 
kų fašistai darytų įėję į nuogų
jų tarpų. Ar jie kų laimėtų, ar 
ne? (B.) —Jonas Jarus

KLAIPĖDIŠKIAI MEDŠIOTO-
JAI — ŠAULIAI ŠVENTĖ 100

METŲ SUKAKTĮ

KLAIPĖDA :— Šiomis dieno
mis klaipėdiškiai medžiotojai— 
šauliai šventė savo gildijos 100 
metų sukaktį. Ta proga buvo 
suruoštas iškilmingas balius ir 
konkursinis šaudymas, šaudymo 
karaliumi išrinktas pirklys Dek- 
snaitis.

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. f^lsted St
•

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

po pietų.

darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

Kokį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlią Turėsi

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

10 Colių 
CAKE DISH 

Sviestui Padėti 
Indas
Viena 

Torielkaitė 
Kompotui ar 

Vaisiams 
Paduoti
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"NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kaina!

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
111. Telefonas Canal 850Q.

Chicagoje — paštui
Metams ............    $8.00
Pusei metų ______________   4.00
Trims mėnesiams ...........  2.00
Dviem mėnesiams ___  1.50
Vienam mėnesiui .................  .75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 3c
Savaitei ..........-____ _______  18c
Mėnesiui ................. . .........— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagęj, 
paštu:

Metams ................................. $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims mėnesiams ..........  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ _____________  $8.00
Pusei metų -----  4.Q0
Trims mėnesiams -----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartų su užsakymu.

Vyriausybininkui vėl pliekia fašistus
Per keletą mėnesių gen. Franco armija slinko vis 

arčiau ir arčiau prie Valencijos ir visos vyriausybinin
kų pastangos ją sulaikyti atrodė be vilties. Bet pasta
ruoju laiku sukilėliai jau nebepasivaro prieky n. Už ko
kių 30 mylių nuo Valencijos jie tapo sustabdyti.

Ne gana to. Respublikos gynėjai staiga pradėjo 
ofensyvą prieš fašistus. Perėję upę Ebro, kuri skyrė 
dviejų kariaujančiųjų armijų frontus, jie pralaužė prie
šų linijas 60 mylių plote ir beveik pasiekė strategiškai 
svarbų miestą Gandesą, paimdami daugiau kaip 3,000 
gen. Franco kareivių ir daugybę amunicijos.

Jeigu vyriausybininkams (lojalistams) seksis palai
kyti ilgiau šitą puolimą, tai jie gali užeiti iš užpakalio 
sukilėlių jėgoms ir suduoti joms didelį smūgį.

Šitie vyriausybininkų laimėjimai rodo, kad Ispani
jos respublikos reikalas dar nėra pražuvęs. Jos padėtis 
yra suriki. Sukilėliai geniai atkirto Valenciją nuo Kata-j 
Jonijos. Jie turi nepalyginti daugiau kanuolių, bombų,- 
sunkvežimių ir lėktuvų, negu vyriausybininkai, ir suki4 
lėliams visą laiką padeda skaitlingi juodmarškinių pul
kai, atgabenti iš Italijos. O respublikos gynėjams '‘drau
gingos’" valstybės neleidžia net už pinigą parsigabenti 
ginklų iš užsienių!

Bet Ispanijos demokratija ginasi iš paskutinosios. 
Jos kareivių drąsą ir pąsiryžimas ątsveria fašistų gink
lų gausumą. Demokrątinęs pasaulio valstybės turėtų gė
dytis, kad jos tiems didvyriams nepadeda sutriuškinti 
fašistiškus banditus! ’ 4 •

Valė kitus, dabar jį vąlo •
Telegrama iš Maskvos prąneša, kad garsusis SSRS 

prokuroras Nikoįai Vasiljevič Krylenko jau yra viešai 
apšauktas “žmonių priešu”.

Krylenko buvę, sovietų teisingumo ministęris, pas
kui, vyriausiojo tribunolo gynėjas. Po jo vadovybe buvo 
sudaryta visa eijė sensacingųjų Maskvos bylų — prieš 
socialistus revoliucionierius, prieš tariamąją “pramonės 
partiją”, prieš “menševikus” ir t. t. Dabąrtinis sovietų 
prokuroras Višinskis, kuris pagarsėjo paskutinių dviejų 
metų bylose, tuomet buvo vyriausiojo teismo pirminin
kas.

Bet šiandie jau fo pats Krylenko sėdį kalėjime, 
laukdamas teismo (jeigu dar nėra sušaudytas).

Taip bolševikiškoje padangėje gęsta viena po kitos 
stambiausiosios žvaigždės.

Tuo pačiu laįku, atėjęs iš Kauno “įdetuvos žinių”- 
157 num. (iš liepoj fo d.), sako, kąd ĮfosJjLyęję tąpo su
šaudyta visa Lenkijos komunistų partijos vadovybė. To 
laikraščio korespondentas Varšuvoje praneša, kad Len
kijos komunistų organas “Czerwony Sztandar” įdėjo 
£ominterno patvarkymą, kuriuo paleidžiami vykdoma
sis partijos komitetas, ąpąkrięių vadęvybęs ir visęs par
tijos organizacijos. Visi vykdomojo komiteto nariai, ku
rių buvo 12, pripažinti “provokatoriais” ir — likviduoti. 
Tarpe sušaudytųjų esą: Leščinskis-Lenskis, buvę seimo 
atstovai Sochackis ir Zarskis, Kostrzewa, Warskis, 
Amsterdamas, Burgmanas ir* k.

Šiuos žodžius rašančiam, beje, tęko nusitikti ąų 
Waęskiu (tuomet buvusiu Lenkijos ir Lietuvos Social

“SAULIS” JUBILIEJUS

Šių metų liepps* 27 d. suka
ko 5,0 me|ų, kąį pradėjo eiti 
Mąhanoy City (Pa.) savaitraš
tis “Saulė”, kuri tebeina ir da
bar, bet du kartų savaitėje, ši
ta proga užvakar buvo išleis
tas padidintas jubiliejinis “Sau
les” numeris.

“Saulę” pradėjo leisti D. T. 
Boczkauskas, po kurio mirties 
1909 m. laikraščio leidimą ir 
redagavimą perėmė velionio 
supus: Franąs W. S. Ęoczkaę- 
skas, Vlądąs D. Boczkauskas 
ir Viktoras L. Boczkauskas..
Pirmasis yra redaktorius, o ki
ti du — “iszdavėjai”.

Per 50 metų savo gyvavimo
ias Mahąnojaus laikraštis ne
keitė $ąvo krypties, kalbos ar
ba rašybos. Jis buvo ir tebėra 
skiriamas' paprastiems darbi
ninkams, daugiausia Pepnsyl- 
vanijos angliakasiams. Jubilie
jiniame numeryje jo redakto
rius sako:

“ ‘šaule’ skaitę ir skaito 
ne mokslincziai literatai bet 
prascziokęJiąi. ‘šaulėje’ pra- 
scziokelis nemato nes.upraę- 
tamu, naujai nukaltu žodžiu 
ir galop ‘Saule’ susilaukė 
iszeitipeli isz locnosi pasto
ges ir drasęi galima pasaky
ti, kad jubiliejiniam metę 
dar ‘Saule’ turi daugiausia 
skaitytoj u isz eilių darbinip- 
kiszkę svięto.”
Ar turi; ar ne, tai jos reika

las. Bet laikraštis, sujaukęs 50 
metų amžiaus ir niekuomet pęr 
tą laiką nesustojęs eiti, yra ver
tas to, kad ines< jį pasveikintu
lpę. Taigi šiuomi “Saulės” re
daktoriui ir leidėjams geriau
sius savo linkėjimus.

-------- 1___ , ,, ‘

SAVIKRITIKA PAS 
KOMUNISTUS

Vienas komunistas ar komę- 
nistų simpatizatorius, pasislė
pęs pę pseudonimu Cb. Pušy
nas, parašė “Keleiviui” ilgoką 
korespondenciją apie Brookly- 
no komunistus*. Jisai nurodo, 
kad kęmunistų vadai labaį ne
mėgsta kritikos, nors jie nuo
latos giriasi, kad “savikritika’* 
jiepis esantį pageidaujama. Kai 
pereitame komunistų suvažia
vime kai kurie delegatai pakri- 
tikąyę “centro biuro” ir “Lais
vės” štabo patriotišką liniją 
Lietuvos gynimo klausimu, tai 
vadai grasino tuos kritikus iš
mesti iš partijos!.

Pas komunistus nesą ir jo
kios demokratijos. PaminėĮasaį 
“Kei.” korespondentas rašo:

“Amerikos komunistai, 
kartu su lietuviais komunis
tais, labai smarkiai pradėjo 
kalbėti ir rašyti už demokra
tiją. Bet savo suvažiavįnąe 
lietuviai komunistai pasięįge 
kaip, tik atbulai. Renkąnt 
Centro Biurą, drg. Biiębą 
pats save nominavo. Kai ne
kurto delegatai mėgino pa
siūlyt kitą kandidatą į C. B., 
tai buvo smarkiai išbarti. 
Dabaftipis biuras, kaip dele
gatai pasakoja, susideda isį 
vienos familijos. Jo sąstatas 
yra toks: A. Bimba, Alęna5 
Jaškevičiutė, Bondzinskaįtė, 
R. Mlzara, D, M. šb.lomskasf 
P>. Pakalniškis, V. Bovįnaa, 
J. Kairys ir Drobinis. Viso 9

AMERIKOS IR KITIEMS UŽSIENIO 
LIETUVIU CHORAMS

demokratijos vąęlu), kai jisai viename lenkų studentų 
sušauktame mitinge ąkąįtė referatų apie naująją lenkų 
literatūrą. Warskis buvo vienas artimiausiųjų velionės 
Rožės Luxemburg bendradarbių ir ąukščiaus paminėtos 
lenkų sociąį^ųię^tų Partijos steigėjų.

Bet jisai dabar tapo sušaudytas, kaipo “provokato
rius”! Ir visa Lenkijos komunistų partįjęs vacfovybė su
sidėjo taip pat iš — provokatorių!!

Mūsiškiai komunistai stebisi, kad mes tokiu Stali-

žpponės. Vieni jų yra ginąi- 
nęs, kiti Jįrba ‘Laisvės’ įs
taigoje.”
Kęrespondentas pažymi, kąd 

Jąugelis kopiunisfų nepaten
kinti Bimbos, J^izaros, Andru
lio ir kitų yąjų nusistatymų, 
if pripažįsta, kad socialistų po
licija yra tęirtngesnė. Jisai sa- 
1^:

no-Ežovo “teisingumu” netikime. Bet kaip galima tikė
ti, jeigu dabar pranešama, kad pats SSRS teisingumo 
ministęris ir vyriausias prokuroras Krylenko buvo iš- 

avikas?

įsakymas,1 kad bukite p^trio- 
tąį, ir jie Inoj <1'rba sušilę, 
kad prąleųktų visus įeitus 
patriotus. Jiems davė įąaky- 

teigti bepdroi ir 
jię tuoj tiesią rauką kuni
gams ir panašiems, kad Uk 
sudarytų bendrą frontą. Mes 
taip negalimu daryti ir 
mums* nėra reikalo bent 
prieš ką keliaklupščįaąti ir 
saldliežuvauti... komunistai 
nori ir kunigą, nori ir san- 
darięčių. Sakykit, kaip, sau 
nprit, bet soęialistų policija 
šiuo klausimu daug nuosa
kesnę ir sveikesnė.”
Tai vę kaip kalba apie ko- 

mupistųs artimas jų žmogus.
“Laįsvės” štabas, matyt, jį

gerai pažįstą, nes, pasirodžius 
Clv Pušyno korespondencijai 
“Keleivyje”, komunistų laikraš
tis jį šitaip iškoneveikė:

“Brooklyne gyvena tūlas 
‘didelis žmogus’. Su komu
nistais suėjęs, jis sakosi esąs 
komunistas, tačiau jis rašo į 
tūlą socialistų savaitraštį 
‘straipsnius’ ne kaipo komu
nistas, bet jau kaipo socia
listas. Tuose savo raštuose 
jis purvina komunistus.

“Šitaip darydamas, tasai 
žmogus mano esąs labai gud
rus. Tačiau, kiekvienas^ ku
ris save gerbia, žmogus pa
sakys, kad tai yra durnas 
darbas politiniai durno žmo
gaus.”

'' Reiškią, jeigu žmogus pakri
tikavo Bimbą, fai čia “durnas 
daębąs” ‘‘dųrtio žmogaus”!

Taip komunistai mėgsta “sa
vikritiką”.

Bet “Laisvė” ęe tiktai išdur- 
nino savo kritiką. Antanas 
Bimbą užgožė ir “Kelęįyiui” 
už tai, kad' jisai “drįso” įdėti 
Pušyno straipsnį. Jisai pareiš
kia Bostono: savaitraščiui:

i
“Tai yra ‘K.’ yžpųoliiųas 

ant musų. Tegul, visuomene 
žiną, kas ,‘faitus’ pradeda.” 

<* ' ' . 4 . ...»

Komunistų suvažiavimuose 
“vajų” kritikuoti negalima — 
tuojaųs žada mesti lauk iš par
tijos. Komunistų spauda kriti
kos prieš “vadus” nededa. O. 
jeigu kitas laikraštis duoda vie
tos tokiai kritikai, tai komu
nistai jam grasina!

Tai šitokia “demokratija” 
viešpatąują pas komunistus. 
Nenuostabu, kad rnąžįųlcė kli
ką “vadų” kopąunįstų partiją 
diktatoriškai valdo ir daro su 
ja, J<ą nori. Vięną dieną jie lie
pia partijos nariams smerkti 
“soęiąĮ-patvlotizmą”, kįtą die
ną jie liepia jiems būti karštais 

t I '

“patriotais” ir Jėti aukas į 
ginklų fondą; vieną J ieną jie 
šąųkįą, kad religija “nuodai”, 
kitą dieųa jię įsako nariarąs 
neužgaulioti religijos ir tiesti 
“ranką katalikams”...

• • • • • < M. • • i « i • J, > < t I I I *

Eiliniam komunistui nuo ši
tokių “pąsisukiąių” gąįyą svai
gsta. Įlęt ką jisai gaįįį Jaryt,i? 
Savo nuomonės jisai neturi 
kur išreikšti, todėl novoms ar 
nenorams jam tenka kentėti.

Nepąvydętiiiąs yra likimas 
žmogaus, įsirašiusio į komufos- 

' partiją. <
‘ ............................ ......................... : _______________................................................................. ,

: 4- _ . . — . _ ------------------------------ — -------------------------- . _ -Kaimiečiai Džiaugia^ i Geru Busimų Derliųiųi
MARIJAMPOLĖ — faskifo- 

niai lietus visiškai atgaivino 
laukus ir ūkininkų yiltis pui
kiu busimu derliumi. Labai 
gražiai ątroJo- rugiai, kviečiai, 
puikiai tarpsta vasarojus ir 
dąųg naudos žada pievos ir 
dobilų laukai. Jei tik nepa
kenks galimos sausros, tvirti
nama, kad šiemet derlius b.ųs 
pranašesniu už bet kurių per
kertų praėjusių metų derlių. 
Pasigėrėtinai atrodo ir cukri
niai runkeliai, nors jų dabar

“Aš jų (komunistų vadų) 
nekaltinų, nes jie gyvena pa- 
gąl įsakymą, q ųę pagal (są-^ ,
vo) orientaciją. Jiėms atėjįo tik lapų augimo laikotarpis..

Lietuvių Muzikų Draugijos Pranešimas
Lietuvių Muzikų Draugijos 

Valdyba, Kaune, norėdama pa
remti Amerikos ir kitus užsie
nio lietuviu chorus, nutarė duo
ti jiems draugijos išleistas dai
nų švenčių repertuaro natas, 
partitūras ir partijas; Tų natų 
yra trys serijos, iš viso apie 60 
rinktinių lietuviškų dainų miš
riam (daugiausia), vyrų ir mo
terų chorams.

Chorai, kurie nori gauti na
tas, prašomi:

a) įsiregistruoti Lietuvių Mu
zikų Draugijoje, Kaunas, Lais- 
vęs ai. Nr. 21, pranešant: 1) 
choro pavadinimą, 2) chorve
džio vardą ir pavardę, 3) adre
są, kuriuo reikia siųsti natas, 
4) choro sudėtį atskirais bal
sais ir bendrą dainininkų skai- 
ęią,

b) atsiųsti, jei galima, choro 
fotografiją ir veiklos aprašymą,

c) atsiųsti po 1 dolerį arba 
po penkis litus už kiekvieną 
natų seriją, t. y. už visas tris 
serijas 3 dolerius arba 15, per
siuntimo išlaidoms.

Kiekvienas choras gauna po 
vieną partitūrą ir atitinkamą

skaičių partijų. Tos natos šiaip 
nėra pardavinėjamos.

Šituo budu Lietuvių Muzikų 
Draugija duoda progą užsienio 
lietuvių chorams apsirūpinti 
gerų lietuviškų dainų natomis, 
praturtinti ir pagerinti savo re
pertuarą. Dainuojant chorams 
iš tų natų, nesunku butų' Ame
rikoje nustatyti bendrą repertu
arą ir surengti dideles lietuvių 
dainų šventes, taip pat atvykstą 
į Lietuvą chorai galėtų daly
vauti Lietuvos dainų šventėse 
visoje programoje.

Taip pat pageidaujama, kad 
užsienio lietuvių chorų vedėjai 
ryšiams su Lietuvių Muzikų 
Draugija ir su Lietuvos muzi
kos gyvenimu palaikyti skaity
tų draugijos organą “Muzikos 
Barus”. “Muzikos Barai” užsie
nyje atseina tiek pat, kiek ir 
Lietuvoje, būtent, metams, 5 li
tai arba 1 doleris. Muzikos Ba
rų adresas: Kaunas, Laisves ai. 
21.

Lietuvių Muzikų Draugijos 
Valdyba:

N. Martinonis, pirmininkas 
A. Bųdrunas, Sekretorius.

... ...................................................................................... .................................. .. . ................................................................................................ .
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Per revoliuciją daug Tierių žu
vo. Kiti emigravo, jų tarpe ir 
visai neginčytina palikimo įpė
dinė “demoiselle” Tieraitė, iš- 

Laikraščiai plačiai rašo tekėjusi už karaliaus gvardijos 
apie Jeano Tiero palikimo by- karininko Massario.
lą, kuri tęsiasi jau beveik 250 Nužudžius Liudviką XVI 
metų. Per tą laiką palikimas Massaris su savo jauna žmona 
užaugo pasakiškais tulrtais, ku- nukeliavo į Rusiją ir ten įsiku
rtų didumą net apytikriai sun-’rg laukti, P ’ " 
ku nustatyti. <

Jeanas Tięrįs, kilęs iš Pranr besulaukė, - 
euzijost, Chairipaguės, *

Palikimo byla užsi 
tęsusi 250 metų

kol tėvynėje viskas 
susitvarkys. Jie tos tvarkos nę- 

; j — 1 Prancūziją grį-
versda-jžo tik jų pro-provaikiai, ir tai 

lųasis prekyba, visą amžių ke- su rusiška pavarde.
liavo juromis. Jis mirė Venc-. Massariai gyveno Petrapily- 
cijoje 1676 metais. Neturtingo je Jų duk(- mok-si Smolnio
vynadarto supus, Tieris susi
dėjo turtą, net ir tais laikais 
nepaprastai didelį: auksiniu 
pinigų ir aukso lydinių maiše
lį, kuris tada buvo įvertintas 
31,000,000 lirų; 50,000 auksinių 
cechinų; 20,000 sidabrinių du
katų; 6 statinaites aukso; 800,- 
000 Veneęijos ėcu; tris laivus, 
Korfe 3 namus, 4 vežimus ir tt.

Neužmiršti ir Venecijos var
gšai, bažnyčips, ligoninės, — 
viskam jis paliko stambias su
mas su būtiną sąlygą, kąd bu
tų meldžiamasi už Venecijos 
pirklio Jeano Tiero vėlę.

Kai tik Tieris mirė ir apie 
jo milžinišką palikimą paplito 
žiluos, atsirado begalės preten- 
jęntų tą palikimą gauti. Tierių 
Prancūzijoje ganą daug. Ve- 
lionics broliai turėjo gana Ji- 
Jelęs šeimas.^ Pra^įjęjo bęgali- 
nis bylinėjimasis, dėl Uuęio 
kentėjo vyriausią! teįsėti pavel
dėtojai, kurių teisės buvo ne
ginčytinos. !

Iki byfęs galę nejujomasįs 
turtus buvo sekvestruotas, o 
aukąą dar Tieris buvo dis- 
poiiąvęs Vęjąecij9.s bąnkę.
Karališkajam prancūzuos par- 

lamenlįui betyrinėjant teisėtų 
įpėdinių (cįsęs praslinko 100 
pietų. Kilo, revoliucija. Reikėjo 
galvoti ne apie milijonus, o 
apie gyvybės išgelbėjimą. Byla 
nutruko. Bet Direktorija mil- 
žiniŠką bylą vėl iškėlė iš su
dulkėjusios spintos. Buvo sun
kus laikai.'Respublika kariavę 
karus, juos laimėdama. Pran
cūzijai reikėjo pinigų. Kai jau
nas gen. Bonapartas užėmė 
Veneciją, Direktorija įsakė jam 
konfiskuoti banke visą Tierip 
auksą, “teisėtų įpėdinių intere
sams apsaugoti”. Bonapartas 
įsakymą įvykdė.

Tokiu budu Tierio milijonai 
pateko į prancūzų ižją, kuris 
nuo to ųiomento pasiėmė įpė- 
dįnįų atžvilgiu ąiškįas pareigas.

O kur gi dingą tie įpėdiniai?

institute, kurį baigusi ištekėjo 
taip pat už prancūzo emigran
to de Gressano. Iš tos santuo
kos gimė duktė ištekėjusi už 
Nelidovo, Jabąrtinio preten
dento į Tierio turtus senolio. 
Pretendentas į lųilijonus Neli- 
dovas taip pat yra rusų eihi- 
grantas. Dabar daugeliui įdo
mu, ąr tas rusas emigrantas 
gaus sayo dalį palikimo, kuris 
apytikriąi yęrtinamas 100 mili
jonų aukso frankų sumai?

Prancūzų valstybė savo lai
ku pripažino visas skolas, ku
rios susidarė Venecijos banke 
konfiskavus privatinius indė
lius. Pavyzdžiui, 1872 metais 
Orleano hercogo šeimyna iš to 
palikimo gavo 40,000,000 fran- 
kų.

1892 inętąįs 5 Tierių giminės 
nariai patiekė prancūzų parla
mentui peticiją, kurią svarstė 
komisija. Motyvuotoje komisi
jos rezoliucijoje sakoma, kąd 
yra dar 2(i panašios petięijos 
ir klausimas galutinai išspręsti 
pavestas ministrų tarybai. Pra
slinko dar 50 metų. Paskutinė 
Tięrįo įpėdįąių saujelė vėl pa
nūdo iškelti klausimą, kad 
jiems butų išmokėti Veneęijos 
pirklio milijonai.

/
Automobilis — 

tvirtovė
Los Angeles bankas užsakė 

pagamini! specialų šarvuotą 
pinigams ir vertybės popie
riams gabenti automobilį, ku
ris, banko manymu, bus gan
gsteriams neįveikiama tvirto
vė. Ši pinigams gabenti tvir
tovė—tai šarvuoto ąutomobilįo 
ir tanko kombinacija. Suside
da iš trijų dalių plieninėmis 
sinomis* pirmoji — automo
bilio vairuotojui, antroji — pi
nigams ir t ečioji su išsikišu
siu bokšteliu — tvirtovės ko
mendantui, kuris iš bokštelio

seka lęęlįą. Visi trys skyriai 
sujungti telefonu. Langai yra 
nęjužtąmo storo, stiklo ir ap
saugoti nuę kulkų. Bokštelio 
sąrgūą prįreįkus gali vairuoti 
aRomobilį iš bokštelio. Be to, 
altomobilis yra ginkluotas mo
derniais ginklais.

Numirėlis, užsima
nęs vandens atsi

gerti
Lenkijoje, Dolnės kaime, 

staiga susirgo vietos gyvento-* 
jas Kozlovskis. Pakvietė gy
dytoją, tas konstatavo mirtį.

Kozlovskio giminės pradėjo 
ruoštis laidotuvėms. Numirė
lio kūną paguldė į karštą. Ki- . 
tą 4ieną numirėlis turėjo būti 
palaidotas. Naktį du Kozlovs
kio giminaičiai, sėdėję tame 
pat kambaryje, kur karstas, 
nutirpo pamatę, kad neužkal
tas karsto dangtis pradėjo kil
ti, lavonas atsikėlė, išlipo iš 
karsto ir ramiai sau nužings
niavo į virtuvę vandens atsi
gerti. Tuoj pakvietė gydytoją. 
Pamatęs gyvą žmogų, kurį jis 
buvo paskelbęs mirusiu, gydy
tojas (įuoj krito negyvas nuo 
širdies smūgiu. Pats Kozlovas 
visai sveikas. Užmigusį letar
gu gydytojas jį pamanė miru
siu. , .

Graikijos mokiniai 
turės mokėti 

plaukioti
Gjraikų švietimo Ministerija 

išleido aplinkraštį, kuriuo įsa
komas abiejų lyčių graikų mo
kiniams privalomas mokyma
sis plaukioti. Plaukiojimo pa
mokos bus lygiai traktuoja
mos, kaip ir kiti privalomi da
lykai. Pradžioje plaukiojimo 
kursas išeinamas teoretiškai, o 
vėliau praktiškai. Mokinys, ne
išlaikęs plaukiojimo egzami
nų, nekeliamas į aukštesnę 
klasę..

Plaukiojimo pratimai bus 
atliekami juroje, upėse, eže
ruose. Tose vietose, kur arti 
mokyklos nėra jokių gamtinių 
vandenų, bus statomi specia
lus beseinai, kuriuose moki
niai bus pratinami plaukioti.

IŠ LIETUVOSLaisvamaniai Tvarkosi
KAUNAS — (Prieš kiek laiko 

laisvtunanių susirinkimas bu
vo nutrauktas įsibrovusių fa
natikų. Dabar laisvamaniai 
buvo akylesni ir stropiau žiu
rėjo tvarką. Susirinkimas pra
ėjo ramiai (“Varpo” salėje) 
ir išrinko komisijas kapinėms 
tvarkyti ir k t.

Įdomu, kad tūlas Paura, ku
ris prieš kelis melus Šiauliuo
se išardė laisvamanių susirin
kimą, dabar darė viešą išpa
žintį* jis atsiprašė už sąyo 
nekultūringą pasielgimą, esą, 
jis tą daręs kažkokių klerika
lų nurodomas, bet dabar su
sipratęs. Tai publikai, kurios 
buvo pilniausia salė, buvę ga
na įdomu; tūli į tai pąžiųrėjo 
gana skeptiškai*

KATALIKŲ blaivybes
DRAUGIJOS BYLA 

f

KAUNAS — Kaip žinoma, 
Katalikų blaivybės draugijos 
veikėjus (dr. Gylį, gimnazijos 
inspektorių Palioką ir Baltru
šaitį), kaltintus už pasisavini
mą dr-jos pįnigų per 20 tukst. 
Lt, Apygąrjos teismas išteisino.

Prokuroras padavė apeliaci
jos protestą, o dr-jos įgalięti- 
nis civilinio ieškinio palaikyto
jas adv. Plokštis skundą.

Liepos 20 d. Apeliaciniai rū
mai tuodu skundu spręs. .Kata
likų sluoksniuose toji byla ke
lia susidomėjimo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. .
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Gabrielė PetKevičaitė Į
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 1927)

(Tęsinys)
Vos dieną arba dvi prieš vai

dinimą, darydami savo jėgų 
paskutinę apyskaitą susigrię- 
bėme, jog trūksta mums dar 
vieno žmogaus, kurs prie durų 
stovėtų ir leistų publiką į salę.

Iš viso musų būrys, gal sa
kytumėm “štabas” susidėjo iš 
aŠtuonių scenos veikėjų: Jakšę- 
Yičiutės (Yenslauskienės), Juš- 
kytės, Jadvygos, stud. Višins
kio Povilo, Janulaičio Augusti
no, pirklio Empacherio, stud. 
Mongirdo (bene Vlado), Gaba- 
lio ir Kuizino, paskum d-ro Jo- 
nušio suflerio, 
no kasininko, 
d-ro Vaineikio 
manęs pačios.

Nutarėm kviesti telegrama 
stud. Petrą Avižonį (dabart. 
med. dr. ir profesorių), apie 
kurį spėjome, kad tikrai neat
sisakys atvykti ir supras, kad 
mes, paskutinusios verčiami, jo 
šaukiamės. Ir kažin, kelintą 
kartą šią vasarą Palangos* tele
grafo stotis mušė šiuos musų 
telegramoms įprastus žodžius: 
“be jūsų vaidinimo nebus” 
(bez vas spektakl nesostojit- 
sia). Baimė tik mus ėmė, a? 
suspės* laiku ši žinia pasiekti 
Avižonį ir ar pasiseks jam lai
ku atvykti.

Palangos progimnazijos mo- 
kiniukus, kad ir visai mum? 
nepažįstamus, priprašėm pri
pili ti vainikų, kuriais paskum 
pašiurę iš oro pusės ir salę vi
duje išpuošėm. Vaikiukai su

d-ro Žalnieruki- 
saies tvarkdario 
ir režisieriaus—

dideliu noru išpildė musų pra
šymą — tįek pripynė vainikų, 
jog net sunku buvo jie per 
smiltyną nuvilkti. Visas juoda
sis darbas reikėjo mums pa
tiems dirbti, o, čia, kaip tyčip- 
mis, dar ne visi įstengė (ai pa
ryti. Reikėjo dar sąšlavos, pa
liktos nuo leųkU vaidįųųųp Iš
kopti ir šiaip visa sutvarkyti 
pačią paskutinę dieną prįęš vai
dinimų... Daugiau už kitus pą- 
sidarbavę (ąda sveikiausia iš 
viso būrio Jųškytė.

Šįaię besidarbuojant besiruo
šiant ėmė aušti ir musų taip 
laukiama svarbioji diena. Ro
dėsi mums, kącį ir saulė tą die
ną iškilmingiau patekėjo, ir 
pušynas su savo Rinite kąži 
kaip kitaįp, labiau sųsįrųpipęs 
šlamėjo, savo lankiomis viršū
nėmis! it milžiniškomis akimis 
vis į musų ir į pašiūrės pusę 
žvalgydamasis. Jurą, lyg koks 
karališkas kilimas, išsitiesė pla
čiai, plačiai, žėrėdama minkš
tomis, bet nešaltomis spalvo
mis ir pusbalsiu niūniavo kaži 
kokią stebuklingą dabartinių 
žmonių senai užmirštą dainą, 
kadaise sužavėjusią Kęstutį ir 
dabar pranąšąųjančią kaži ko
kių svajų išsipildymą.

Mes visi gyvenome tą dieną 
kaži kaip ilgiau, širdis nepa
prastai ir ne visai ramiai tvak
sėjo krutinėję, mintys kas va
landą kitokiu paukščiu pavirs
damos čia skriejo į ' tolimą 
kraštą, čia vėl plezdeno nera
miai po galvos kaušu.

(Rus daugiau)

UŽUOJAUTA
ŠIO SKYRIAUS SANDARBININKEI DRG O. INDRE- 
LIENEI DĖL JOS BROLIO PETRO JANULIONIO NE

TIKĖTOS MIRTIES REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ.

MOTERŲ SKYRIUS.

...........*
WQME^Į/^E.C>riON )
THURsrnM^ i

Mano Sunaus 14-tąs 
Gimtadienis

Rašo Motina
Nejučiomis atėjo tie metui, 

tas mėnuo, ta diena ir valanda, 
kai prieš keturįoliką metų, il
gų melų ir taip greit prabėgu
sių — mano suirus gimė...

Giųiė, atsinešdamas su sąvįių 
man džiaugsmą, pasididžiavi
mą, neapribotą viltį, ilgas ne

tą prie kiekvieno sunegąlėjimo 
ię bukumą jo žingsnių sekime.

Per Šiuos ilgus kętųrįolibų 
mętų, kiek kartų bandžiau, kiek

ištisas dienas praleisdama dar
be ir tik vakarais jį matydama.

Džiaugiaus, kad jis buvo 
linksmas vakarais, demonstmo-

kartų pyąjųokįndan!as) ir ųu- 
džiugindamas mano, dienos 
sunkaus darbo nuvargintus 
jausmus... O aš vis laukiau, ka
da, kada mano sūnelis užaugs, 
kada jis bus protingesnis ir ga
lės geriau save apgint ir į$win- 
giau elgtis visai nesuprasda- 
pia, niekuoinet nepagalvodama, 
Į<ap su vjsais bais pasikeitimais 
ir mudviejų draugystė pasi
keis... Kad su tais ilgais pabė
gusiais metais, paspruks iš ma
no globos ir tas mažas, meilus 
ir prisirišęs vaikutis, kuriam 
111,0tina buvo visikas.

Tik dabar . . . kai ta valanda 
išmušė, aš pajutau, jog to visko 
nustojau... Aš sėdėdama slanks- 
ly, tyliai seku jį žaidžiantį ka
muoliu kieme. Mano vaizduotė
je prabėga keturiolikos metų 
vaizdai ir aš nors sučiauptomis 
lupomis, bet savo širdy, karto
ju paskutinį sudie mano sunaus 
vaikystei, o nesuvaldomos aša
ros*, rieda ją palydėdamos... 
Pirmulįnis mano priešas, tai 
gamta; kuri atima mano sūnų 
ir paveda jį daugiau patikimes
nei! tęvo globoų. O toliau? To
liau įvairus gyvenimo skerske-* 
liąi sunandb.^ IP.ų110 slJnatls lui- 
kų ię pyiįsįęišiĮ^ų, kųrįuu anks
čiau jis dalindavosi su sąvę 
motina.

Bukim Gražios
Rašo Madame X. S. M Rąęęv Pr- Aldona Šliupas

Kaip Vasarą 
Prižiūrėti Kojas

Kąi vasarą jausitės pavargus, pa
bandykit druskuotame vandenyje 
nuplauti kojas. Suprantama, nedė- 
kit daug druskos. Į kibirą vandens 
nedaugiau kąį 2 šaukštus. Vąndųo 
neturį būt karšias, tikįai truputį 
šiltas; paskui nuplaukit gana šaltu 
vandenių ir greit nųsausinkit. Api- 
berkit milteliais (lengvu paude- 
riu), arba ištrinkit odekolonu. Pas
kui padarykit masažą, iš viršaus į 
apačią, gerai patrinkit. Jei tą da
rysit kasdien, galėsit bėgioti kai 
zuikis... nuovargio visai nejausit.

Bet jeigu turit kokias nors žaiz
das ant kojų, tai druskos nedėkit, 
bet pirm pagydykįt žaizdas. Tos 
žaizdos (tarp pirštų) gaunamos 
nuo nešvarumo, o kartais ir užsi
krečiama maudynėse. Tai vadina
ma “atleįįc topt,”;. Tai biauęi liga ir 
ją sunkų išgydyti. Geriau pasitarti 
su gydytoju. Nereikia ją užleisti, 
nes ji nfetik nervuoja žmogų, bet ir 
nemaloniu kvapu atsiduoda.' Mote
rys turėtų saugotis, nes ta liga 
kiai pagydoma. 

■ 1 1...... ■ —

Valgykit, Daugiau 
Vaisių

Skanios Kriaušės

SUĮ1-

w M" 
la(# w « 
‘■H
kį pidėįį sųvažįųvįmą, reiškia 
ne tik pamatyti ir išgirsti kąip 
ta dįpžįąusįų įietųvįų |ratęrnaĮe 
orgapįzaciją veikią, bęl taipgi, 
pajusti jos pulsą ir įgau
ti ųoys pučiųpi įiįęk įšgųUųt

Šifro kartu, aš noriu ypatin
gai prisiminti apie moteris — 
darbuotojas, apie jų pastangas 
neatsilikti veikime nuo vyrų, o 
daugely ateivių — net juos pra-

GRAŽI BLIUZKA — LENGVAI NUMEZGAMA

No. 1826

No. 1826j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
' 1739 So. Halated SU, Cfcicago, I1L

Mėgsta bliuzka yra lavai praktiška dėvėti su 
kostiumų. Ypač pai oęas atvėsta. Pabandykit ją ųusimegsti, 
pamatysit, kaip ilgai jį devėsis.

Neskupėki t prisirišimo ir 
ųieilės savo vaikučiams, moti
nus, kurioj (įar tųrįtę mažulė
lius, nes ateis kada laikas ir 
jums skirtis, su jūsų sųųų vai
kyste, kaip kad aš skiriuosi...

—Murina

Užmerkė 
Petras Akis...---

Šio skyriaus bendradarbe O. 
Indrelienė gavo begalo skau
džią naujieną, kad jos brolis 
Petras, vos 27 metų amžiaus, 
užmerkė amžinai akis...

Petras buvo aukšto išsilavi
nimo piešėjas, tik baigęs dailės 
akademiją ir gavęs tinkamą 
darbą, vos susiradęs sąų amži
ną draugę ir turėjo viską pa
likti... Palikti ncbepamatęs se
sulės Onos per daugiau 10 mt., 
anųkę, ūųrios visai nematė, o 
(aip troško pąųiatyti ir sesutę 
Lietuvoje, taip pat žmoiių ię 
motutę, kuri tik vos pusmetis 
nelęt<o vyro,, Petro tėvelio...

Didžiausią užuojautą reįškių 
p. Iųdrębe.neį ir vįsaį šeimąi 
palie^laį šios uęlaįĮnės.

Stefra Rątkięne

j Čia {deda 10 centy |r atsiųsti man Pavyzdi No.

į Vardas ir pavard#
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Nąujįenų Piknikas
SEKMADIENI

Ęųgpiuęio 14,1938
" ^ąrže

Sultingos Vynuogės

Pasidėkit į ledaunę meloną 
paduokit vakarienei

iY -

Tomatės ... tomatės (pomidorą!), 
kokios jos skanios. Valgykit žąįias 
arba virtas.

Suvalgyk^ kasdien nors °"
buolį. Vienas obuolys, atbaidys, gy
dytoją, o yįms ^aiP.
koma, atbąidys v\su$.'. .

. mi ' .riv

IŠYęŽama daug Bulvių j 
Skandinavija.

KLĄIPSPA —• Paskutiniu 
’ ’ ’ nadiętęjo bul- 

SįLąndiųavijo^ i • • ei* < • _

laiku siųarkiaį 
vių išvežimas į 
valstybes. J Švediją “Marie- 
holm” laivu išvežta 12Q tonų 
bulvių ir i Norvegiją 100 įę- 
nų. Savaimės pradžioje į Švedi
ją buvo išvežta'300 t. bulvių J

Paimkim kad ir praeitą Sei
mų, juk iRoįerų delegačių buvo 
daugiau kaip ketvirtadalis visų 
atstovų Seime! Nemažai jaunų 
mergaičių, kurioj gražiui kalbų 
lietuviškai ir pasižymi organi
zaciniu veiklumu. Moterys, šei
mynų motipos, nepasitenkinu 
(ik šeimos auklėjimu, jos pa- 
skubindamos padirba namų 
dųrpųs ir stengiasi dalyvauti vi- 
suomęniniamę veįkįme, leidžia
si ręnkąmos ir važiuoja į Šei
nius.

Tai ne viskas. Seiiųuose jos 
nepasitenkina tik paprastu eili
niu delegavimu. Savo veiklumo 
dūką, jos b.una paskirstytos į į- 
vaiyias pagalbines komisijas, 
Seimui vykstant, ir net į pasto
viąsias komisijas. Tai labai 
džiuginantis* ^reiškinys ir kuo, 
daugiau lietuvės moterys įsi
trauks į organizacijinį darbą, 
kuo didesnis jų skaičius prie, 
to darbo prisidės, tuo daugiau 
bendro susipratimo, musų liau
dis įgįs. Nes juk tos pačios mo
terys augina ateinančią gent- 
kartę, tos pačios jaunos merge
les, tai ateities motinos ir mes 
galim tvirtai tikėti, kad tokių 
motinų vaikai, nematys blogų 
pavyzdžių, kokius mato girtuo
klių, pasileidėlių ir nieko ne
paisančių motinų vaidai.

Tad, garbe jųiųs, ųioterys įr 
merginos, už visuomeninį veik
lumą! Lai jūsų pėdomis seka, 
alsiliku^ips VUI&U ųesės.

M. y, JĮ—nė

Tuberkulozas
Dr. Edith McBride — DeKteę 

Sveikatos sekretorė Pennstylva- 
nijos valstybėje, štai ką rašo 
birželio 4 d. 1938 metų laidoje 
“The Weekly Roster and Mę- 

ųlįc,al Digęst”: Vispsę trijose Tu- 
berkulozo sanitorijosę dųbar 
telpa apie 2400 lovų ir laukian
čiųjų sąrašas siekia 700 iki 1,- 
000 džip,yjn!nkų pguipų. Dabay 
bus ųrįpūta įSĮOO iki 1400 prię 
esamųjų, skaitlifrus, kad aprūpi* 
nūs visus1 ligonius valstybės ži
nioje bus nauja sanatorija va
karinėje Pennsylvanijoje 500 
lovų augusiems, 50 lovų jau- 
iųųoliams ųu visais, rųikaliugais 

ĮiįlaįsjųnųlH, pvižiurėlojų labarą- 
torijbjhisdr t.t.

Hambu^g 'dapilHys keturiais 
skyriais su 200 lovų ligoniaųų?, 
naųįųįs nuliais slaųgęųK^*

Mbuųt Alto, bųr patai- 
poų jųų įsenusios, stųlys nau
jų jaunųblįa^ ligoninę ąų 400 
įlovų įr 5/)p ąugusiep^ ligo
niams.

Dr. J. T. Baltrušąitįęąę
A 'r* ■ ■ ■'**» .

Skelbimai Nąujięnosę 
, rhioęla ųąų4a ' 
kad Nąųjięiąęą

STOJUSIUS VĘNOS-“VAKICųSE VĘINS” 
i' iws”?

Seniau gydymas išsiplėtusių 
vėlių buvo operacija. Rel šian
dien daugiausia gydytojai nau
doja vaistus, įleisdami tiesiai į 
veną. Toks gydymas pasirodo 
yra gana pasekmingas. Seiliaus 
operuojant “variuose veins”, f 
gonis nustodavo daug laiko nuo! 
darbo ir turėdavo dau£ išlaidų. 
Gulinu ligoninėje, operacija da
roma sų anestetiku, pioyimas, 
raudai ir įvairios komplikacijos 
kildavo po tokios operacijos, 
bet šiandien šito visai išvengia
ma. Įleidimas vaistų tiesiai į 
“vąrįcpsę vęin”, bę jokio aųes- 
tetibų, žyųiiąi pąleųgvįna gydy
mų, — ųes tai galimų ątlikti 
gydytojo kabinete. Po vaistų į- 
leidinio, ligonis gali tuoj cit į 
darbą, beveik nęjąusdamas

suerziną, bęt sužeidžia venps 
sienose narvelius. Susidaro 
kamštis iš sukrekėjusio kraujo, 
kuris stipriai prilimpa prie ve
nos sienos. Kraujas ne tik nu
gali praeit, bet toks kamštis nę- 

j. ! leidžia kraujui tekėti atgal. Tos
| sienos vėliau suauga. Vena kie-
tėja, susitraukia ir pavirsta į 
kieeiausį audinį.

Nors tai yra pasekmingas gy
dymas, b,et po įtiek įai^o “va
riuose vein” gali vėl pasikartoti. 
Takas pyąsipiųša per sųgydytų 
venų ir krąųjas vėl tęįca per 
vępą, kaip seniau. Reiškia, ta 
pati bėda grįžta atgal. Vaistui

Kas įvyksta kada vaistąį yyą į- 
leųlžiami į “varįęose veną” 

ir ko,dėl gytfo

si liek kartų, kiek reikalinga į- 
ki visai nebepasirodo išsiplėtu
sios venos. Po įleidimo vaistų1 į 
veną, visuomet yra gerai su
tvarstyti visą koją su atatinka
mu padažu.. Tai prųįųę^a ko
jai pąrąmprs kol visai sugįja iš
siplėtusi vena. (Bus daugiau)
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Veda Dprą Yfrblęnė
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Mėlynių Blyneliai
2
3
1.
1
2

puodukai persijotų mįltų 
šaukštukus baking pąuderio 
šaukštukas druskos 
šaukštukas cukraus 
gerąi išplakti kiaušiniai

1V2 puoduko pieno
2 šaukštuku ištampyto sviesto 

taukų
1 puodukas rųęlynių (uogų).

Sumaišykįt sausus pridėčkus ir 
juos perįeįskit per sietą, kad gerai 
susimaišytų. Paskui ątskirame bliu- 
de sumaišyk išplaktus kiaušinius, 
pieną ir taukus. Sudekit pirmą mi
šinį prįę antrojo, paskui įdėkit rųė,- 
lynes. Keptįį ąųt taukų, 
barstyti su cukrum arba 
sirupų.

M don p Ęituliaį sų 
Aviętęm
iy2 puoduko aviečių 
1 puoduką? cukrąus 
P/2 pųoęlųkę. “meĮon balls,” melonų 

rituliųkų
P/2 puodukų “honęydew melon 

balls” ‘ <'

arba

Galit api- 
p.aduoti su

ĘuiRpis su Makaronais
1 riekę (V2 colio storumo) kum

pio.
1 pakelis makaronų
1 puodukas smulkiai sutarkuotų 

anaųasų (piųeapple)
, 2 šaukštai sviesto.

1 puodukas baltos, sausos duonos 
trupinių.

Vasarą neparanku ir per šilta 
ilgai prie krosnięs stovėti, todėl 
paduodame jums čia skanų ir greit 
padaromą maįstingą valgį. >£umpį 
supiaųstykįt į ketvirtainius šmo
tukus. Virkit makaronus 10 minu
čių druskuotame vancįęnyj. Paim
kit moliui bliųdą ar^a puodą, ištep- 
kį( taukais ar sviestų. Dėkit eilė
mis, pirm makaronu^, paskui kum
pį ię ananasus. Atkarįokįt, o ant 
viršaus užberkit duonos trupinių ir 
uždekit sviestą. Kepkit pečiuje V2 
valandos.

dėkit į ledąunę, kad atšaltų, pas
kui perspąuskit aviętes peę rupų 
sietą. Sudekit į stiklų? abiejų rųšių 
po, lygią dalį ię ųžpjlkit Avietėm. 

Apibarstyki^ avietes cukrum, pa- Paduokit stalan.

MELSTOS KEPURAITES

1 NAUJIENOS NęĘDLECĘĄFT DEPT.,
1 1739 So. Halsted St., ęhicago^ III,
| Cįą įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti ųian Pavyzdi No.

• Vardą® ir pavardi -

| Adresas —

K vąhtlU ..

CRaę'HĘTED CAPS ' PATTERH
1746 — Ypatingai gražios niegstos kepųrąi.ės.

Np. 1746..



NAUJIENOS, Chicago, III.
-------------------------------- ---------  . — .. į

Ketvirtadienis, liep. 28, '38
— ■■ ■

Diena Iš Dienos
1

Sunkiai Serga 
Pranciškus Pratapas

Apskričio ligoninėj gana 
rimtoj sveikatos padėty yra 
Pranciškus Pralapas, 144 W. 
61 PI., jis serga diabetis, arba 
kaip paprastai vadinama, cuk
rine liga.

Ligonis Pralapas.. labai rū
pestingas žmogus, sutaupė ir 
gražaus turto. Jam linkima 
kuogreičiausia pasveikti. Turi 
du brolius Mateušą, 2523 W. 
45th ’Pl., ir Joną, kurie ’ligo
niu rūpinasi. — Brolis.

Vardadienio
Proga

BRIDGEPORT — Ona Ra
dauskienė, kurios vyras Leo
nas dirba Edgeivater Beach

Paskutinę Dieną šiandie. 
ATEINA PĖTNYČIOJ 
“U. S. S. R.—1938” 
“PUGACHEV”

Biednas Dono Kazokas, kurs ka
riavo prieš Katryną Didžiąją 

SONOTONE TEATRE 
66 E. VAN BUREN

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

Paveikslas rodo sceną veikale Pugachev, kurs bus 
rodomas Sonotone teatre (66 E. Van Buren St.) prade
dant penktadienį, liepos 29 dieną.

Kuone visiems, kuriems teko lankyti Rusijos mo
kykla, teko skaityti ir pasakų apie Pugačiovo sukili
mą. Pugačiov buvo vaizduojamas kaip galvažudys, kaip 
Rusijos priešas. Jis, mat, vadovavo baudžiauninkų su
kilimui prieš Kairiuos Didžiosios režimą. O tikrumoj 
jis tu/r būt buvo panašus musų lietuviškam Blindai, 
kurs kovojo ponus, bet buvo vargdienių draugas. Patar
tina atsilankyti į Sonotone ir pamatyti Pagačiovą vaiz
duojamą naujoj šviesoj.

Hotely, susilaukė būrio drau
gų ir pažįstamų savo namuo
se ir įvyko Onos varduves— 
pilnoje žodžio prasmėje. Gal

MADOS

būt svečiai patys neslikėjo to, 
ką jie pas p. Radauskienę ap
turėjo. Tačiaus visi, kurie 
atsilankė, buvo labai gražiai 
priimti ir pavaišinti. Butų la
bai gerai, kad Onos diena pri
pultų kas mėnesi.

— VBA.

4790 — Madingos ir gražios vasarinės sukneles. Kai šiemet pasi- 
siudinsit, galėsit dėvėti ir kitais metais. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20.

Onos Dieną Visi
Pamini

18 APYLINKĖJE — Turtin
go biznieriaus žmona p. Ona 
Orlakis pereitą antradienio 
vakarą turėjo daug svečių, 
kurie atvyko pagerbti Oni- 
nes i!r kartu atsivežė bukie
tus gelių.

Ponas Orlakis užlaiko ta
verną antrašu 1730 So- Hals
ted St. Tarp svečių matėsi p. 
James Ortakio švogeris p. Bu
činskas su savo žmona ir jų 
žentas, taipgi ir Toleikių šei
ma. Pp. Ortakiai priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai 
ir yra labai geri naujieniečiai.

—VBA.

Šį Vakarą
Budriko Programas

šį vakarą bus duotas Bud
riko radio programas iš s'o- 
ties W. II. F. C. 1420 k., nuo 
7 iki 8 vai. vakaro. Programe 
dalyvaus keletas naujų dai
nininkų ir naujas akordijonis- 
tas. Nepamirškite atsukti savo 
radijas. — B.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Clncagoj)
Eugene Kalvelagc, 34, su 

Marguerite Cosgrave, 26.
David Barder, 28, su Ber- 

nice Survillo, 26.
Norint gauti vieną ar dau-[ 

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš-i 
kiai parašyti savo vardą pa-! 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-! 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739

HnUted St.. Chicago. III.

PETER’PEN

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.......... __

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Gavo
Perskiras

Agnės Phillips nuo John 
Phillips-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Ragina Valdžią, 
Biznį ir Darbininkus 
“Kooperuoti”

Aiškina, "Kaip Grąžinti 
Gerovę”

Majoras Kelly, Northwestern 
trelžkelio prezidentas Fred W. 
Sargent ir Joseph Keenan, Ghi- 
cagos Darbo Federacijos sek
retorius užvakar naktį kalbėjo 
per radio stotį WENR ir ragi
na valdžią, biznį ir darbinin
kus kooperuoti—gerus laikus 
grąžinti.

Kalbėtojai ragino vienas ki
tą prašalinti piktumus, nepa
sitikėjimą, sudėti petys į petį 
ir “eiti prie gerovės.”

Federacijos atstovas primi
nė bizniui, 'kad unijos mielai 
kooperuotų ir nori kooperuoti, 
jei samdytojai laikytųsi žmo
niškumo ir padorumo princi
pų reikaluose su darbininkais.

Abu Negyvi ir Abu 
Jonai Smoteriai

Užpakalyj mažos batsiuvio 
krautuvėlės ties 108 West 119 
Street, buvo atrasti du negyvi 
vyrai. Abu apyseniai, vienas 
mažas, kitas augalotas. Abiejų 
vardai buvo “Jonas” ir abiejų 
pavardės — Smoter. Policija 
spėja, kad jie vienas kitą nu
žudė dvikovoj dėl ko tai susi
ginčiję.

Br. Parko Namų 
Savininkų
Mitingas

Rytoj vakare,, liepos 29 d., 
Brighton Parkd i parapijos sa
lėje, 44th ir California avė., 
įvyks svarbus Brightųm Par
ko Namų Savininkų Sąjungos 
susirinkimas. Prasidės 7:30 v. 
vakare. ;< —F. P.

Pirkite savo,., ani ei ink pa 
krautuvėse

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7-00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Chrysler-Plymoutb Į

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU

Pirma ir Didžiausia
Lietuvių Federal Taupymo Įstaiga 

Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai

apdrausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

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

UAKSINKITES "NAUJIENOSE
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —- BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatiniu

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
64Rožių ir Lapukųr-

A

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

Gaus ši puikų sidabrinį setą d?
TIKTAI Už............ CpMbeVFVF

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 $m°tų Setas ........................................ $4.00
“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 ...........................................  .....................................

Miestas ....................................................  '............

• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianas ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pr i statom an
glis i 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 
galite gauti indu. 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 jsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
<<ers sidabrinius setus.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
C0NRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ________________ T ■
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ......... ..........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___ _ $15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama ----- •
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacijg. jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lavmdale 5727.

• RĘSTA URANTAT

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

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

TeL VTGTORY 9870.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
MM SO. FAIRFIELD AVĖ.
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NĄŲJĮĘTO ęhkagg, JD.

Pas Gruzdiečius 
B. Motuzus
Dow«ers Grove
Turi Gražią Turistų įstaigą ir 

Ūkį.

esą brolijai

pašvitinie- 
Jonaičiai,

Praeitą sekmadienį į Pow- 
ners Grove suvažiavo daug 
Joniškiečių kaimynų ir jų 
k Ii ubo narių ir visi taip buvo 
arsimi, kad jautės 
ir seserys.

Jų būryje buvo 
čiai Mickevičiai,
lenkuvietis švereika, Joniškie
čiai Yankus, Bukniai, Laučie
nė, Gasparaičiai, Rudžiai, 
Empoliai; GIruzdiečiai Kazlau
skai, Paugai, Baltienė ir daug 
kitų, kurių pavardžiij nebeat
simenu.

. L .. “ .Benis, Marijona Motuzai, jų 
sūnus Vincas ir duktė Valeri
ja turėjo pilnas rankas darbo. 
Prie to, į jų puiki) taverną 
pro šalį važiuojanti iš Chicą- 
gos iš kitų miestų sustoja įsi
gerti — užkąsti.

Jaukus Turistų “Kabinai”
O turistų nameliai tai visi 

buvo užimti. Kelios šeimynos 
jau kelintą savaitę gyvena iš 
Arizona valstijos atvažiavę- 
“Kabinai” labai švariai užlai
komi, su visokiais patogu
mais ir nebrangiai kainuoją. 
Visi namai gražiai nudažyti, 
su skoniu visur prirengta, ba
landžių nameliai, “sūpynės” 
čiužiuoklės, gėlių darželiai, 
painios, vynuogės su išpintais 
stogeliais, labai daug įvairių 
medžių, tarp medžiij įvesta 
radio muzika ir prožektoriai.

MADOS

480

No. 4804 — Išėjimui suknelė. Ele
gantiška ir graži. Sukirptos mieros 
10, 12, 14, 16 ir 18 metų amžiaus 
panelėms.

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

NAUJIENOS Pattern DepU 
1789 S. Halsted Sti, Chicago, IH 

čia jdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No...... .... .

Mieros ------------------ per kratinę

.(Vardas ir pavardė)

.(AdųM*») i
J ■ M l'L" 1 ■.

(Miestas Ir vfjfltijf^

iiV » Šb

NAUJJENŲ-ACME Photo
TEISIAMI UAW VIRŠININKAI —Penki suspenduoti United Automobile 

Workers, kuriuos dabar teisia unijos teismą?, Detroite, Mich. Iš kairės deši
nėn, Wyndham Mortimer, George F. Addis, Richayd Flrapkcnsteen, Walter N 
Wells ir Ed Hali.

SITUATION WANTJED 
Ieško Darbo

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

pirmos lubo? priekyje.

FURNISHED RO.OMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

1900 So. Union Avenue.

HELP VVANTED—FEtylAJLE

DAILIŲ PLUNKSNŲ darbinin
kės, tik .patyrusios tegul atsišaukia; 
ostrich purling, pasting and bran- 
ching. Pastovus darbąs; gera mo
kestis; Art Quill and Novelty Co. 
7Q0 W, Roosevelt |Road.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys maišytiems skudurams 
sor.tųOti LINCON IRON and ME- 
TĄL CO., 6423 So. Western Avė.

HELP WANTEb—MĄLE 
Darbininkų Reikia

FOR RENT—IN ^GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

krautuvei.
7976. 4129

Oras tyras, visur kvepia ir 
žaliuoja.

Tai ir mes prie stahj pas
kendę gėlynuose-žalumynuo- 
?e, Aikrąi malonioj, draugiš
koj nuotaikoj leidom links
mai laiką. Stalai nudėti viso
kiu maistu, o darbštusis joniš
kiečių ’kliubo pirmininkas Jo
nas Yankus iš kranij šaltą pu
tojantį alutį vos spėja nešti. 
Smagios kalbos.

Motuzai irgi su mumis da
lyvauja. Panelė Mickevičiūtė 
kelias poząs ir vyrų,ir mote- 
tij bei visus svečius “nupikčią- 
vo^’. Jonas Gasparaitis stip
riu, gražiu balsu užtraukė dai 
neles, o mes jam padėjome. 
Jautėmės kaip Lietuvoje jau
nystės dieneles leisdami. Nors 
čia gražu, bet tamsi naktužė 
mus visus išskyrė ir išvykome 
pilni įspudžiij į namučius.

—R.

Būrys ehfcagiečiy ėmėsi
Stilsono Komiteto ąaųdai
Daugelis, tur-būt, jau žino,’ 

kad yra užsilikęs senas nebaig
tas reiį<alą?t.

Tai yra nemalonu prisimin
ti, bet ką darysi, kad užsivilko. 
Tai nors dabar reikėtų šiek 
liek pasirūpinti. Taigi nęriu 
prisiminti šį reikalą musij vie
tos s-paųdoje, nes kituose mies
tuose jis daugiau keliamas.

Kaip žinot, drg. J. V. Stilso- 
no reikalą? yrą ųž^vįjtkęsi. Ją- 
sauliųio karo metu buvo daug 
nusikaltusių už pasipriešinimą 
ėjimui jaunų., vyrų į ka-

darbo

žagarieičiai Važiuoja PAIEŠKAU VYRO, kurs myli 
ant farmos gyventi. Kuris neturi 
darbo ir ne senesnis kaip 50 metų 
amžiaus, atsišaukite laišku. Mrs. 
A. Alekas, Brethren, Mich.

RENDON MARQUETTE PARKE 
2 kamb. apartmentas su stikliniu 
porčium, iš kurio galima padaryti 
tretį kambarį. Maudynė, showe.r 
bąth, apšildomas, garažas. Bevai
kiams žmonėms pigi renda. Taipgi 
Marųuette Parke gražus ofisas su 
dideliu vvaiting room. Tinkamas 
dėl daktaro, advokato, arba kito
niškai profesijai "ar bizniui.

CHARLES URNICH, 
4708 S. Vfestern Av. Lafayette 6404

Sekmadijenį Pikųikaus Wa- 
verlu Reąch Parke.

Paskutinė Savaitė 
WPA Teatro

Šeštadienį Blackstone tea tre 
užsibaigs vaidinimai jaunystės 
komedijos “Anthony and Ąn- 
11,1 • fV j .* ’; i : 'i . r .,

Tuo pačiu laiku Gydai North
ern teatre užsibaigs federalinis 
baletas, vedamas Grące ir Kurt 
Graff, Ęuth Page ir Ęantley 
Stone.

buvo prasižengęs ir nutei?tąs- 
ilgus įnešus kalėti. Iš kalėjimu 
pastangomis! gero advokato bu
vo paliuosuotas, bet advokato 
sąskaita už darbą nebaigta mo-

Aukų turi $97.26
yf eįo -pastebėti f Naujoje Ga

dynėj Sjilsono sąskaitos likvi
davimo komiteto atskąitą iki 
liepos 15 d. Komitetus — drg. 
J. Gląye?kas, P. Krįmsčiukas ų’i 
A. Lukoševičius pranešė, kad

Prie Ęaltįjos juros, tarp ki
tų žąvėj ančių vietų, yrą Nidą 
ir Juodkrantė, kur' 
kiai vasaros melu 
praleidžia-

Tarp Klaipėdos ir 
yra tokis tolumas, 
Chicagoš ligi Sand 
Indiana ir Michigan ežero. Ža- 
gariečių Kliubas tame Chica- 
gos pamaryj ateinantį sekma
dienį turės “Bas-ket Picnic”, 
Waverly Beach State Parke.

yįsi ž,ągQric,čį.ai r.eni<į.tė? ,t,ar 
mc išvažiavime dalyvauti. Ten 
tur.ėsiine puikius laikus. Gar 
lė?inxe ežere pasijnaudylį^ 
smiltynų kalnuose apt saulu- 
lės pasikepinti su ?yiedipiu 
pažaisti ir kitokių žaislų tur 
rėti.

Veiklusis jaunuolis Alex Ni- 
prįk.as ir kiti/ jau organizuoja 
važiuotojus ir mašinas. Kurie 
nežinote, važiuokite 12-20 
roiite arba palaukite tarp .8:30 
9:00 valandos*vryto prie 95-9Š 
ir iState gatvių iš čia visi “in 
corpoi'e” trauksime į Sapd 
D unes. & —R.

klaipediš- 
liuoslaikį

Liepoj aus 
kaip nuo

D unes,

CLASSIFIED
SKELBIMUS 

“N.” RASTINE PRIIMA 
■KASDIEN NUO 8 V. RYTO

7:30 VAL. V AK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto Iki 
I popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 850Q

BUSINESS CHANCES 
Fardavhnui Bizniai

BARBERNĖ PARDAVIMUI; 
brąngiai; pąrsiduodą todėl, kad sa
vininkas įėjo į kitą biznį.

3107 So. Halsted St.

ne

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutoniobiUai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY F1NANCE 
COMPANY

ties 1340 We*st 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $895 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.

T

IS DARBO

REIKALINGAS TEISINGAS 
žmogus prisidėti $1000.00 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.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

PARDUOSIU savo pusę taver
nos biznio — vieta randasi prie 
kampo Halsted ir 21-mos, antrašu 
2042 So. Halsted S,t. Aš turiu ledų 
ir anglių biznįy: man yra persun- 
ku abudu biznius prižiūrėti.

Kreipkitės į taverną.’

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
3? metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEĘORT RGOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 27 d., 3:50 valandą po 
pietų,, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Panevėžio ap- 
skrM Smilgių mieste.

Pąliko dideliame nuliudime 
moterį Ievą po tėvais Ar- 
skaudaitę, 2 seseris Anasta
ziją Ivanauskienę ir šv.ogerį 
Antaną, Veroniką Pilipavi
čienę ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 So. Lįtuanica 
Avė. Laidętuyės įvyks sąba- 
toj, Liepos 30 d., 9:00 vai. ry
to iš kopi. į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Av. Kazimiero kapines

Visi a. a. Karolio Jozaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir ątsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Seserys, švęgeris ir 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel.' 

YARDS 1138.

W Galės Mylintiems 
Vestuvėm?, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams. A

GĖLININKĄS
4180 Archer Avenue
Pilone LAFAYETTE 5800

Alim/IA Siunčiam GėlesIIVHKIa Telegramai
.VIMlMM Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės -Vestuvėms, Banldetama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 73J4 Į

Remkite tuos, kurie 
garsinasi \ 

“NAUJIENOSE” i

. ,..Uv

trūksta geros surnos.. Viso sko
los randasi $523.

Chicagiečiai nori ateiti į pa- 
gelbą sąskaitų likvidavimo ko
misiją! į talką, šie asmenys im
sis durįo: Frank Stąjtiioms, 
Napaleonas 'Wiliniaiti£!, Marce
lė Jasinskas, Evą Kudmiskas, 
Juozapas M. Br.uchas, Jonas 
Tliomas, Jonas Ą. Ją^inskąs, 
Jokub.as Kuclunękąs ir J. J. 
Brande usl

Piknikas Daniels darže
Jie mano surengti Ghicagojc 

drg. Stilsouo naudai piĮ<nika, 
tikėdamies kad Chicagoš pią<ti 
visuomenė atjaus ir parems šį

Piknikas rengiamas rugpiu- 
čio 7 d., Daniels darže, 87tb 
SI. į westus nuo Kcan avė.' 
Nauja vieta labai patogi ir ^ra- 
ži. Kąd ir lytų, yra pąs.togė/ 
nuvažiavę nes.ušlaps.

Rugp. 7 d. į Daniele daržą 
d. J. V. Stilsono naudai. Atsi
žymėkime mes chicagiečiai.

mus nuo 
Muilų

FecleraJinė yįį#ią ^,ąAaik.moį 
$100 pąliuosnymAus nvto muito 
įvežamą? jš svetur prekes, iš
ėmus • iš Meksikos
prekių paliuosavimo apribavi- 
mo nįjęą, įąi feėįt h.U3 
speciali patvarkymai.
---------------T ——  !

Naujienų Piknikas
. SEKMADIENĮ 

Rugpiučk) 14,1938 
Sunset Park Dar?e 
135th IR ARCHER AVENUE... ų... ;

Teisią s 
Žmogžudį

Apskundė Cirką
■*

Aktorių unija apskundė 
darbo santykių tarybai Ring- 
ling Barnuni and Bailey cirką 
už laužymą Wagnerio darbo 
santykių akto ir už šalinimą 
iš darbo orgapizuotų darbi- 
hinkųt‘“Vich pereitą mėnesį 
cirkas pašalino 1,500 darbi- 
nipkų. .Cirkas buvo pripažinęs 
uųiją h’ padąjrę? ;kelių metų 
koplraktą, kuri Į?e,tgi prie 
kiękvįejuos progos laužo. Cir
kas norįs susivienyti su kitu 
neorganizuotu cirku ir visąi 
p.ąšalipli uniją.

DĘLICATĘSŲ, mokyklai reik
menų ir saldainių krautuvė par
davimui. Nebrangi renda. 2737 E. 
79th St.

MJLLINjERY SHOP, arti Western 
Electric; parinktas lietuviškas biz
nis; nebrangi renda. Parsiduoda 
labai pigiai. Cicero 3988 M.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

REAL ĘSTATJE FOR SALE 
Namai-Zemė Pardavimui

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

COAL—WOOD—OIL

* Kriminąlis ^teisinąs pradėjo 
svarstyti bylą 18 metų negro 
Robert Nixon, kuris nužudė 
ir išgėdino slaugę Floirence 
Johnson. Jis prisipažino prie 
kitų panašių pyasižengnnų.

Jaut pranašaujama mir.tj.es 
b a usnį ė.

P&Ugėj.ą Apmokamos 
Atostogos

Anglijoj c pastaruoju laiku 
ėinė nepaprastai daugėti ap
mokamos atostogos, Kurių ten 
iki šiol nebuvo. Apmokamas 
atostogas pradėta duoti ir 
įjtųvių darbininkams.

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 
apointmentą padarius 
ming, 6322 So. Western Avė. Re- 
public 2800.

galima tik 
m. T. Fle-

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ............
NUT ......... .....
BIG LUMP ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
priemiesči-uose.

TeĮ ARDMORĘ 6975

d i r-

Nemėgsta Klasikinės /f X

LEEDS, Anglija — šiomis 
dienomis čia R, J. Forbęs, Ka
rališkos konservatorijos t^eįkr 
jęrįus, padarė pareiškimą, jog 
visoje Anglijoje tėra tik apie 
1.0QxQQQ 
gerą j^ąšikinę 
kiti pasiteplųipa pigios rųšies' 
^ią^ų.

Bao Ligą
IiŲeJ yądinąmosAOS Ęąng’p 

gos JUijųęį? įtarumai pey jtųetųs 
apye ųųęsMų.

joji sfea
.tijk tąyp gąjlyijių, ąyįų iy fciąų-

ŠiępMs ^įe- 
ppmis J^dl^ė fe. /. J.

bar ya^^oįe veda

< Illinois valstijoje statyba 
primenanti viduramžius, 
ji baisiai esanti atsilikusi.^ 
nuomonę pareiškė 
•Straus, federalis statybos admi 
-nistratorius.

i,—tiek
4 

Nath an

Mokėti 
JPmsiias

$,oci<al S.ecurity Boą|rd 
4o pareiškimą, kad tos unijos,
kurios samdosi darbininkus, 
turi mokėti senatvės pensijų 
takaus.

išlei-

Ijod.ustrijii Ruošiama 
Sekamam Karui

Karo .dcpąj’-tąincĄtas paskel
bė vyhinęs savo programą 
.mokįnii industriją gaminti 
ka^o inedžiągą. Tam tikslui 
kongresas paskyrė $22,000,000. 
Mažieji kontraktai bus atiduo
di tojus firmomis, kurios tų 
reiknie^ų neganiina, bet galė
tų gąminiti pątįayiusios mažu? 
pąJkeįlį.nąųs mašiiAPSe ir savo 
dirbtuvėse.

CigMU JHĮ^ofe^cija

$VįPA pądąirė tyrintą ir nur 
sta,tė, cigarų gątnyfcos me- 

j>«Wųw $ darbo 
pusg 4wWinklJ- O 

Ar Kkmeji yra p^v^uje dar- 
jbo W£eįU<mo. Kaip paprastai 
J>Wą <to,ki,uose atsitikimuose, 
mechanizacija išstūmė iš biz- 
Uio /nafastfs dirbtuves ir pa
siliko tjjk didelės dirbtuvės 
plačiai jšsjgąrĄįųųsios, kurios 
išsigali įsigyti yė^ausias ma-

.o.-" i’ s" Nmb^e!

2 FLATŲ MURO NAMAS — 5 
ir 5 kambariai. Vidus pilnai mo- 
dernįzųQ,tas. JElektrikinis Šaldytu
vas. S.taĮąs ąkmens viršum. Seal 
Cabinet sinka. Įbudavota vonia. 
Alumino tailai virtuvėj ir .voninėj. 
Linoleum ant virtuvės ir porčių 
grindų. 2 karų muro garažas. Gaso 
šiluma, jei norima.

Green Street, tarp 69-tos ir 70-s. 
Kaina $8,500; $2,500 įmokėti. Pa
matyti galima tik apointmentą pa- j 
darius. Englevvood 0018.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais ištuokė j imais. 
Uthuanian Buiiding Loan and

Savings Association 
1739 So. Hąlsted Street

ROCKy/ELL, į pietus nuo 63-os 
6 kambarių muro .namas, garažas. 
Arti bažnyčių ir mokyklų —$6,000.

Arti 73-čios ir Halsted; našlė 
turi .parduoti kertinį muro namą; 
•3 flatai po 6 kambarius; garo ap
šildymas. įtinai įrengtas ir daro
mas tavernos biznis — $15,500. ♦.

111 -ta arti Beverly; 2 aukštų 
mūras; 5 flatai; pilnai įrengta ta
verna daranti gerą biznį. Kaina 
$16.000. šaukite:

MR. MEDORA, Stewart 3601.

SKOLINAI PINIGUS 
ąnt Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 mėtų. 
’SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN AS$QCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Ca^a! 8887

KAS KĄ TURITE MAINYTI?
Brighton Parke, 40th ir Go. Map- 

lewood Avė., 2 flatų po 5 ir 4 
kambarius, lotas 50x125; į, garažai. 
Rendos $52.00 į mėnesį. Kaina 
$3,650, 5 kamb. mūrinis Bųngąlow, 
apšildomas. Kaina $3,5Q0. .C. P. 
Suromskis, 5202 W. 69th St. Tel. 
Grovehill 0306.

FARMS FORSALE 
________ Ūkiai Paraayitnųi________  , 

166 akrų 8 mylios nuo apskrities 
centro miesto* 3 ijnylios nuo mažo 
miesto. Geras ūkis, kiek miško, bu- 
dinkai sveiki. Nuosavybė. Tiktai 
$2000.00. Mrs. V. Misėvicz, Hart, 
Mich.
FURNITURE-Fi£tŲ£E FOR SALE 

Rakandai ir (taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1988, visokio didžio su . 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi ^to
rų fikčerius dėl bile kurio biznio f 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu pirkaite kitu?; ' ~ .........

S. E. SOSTfiū 
1915 SO. STI

< CALuni
& SONS 
STREET

■i t .'f

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGABSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO,*

. PAŠAUKIT A U

CANAL įįį»
Musų apgarflnąmi kainos 
P.dftUUMttM- Ui pakartoji
mus dunda ma <a» nuo-

mir.tj.es


i'■ v*/'* i •. •. 'T* ' •į/'': a , h V' ’• ,‘i. . •> .'

■ , „ «■ — „„, ■ - , I ——...........................    „■, , , | | , i —

DARBAI CHICAGOJ IR VISOJ VALSTIJOJ 
PRADEDĄ EITI GERYN

NAUJIENOS, Chicago, 111, Ketvirtadienis, liep. 28, ’38
—■—-■— — - i - -  ........................... -...............-....... —

Bedarbių Skaičius Jau Mažėjąs
Washingtono ir Illinois val

stijos Darbo Departmentai pra
neša “Naujienoms”, kad bedar
bė Illinois valstijoj “pasiekė 
dugną” liepos 22 d., ir, kad da
bar, su pereitos savaitės pabai
ga* darbai pradėjo eiti geryn.

Illinois departmentas skelbia, 
kad šio mėnesio pradžioj val
stijoj buvo apie milicnas bedar
bių, bet dabar tas skaičius ima 
pamažu mažėti. Tas departmen
tas paremia savo tikrinimus 
sekamais faktais apie darbi
ninkų samdos didėjimą:

• United States Radiator 
Company, Edwardsville, III., pa
ėmė atgal darban 100 darbi
ninkų;

• Ariston Manufacturing Co. 
4055 Diversey Blvd., ruošiasi 
priimti atgal visus atleistus 
darbininkus;

• W. F. Hali Printing Co., 
4600 Diversey Blvd., Chicago, 
laipsniškai priima darbui atleis 
stuosius darbininkus, viso 1,200.

• Marš, Ine., 2010 Oak Park 
avenue, priėmė atgal 100 darb.;

• E. Brach and Sons, 4656 
W. Kinzie St., šaukia atgal vi
sus darbininkus;

• Euclid Cąndy Co., 618 S.
Kilbourne avė;, šią savaitę pri
ims 200 darbk^___ _

• Kraft Phoenix Cheese Co., 
priėmė atgal 90 darbininkų;

• Peabody Coal, Harrisbur- 
ge—priėmė 400 kasėjų;

• Sahara Coal, Harrisburge, 
priėmė 400;

• Moore Corporation, pečių 
dirbtuvė, Joliet—150 darb.;

• John Manville Co., Wau- 
kegan,—priėmė 26 darb.;

• Old Ben Coal Corp., West 
Frankfort,—priėmė 740 kasė
jus;

• Bell and Zoller Co., West 
Frankfort—-1,400 darbininkų,

• Janssen and Schaefer Con- 
struction Co., Peoria—123 dar
bininkus.

Departamentas sako, kad sam
da dabar didėjanti ir didės iki 
vasaros pabaigos daugiausiai 
dėl to, kad fabrikų atsarga vi
siškai sumažėjus, o užsakymai 
paskutiniu laiku ėmė didėti.

Lietuvaite Daininin
kė Laimėjo Operos 
Kontraktą Berlyne

2,(90 Streikavusių 
Darbininkų Grįžo 
Dirbti Skerdyklose

Ieško Antano 
Baublio

Faliunė Kazlauskaitė krei
pėsi į Naujienas iš Racine, 
Wis.,t prašydama savo pusbro
lio Antano Baublio - adreso. 
Jisai gyvenąs Chicagoj ir už
siimąs stalioryste.

P-lė Kazlauskaitė atvyko iš 
Philadelphijos, Pa. su pusbro
liu pasimaty’i ir apsistojo Ra- 
eine, Wisconsine, adresu 704 
Park Avenue. >

A. Baublis ar asmenys, ku
rie turi žinių apie jį, yra pra
šomi susižinoti su p. Kazlaus
kaite aukščiau paduotu adre
su. Telefonas Prospect 2317 J.

(Sp)

Statys Naują 
Kalėjimą
Naudos jį prasižengusiems 

pirmą kartą.
Illinois kalėjimų adminis

tracija skelbia, kad netrukus 
pradės statyki naują kalėji
mą, kurį naudos pirmą kartą 
prasižengusiems ir pirmą kar
tą nubaustiems kaliniams.

Administracija atrado, kad 
jauni piktadariai, patekę į re
guliarius kalėjimus, ir bend
raudami su įgudusiais krimi
nalistais, dažniausiai grįžta ne 
į padorų gyvenimą, bet palie
ka aršesniais piktadariais, ne
gu kad buvo.

■ ii ifMrmiiiMfcaii

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

“DEBATAI” ORE — Baltasis ženklas parodo neaiš
kiai matomą pavidalą 26 metų bedarbio John Warde,

• z 'y; • i

kuris stovėdamas ant Gotham viešbučio 17-to aukšto
išsikišimo New Yorke, per 11 vai. sva|rstė, šokti ar ne. 
Matyt, nusprendęs, kad nėra ko gyventi, šoko ir užsi

‘Karas’ Westsidės Parapijoj Aprimo
Marijonų Gundomi “Maištininkai” 

Pralaimėjo

Dainuos Didžiojoj Berlyno 
Operoj.

Ir vėl maloni naujieną dai
lės mylėtojams. Dar viena lie
tu vai lė dainininkė, p-lė Apo- 
lionija Stoškiutė, dramatinis 
sopranas, pasižymėjo taip ge
bai, kad gavo kontraktą dai
nuoti Berlyno Didžiojoj Ope
roj.

Kaip jau buvo praeitą sezo
ną Muzikos Žiniose tašyta, 
p-lės Stoškiutės tėviškė yra 
Worcester, Mass. Belankyda
ma mokyklą ir belavindama 
savo balsą, ji parodė tiek ta
lento ir gabumo, kad laimėjo 
stipendiją studijuoti Juilliard 
School of Music, New York’e. 
Studijavo lenais su tokiom 
garsiom mokytojom kaip Mar
celin Sembrich ir Rosalie Mil- 
ler. Pradžioje šių metų p-lė 
Stoškiutė išvažiavo Vokietijon 
tolesnėm studijom ir priden
gimui Wagner’io operų reper
tuaro.

Dabar jau ateina žinia, kad 
p-lė Stoškiulė padarė sutartį 
dainuoti toj Vokietijos didžio
joj operoj. Kontraktas su šia 
Vokietijos opera yra skaito
mas kaipo geriausias atsieki- 
mas Vokiečių muzikos sfe
rose.

Didžioji muzikos mylėtojų 
šeima džiaugiasi, kad lietu
vaitės vis tankiau ir tankiau 
pradeda atsižymėti plačiajam 
muzikos pasaulyje, garbingai 
garsindamos valrdą lie'/uvių. 
Mes atydžiai seksime jos dar-’

Laimėjo streiką penkiose dir
btuvėse.

2,000 darbininkų, kurie strei 
kavo per dešimts dienų, vakar 
grįžo į darbą penkiose Chi- 
cagos mėsos firmose:

Roberts and Oake
Agar Packing and Provision 

Company. >
P. Brennan Packing Co.
Miller and Hari.

Illinois Packing Company.
Darbininkai streiką laimė

jo.
Dirbtuvės sutiko pasirašyti 

kontraktus su unija, United 
Packinghouse Workers Indus- 
trial Union, pripažino C. I. O. 
visų drtrbininkų atstovų ko- 
lektyvėms deryboms, sutiko 
duoti apmokamas atostogas, 
pirpažinti senioriteto tieises, 
ir pakelti algas. Taipgi nusta
tė 32 valandų minimom darbo 
savaitę .

Skerdyklose leidžiami gan
dai, kad “Streikas buvo pra
laimėtas,” bet laimėti reikala
vimai sako visai ką kitą.

buotę. Geriausio pasisekimo 
jai.

Nora Gugienė.
(Gilią padėką reiškiu po

niai J. Daužvardienei, už man 
prisiųstą laikraščio iškarpą, 
Worcester Evening Gazette, 
kuriame tilpo ilgas aprašymas 
ir p-lės Stoškiutės paveikslas.

N. G.)

mušė vietoj.

NAUJIENŲ-ACME Photo

NUSIŽUDĖ — 26 metų John Warde, New Yorko bedarbis, .kuris per 11 va
landų išstovėjęs ant 17-to aukšto išsikišimo, New Yorke “Gotham” viešbutyje, 
šoko ir užsimušė vietoj nukrikęs 200 pėdų ant šaligatvio.

KAS NORS ~
Naujo — Nepaprasto \ 

Naujienų Piknike \ 
i BUS PATEIKTA PANORAMA l 
į “Diktatorių Maršas” i 
\\ IR ’

ftį “Vilniaus Likimas”

I Rugpiučio 14,’38
ĮB Sunset Park Darže 
|W 135th ir Archer Avenue 

įžangos kuponas tilps Hu\\\ NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

AUTOMOBILIŲ UNIJOS TEISMAS— Paveikslas parodo United Automo
bile Workdrs unijos teisiną, kuris svarsto kaltinimus, iškeltus penkiems su
spenduotiems unijos viršininkams. Iš kairės dešinėn, Morris Field, Lester 
Washburn, Desmond Garst, prezidentas Homer Martin (stovi) ir Larry David- 
ow, unijos advokatas >

WESTSIDE — Karas West- 
si dės Aušros Vartų Parapijoj 
laikinai aprimo. Tai gali būti 
tik laikinos paliaubos, o gal ir 
nuolatinė taika. “Sukilėliai” bu
vo gana skaudžiai sumušti, tad 
gal nebandys naujo puolimo. 
“Karas” prasidėjo, kai parapi- 
jonų tarpe susidarė grupė mai
štininkų ir pradėjo platinti pe
ticijas ir rinkti parapijonų pa
rašus. “Maištininkų” peticijos 
reikalavo, kad dabartinis kle
bonas kun. M. Urbonavičius bu
tų prašalintas. Jos buvo užad- 
resuotos Marionų viršininkui 
Chicagoj, provincijolui Jakai
čiui, kuris valdo savo vienuo • 
liją iš Hinsdale, III.

Bet vos spėjo peticijos pasi
rodyti tarp parapijonų, tuoj su
judo parapijos jaunimas “mai
štininkus” malšinti. Greitomis 
sušaukė speciali jaunimo susi
rinkimą (liepos 8 d.,)’ir vien
balsiai priėmė maž-daųg seka
mo turinio rezoliucijas:

Jaunuolių Rezolliucijcs
1. Kad kun. Urbonavičius pa

siliktų parapijoj;
2. Kad marijonai nesikištų į 

parapijos reikalus;
3. Kad marijonai nešdintųs 

iš parapijos, jei jie prašalins 
kun. Urbonavičių, ir

4. Kad parapijos komitetas 
sušauktų specialį parapijonų 
susirinkimą.

Po rezoliucijomis pasirašė 
jaunuoliai Frank A. Palionis, 
pirmininkas; Joseph P. Krauja- 
lis, vice-pirmininkas; Catherine 
Balčiūnas, raštininkė; Tecla 
Karwales, raštininkė, ir John 
Zostauskas, Anthony Vaichu- 
nas ir Frank Petrulis—maršal
kos. .. ) ,

Jaunuoliai prie rezoliucijos 
pridėjo glėbį susirinkimo daly
vių parašų ir jas nusiuntė pro
vincijolui Jakaičiui, tų marijo
nų viršininkui, apie kuriuos re
zoliucijoje taip aštriai atsilie
pė. , •

Parapijos komitetas ir eili
niai parapijonai stebėjosi rezo
liucijų drąsiu tonu, bet buvo 
dėkingi jaunuoliams, kad jie 
aiškiai pasakė kas kun. Urbona
vičiui kiša koją. Daugelis žino
jo, bet nedrįso atvirai pasaky
ti, kad kun. Urbonavičių iš pa
rapijos nori iškraustyti patys 
marijonai, kurie parapiją valdo 
ir kun. Urbonavičių čia pasky
rė klebonu.

Taigi, kai atsirado būrelis 
“maištininkų”, tai marijonai 
jiems tyliai turavojo ir siundė 
juos prieš kleboną.
Tarnauja Parapijai, Ne Mari

jonams
Kvočiami parapijonai nurodė 

įvairių priežaščių marijonų ne
pasitenkinimui kun. Urbonavi
čių, bet jos visos susiveda prie 
to, kad kunigas klebonas tar
nauja parapijai, o ne marijo
nams. Skaitydamies “parapijos 
globėjais”, marijonai jautė tei
sę kištis į parapijonų reikalus 
ir duoti kun. Urbonavičiui įvai
rias instrukcijas ir įsakymus. 
Tas kišimasis į parapijos ir kle
bono reikalus ilgainiui parapi- 
jonams pusėtinai įgriso. Jie 
tylėjo, bet už tai jaunuolių su
sirinkimas atvirai marijonams 
pasakė “nekiškit nosies kur ne
reikia”. “Mes norime, kad kun. 
Urbonavičius pasiliktų šioj pa
rapijoje ir kad marijonai pa
liktų jį ramybėj, o jei ne, tai 
tegu visi marijonai kraustosi 
iš parapijos; nes norime, kad 
vientik kun. Urbonavičius su 
vikaru valdytų parapiją, o ne 
marijonai...” Tokia yra maž
daug tų rezoliucijų mintis, kaip 
ją interpretuoja su dalykais su
sipažinę parapijonai.

Gavęs jaunuolių rezoliuciją 
ir reikalavimą šaukti parapijonų I 
susirinkimą, parapijos komite

tas tai padarė liepos 13 d. Su
sirinkimas įvyko parapijos sa
lėj. Dalyvavo keli šimtai para
pijonų ir visas komitetas, su
sidedantis iš dvylikos narių, bet> 
klebono nebuvo. Susirinkimą 
sušaukė parapijos sekretorius 
Antanas Povilauskas, pildyda
mas instrukcijas vyriausių ko
miteto narių, globėjo Frank 
Balčiūno ir globėjo Longino Ju- 
sevičiaus.

Parapijonų Susirinkimas
Susirinkime dalyvavo ir kai 

kurie “maištininkai”, bet svar
stant kun. Urbonavičiaus pra- 
šalinimo reikalą, jie tylėjo. Vi
sas komitetas pasiūlė parapijo- 
nams savo rezignaciją, bet su
sirinkimas ją vienbalsiai atme
tė ir vienbalsiai nubalsavo, kad 
kun. Urbonavičius turi pasilik
ti parapijoje. Parapija turi a- 
pie 400 parapijonų, o apie 300- 
tai padėjo savo parašus po su
sirinkimo nutarimais.

Komitetas už Kleboną
Turbut klaidingai painfor

muotas asmuo pereitą Šeštadie
nį “Naujienose” rašė, kad pa
rapijos komitetas ir didžiuma 
parapijonų nori kun. Urbonavi
čių išmesti, bet tai netiesa. Kaip 
tik priešingai. Marijonai ir jų 
pasekėjai parapijonų tarpe (jų 
didele mažuma) eina prieš kle
boną, o visas komtetas kaip tik 
jį gina.

Tą parodo susirinkimas, ku
riame visas komitetas dalyva
vo. Buvo pasklidę gandai, kad 
komitetas nepatenkintas klebo
nu, kadangi jis eina virš “jo 
galvos”, bet pats komitetas tą 
užginčijo susirinkime. Jo na
riai pąręįškė susirinkimui, kad 
parapija niekad taip gerai ne
stovėjo finansiniai, kaip dabar; 
visos sąskaitos yra laiku ap
mokamos; morgičio “instalmen- 
tai” ir nuošimčiai reguliariai 
sumokami vyskupui ir kun. Ur
bonavičius net atmokėjęs kai 
kurių buvusių klebonų skolas.

Kooperuoja Su Komitetu
Komitetas toliau aiškino, kad 

kun. Urbonavičius nieko neda
rė be komiteto žinios, kaip tik 
priešingai, daug geriau, negu 
buvęs klebonas Marčiulionis, ko
operuoja su komitetu ir veikia 
su juo išvieno. Klebonas taisė 
altorius—tai darė su komiteto 
žinia ir sutikimu. Darė kitus 
remonto darbus—vėl turėjo ko
miteto pritarimą. Virš didžiojo 
altoriaus buvo uždėtas stiklinis 
skliautas, bet jis kainavo ne ke
lis tūkstančius dolerių, kaip kas 
sako, bet nepilnai tūkstantį. Ir 
jokių altorių nevežė į Hinsdale.

Komitetas gynė kleboną “vi
somis keturiomis” ir didelė di
džiuma parapijonų jam prita
rė.

Po to susirinkimo “karas” 
Westsidėj aptilo. Parapijonai 
spėja, kad gal marijonai ir jų 
provincijolas Jakaitis butų ban
dę kun. Urbonavičių išmesti, 
bet pamatė, kad klebonas turi 
savo pusėj didžiumą, nuleido 
rankas. Jei marijonai butų ban
dę ką nors daryti, tai komitetas 
ir parapijonai buvo pasirengę 
eiti pas kardinolą protestuoti.

Vieno teigiamo rezultato pa
rapija tikisi iš aptilusio triukš
mo, tai to, kad gal dabar ma
rijonai nebelys į parapijos rei
kalus tiek daug, kaip pirma, ir 
nebediktuos kun. Urbonavičiui 
kiekvieną žinksnį.

Westsid ietis

Apiplėšė 
Aludininką

Trys vagys prie 106 ir Mus- 
kegon užklupo' ii banko va- 
žiuojantį aludininką Eli Sa- 
vich, 10800 Torrence avė-, ir 
atėmė $900.00.




