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Rusu Artilerija Padarė Skaudžiu Nuostoliu Japonams
RUSU PATRANKU VEIKMĖ PRILYGO 

SMARKIAUSIOMS PASAULINIO 
KARO ATAKOMS

Į Novokievską atvyko maršalas Bliučeris 
rusams vadovauti

YUKI, Korėja, rugpiučio 9. 
— Sovietų Rusijos sunkioji 
artilerija antradienį apšaudo 
Changkufeng kalvą tokiu smar
kumu, kad jis pralenkė visus 
kitus apšaudymus įvykusius 
nuo to laiko, kai liepos 11 die
ną prasidėjo rusų-japonų kon
fliktas.

Visą antradienio popietį so
vietų patrankos siuntė į japo-i 
nu pozicijas sviedinius. Vidu
tiniai jos siuntė po šešis svie
dinius kas minutė.

Veteranai, kurie stebėjo ru
sų ataką, sako, jogei ji pilnai 
prilygo smarkiausiai artilerijos 
ugniai Pasauliniame kare.

Rusų ugnis sudegino kaimą 
rimojusį Changkufeng pakalnė
je. Paskiau ji nušlavė gojalį 
buvusį kalvos šlaite. Vėliau ru
sai paleido daugiau nei 30 svie
dinių ant pat kalvos viršaus. 
Rusų ugnis, stebėtojų aiškini- 

' mu, buvo- nepaprastai -tiksli. 
Japonų nuostoliai, manoma, 
esą skaudus.

Suardė sukilėlių pla- Martin grįžta į Ame- 
nus bent dviems mė- rikos Darbo Fede- 

nesiams raciją
HENDAYE, Francuzija, rug

piučio 9. — Ankstyvesnieji an
tradienio pranešimai sakė, kad 
tą dieną Ebro upės fronte Is
panijoj buvo ramu. Sukilėlių 
atakos atsiimti iš lojalistų jų 
užgriebtą teritoriją aprimo. Su
kilėlių jėgos buvo išsiėmusios. 
Jiems reikalingas pasilsis.

Ispanijos civilio' karo stebė
tojų nuomonė yra, jogei pas
kutiniųjų laikų lojalistų ofen- 
syvas taip išsėmė sukilėlių jė
gas ir taip suardė jų planus, 
kad jiems persiorganizuoti ims 
mažiausia pora mėnesių. Bet 
apie tą laiką, daug maž apie 
spalio mėnesį, rytų Ispanijoj 
paprastai prasideda lietingas 
sezonas. Taigi ir lietus dar ga
li sutrukdyti Franco ir jo tal
kininkų naują ofensyvą.

Ir dėl muštynių kar- 
čiamoj kalti čekai
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 9. — Pirmadienį Čeko
slovakijoj, muštynėse karčia- 
moj, buvo užmuštas vienas na
cis. Dėl to Vokietijos spauda, 
kontroliuojama nacių, didžiau
siu įnirtimu dabar puola Čeko
slovakiją ir kaltina ją “žudy
mu vokiečių”.

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

Debesuota; šilčiau; saulė te- 
ka 5:15, leidžiasi 7:59 valan
dą. .

( Kiek anksčiau prieš šią sun- 
> kios rusų artilerijos ataką ja- 
ponų karininkai pareiškė, kad 
jie yra prisiruošę atremti rusų 
atakas. Be to, jie pranešė, jd- 
gei rusams atvyksta pagalbon 
daugiau sustiprinimų.

Kiti japonų pranešimai 
kė, jogei rusai stato naujus 
sutvirtinimus Posiet įlankos 

Į apylinkėje ir koncentruoja čia 
kavaleriją, patrankas ir tan
kus. Iš to daroma išvadas, kad 
rusai rengiasi praplėsti kaut^; 
nių su japonais liniją, nes Po- 
siet įlanka randasi keletą my
lių i rytus nuo Changkufeng 
kalvos.

Armijos komunikatas skelbė? 
jogei rusų pėstininkai atakavb 
Suiliufeną. ši vieta randasi ke
letą mylių į šiaurę nuo Shacho• 
fengo, kurį japonai atėmė i£ 
rusų kartu su Changkufengu.

Gauta pranešimas, jogei į 
Novokievską atvyko maršalas 
Bliučeris. Jisai asmeniškai va
dovausiąs rusams: jų kautynė
se su japonais.

DL3TROIT, Mich., rugpiučio 
9. — Automobilių darbininkų 
unijos išmestieji vice-preziden- 
tai ir jų šalininkai šaukia atei
nantį penktadienį organizacijos 
lokalų prezidentų konferenciją'. 
Konferencija nutars, ar šaukti 
specialią konvenciją unijos pre
zidento Martino žygiams suval
dyti. Konferencija įvyks Toledo 
mieste.

Tuo tarpu Detroite vis pla
čiau eina gandai, kad Martin 
ketina pasitraukti iš CIO ir iš 
Darbo Nepartinės Lygos. Jisai 
planuojąs prisišlieti prie Ame
rikos Darbo Federacijos.

Paleis 56 belaisvius 
Ispanijoj

SAINT JEAN-DELUZ, Fran
cuzija, rugpiučio 9. — Ispani
jos respublikos vyriausybė ir 
sukilėlių vadovybė sutiko pa
leisti 56 belaisvius — kiekvie 
noj pusėj po 28 vyrus. Ketu
riolika išlaisvintų bus ameri
kiečių. Apsimainymui belaisvių 
tarpininkavo Jungt. Valstijų 
ambasadorius Ispanijai Čiaudo 
G. Bowers.

Naciai “pataisė” 
bibliją

CHICAGA, • rugpiučio 9. — 
Amerikoj gauta biblijos — 
naujojo testamento — kopiją^ 
kaip kad ją pataisė Vokietijos 
naciai. Paminėjimas “nuode 
mės”, minėjimai Mažiešiaus ir 
kitų žydų pranašų išmesti na
cių biblijoj. Nacių biblija daug 
kuo skiriasi nuo garbintos iki 
šiol biblijos.

• Liepos 17’d. į Pirmąją Tautinę Olimpijadą atvyko Vilniaus lietuviai sportininkai. Jie buvo nepaprastai iškilmingai ir nuoširdžiai sutikti. Jų sutikti 
i stotį atėjo tūkstantinės žmonių minios. Vilniečiai lietuviai Kauno stotyje visų susirinkusių buvo sutikti su džiaugsmo ašaromis akyse. Ir visą Olimpija* 
dos laiką, kur vilniečiai pasirodydavo, ten jie džiaugsmingai visų būdavo sutinkami ir palydimi, šiame atvaizde matome Vilniaus lietuvių sportininkų su
tikimą Kauno stotyje. Viduryje su vėlevėle Vilniaus lietuvių sportininkas žižmaras.

Metai nuo įvykio, 
kurs užkure kinų- 

japonų karą
SHANGHAI, Kinija, rugu

čio 9. — Antradienį sukako 
metai, kai Shanghajuje, Kini
joje, Japonijos laivyno karinin
kas ir jo 'šoferis- buvo’ nušau
ti. šaudymasi įvyko tarp jų it 
kinų aerodromo sargybos., Du 
kinai taipgi žuvo kautynėje. 
Įvykis buvo ta žiežirba, kuri 
užkure dabartinį kinų-japonų 
karą, nors medžiaga karui liep
snoti jau buvo priruošta kur 
kas pirmiau.

Uždarė dirbtuvę pir
mą kartą per 104 

metus
MAYSVILLE, Ky., rugpiučio 

9. — Del streiko tapo uždary
ta čia January & Woods au- 
dinyčia. Mat kompanija, vesda
ma derybas su CIO unija su
tarties atnaujinimui, pareikala
vo, kad darbininkai sutiktų 
12 nuošimčių algų nukapoji- 
mui. Kompanijos atstovų pa
reiškimu, ši dirbtuvė užsidariu
si pirmą kartą per 104 metus, 
t. y. pirmą kartą nuo 1834 
metų.

Kinai paskandino 
keletą japonų laivų

SHANGHAI, Kinija, rugpjū
čio 9. — Antradienio praneši
mais kinai paskandino keletą 
japonų laivų, kurie Yangtze 
upe plaukia Kinijos laikinosios 
sostinės Hankovvo link. Kiti ki
nų pranešimai sako, jogei ja
ponų ofensyvas prieš Hankową 
atrodo lyg butų pačios japonų 
vadovybės sulaikytas. Spėjama, 
bene sulaikė japonai ofensyvą 
Kinijoj, atsižvelgdami į įvy
kius Mandžurijoj, konflikte su 
rusais.

Nominacijos ketu
riose valstijose

WASHINGTON, D. C., rug- 
piučio 9. — Antradienį įvyko 
nominacijų balsavimai Arkaj^ 
sas, Idaho, Nebraska ir Ohio 
valstijose.

Anglija nori įtaikyti 
rusus ir japonus

LONDONAS, Anglija, rug
piučio 9. — Britanijos prem
jeras Chamberlain nutraukė 
(atostogas .Škotijoj ir sugrįžo į 
Londoną. Jis čia turės pasita
rimą su ministrų kabinetu ru
sų-japonų konflikto reikalu.

Jei rusų-japonų konfliktas 
nebus likviduotas į keletą ar
timųjų dienų, tai, anglų poli
tikų manymu, jis grūmoja iš
sivystyti į karą, kurs ir Euro
pą gali savo sukurin įvelti. Tai
gi anglai nori, taikyti rusus ir 
japonus, tam tikslui pavartoda
mi franeuzų įtaką į rusus, o 
vokiečių įtaką į japonus.

Uždarė Fordo įmonę 
Kanadoj

0TTAWA, Canada, rugpiu
čio 9. — Libby Owens Ford 
kompanijos šiame mieste virši
ninkai antradienį pareiškė, kad 
jie gal uždarys įmonę, jeigu 
CIO nesiliaus pikietavęs ją. 
Kompanijos viršininkai vartoja 
savo įtaką, kad įmonėje susi
organizuotų Amerikos Darbo 
Federacijos lokalas. Tačiau 
CIO turi daugumos darbininkų 
pritarimą. ADF lokalas jų ne
patenkina ir todėl eina dirbtu
vės pikietavimas.

Vėlesni pranešimai antradie
nį sakė, kad Libby Owens Ford 
stiklo kompanijos įmonė Otfa- 
wa mieste jau tapo uždary
ta.

_________ l

Fašistų ir nacių oro 
laivynų vadai pasi

matys
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 9. — Ateinančią savai
tę čia lankysis Italijos oro lai
vyno viršininkas, maršalas BaL 
bo, ir tarsis su Vokietijos oro 
laivyno viršininku, feldmaršalu 
Goeringu.

Prezidentas Roose- 
veltas sugrįžo į J. V.

PENSACOLA, Fla., rugp. 9. 
— Antradienį prez. RooseveL 
tas čia išlipo iš laivo.

Vokiečiai pritaria 
japonams, bet gin

klu nežada
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 9. — Vokietijos užsie
nio reikalų ministras von Rib- 
beiltrop užtikrino Japonijos am- 
basądorių,^ jogeį Vokietija mo
raliai rems Japoniją jos kovoj 
su Rusija. Tačiau Ribbentrop 
davė suprasti, kad pagalbos 
ginklais vokiečiai neįstengs ja- 
.ponams suteikti.

Japonijos karo vadovybė, ne
paprastoj konferencijoj antra • 
dienį, nutarė neužsileisti ru • 
sams, nors tektų ir pilnai ka
rą išvystyti.

Japonai siunčia daugiau ka
riuomenės Changkufeng kalvai 
ginti nuo rusų.

Illinois pajamos už 
pieną siekia $78,305,- 

000 metuose
NEW YORK,’ N. Y., rugpiu

čio 9. — Milk Industry Foun
dation šiomis dienomis čia iš
leido briušiurą apie pieno su
vartojimą Jungt. Valstijose. 
Brošiūra nurodo, kad 1937 me
tais Illinois valstijoj \armos iš 
pieno turėjo pajamų $78,305,- 
000.

Lėktuvai užmušė 102 
žmones Kantone

CANTON, Kinija, rugpiučio 
9. — Antradienį antrą dieną 
paeiliui japonų karo lėktuvai 
mėtė bombas į Kantoną, pie
tų Kinijos sostinę. Japonų bom
bos užmušė 102 civilius miestu 
gyventojus, jų tarpe moteris ir 
vaikus. Japonų lėktuvai, be to, 
atakavo miestą Nanchang, 
Kiangsi provincijoj. Čia buvo 
63 asmenys užmušti ir 83 su
žeisti.

Roosevelto sūnūs 
gavo darbą krau- 

tuveje
BOSTON, Mass., rugpiučib 

9. — Sugrįžęs iš vedybų kelio
nės prez. Roosevelto sūnūs John 
pradės dirbti William Filene’s 
Sons krautuvėje Bostone.

SUKILĖLIAI VĖL TRAUKIASI
ISPANIJOJ

LOJALISTŲ ATAKA UŽKLUPO • SUKILĖLIUS NETIKĖTAI

PERPIGNAN, Francuzija, 
rugpiučio 9. — Ispanijos res
publikos gynėjai, vadovaujami 
generolo Miają, antradienį iš
vystė atakas ilgu frontu nuo 
Albarracin iki Teruel-Sagunto 
vieškelio. Lojalistai ieškojo vie-, , . . , puolus lojalistus. Ispanijos ka-tos, kurioj sukilėliai yra silp- , . .1 ■ ro stebėtojai mato, jogei gene-nesni.

Šiaurėj nuo Leridos sukilę- siu laiko, pirm negu jis gaus 
liai pasirodė tiek silpni, kad tiek paramos iš italų ir vokie- 
jie užleido lojalistams sa'vO|čių, kad galės vėl pradėti ofen- 
priešakines pozicijas. Ir ne tik šyvą.

Kinai protestuoja 
vartojimą gasų 

kare
GENEVA, Šveicarija, rugpiu

čio 9. — Kinijos vyriausybė 
antradienį įteikė Tautų Sąjun
gai Genevoje protestą dėl to, 
kad japonai vartoja atakose 
prieš kinus nuodingas dujas 
(gasus).

Nauja kviečių rųšis 
išvystyta

CAMBRIDGE, Anglija, rug
piučio 9. — Anglijoj paskelb
ta, kad prof. F. L. EngleAvood 
ir jo bedradarbiai išvystė nau
ją kviečių rųšį. šie kviečiai duo
da 10 procentų didesnį derlių, 
negu kviečiai auginti Anglijoj 
iki šiol. Be to, jie geriau atsi
laiko prieš vėjus ir audras, ba 
jų stiebai yra trumpesni nei 
senesniųjų rųšių kviečių.

WPA perka moteriš
kus drabužius

NEW YORK, N. Y., rugpift 
čio 9. — Jungt. Valstijų iždo 
departamento reikmenų paru- 
pinimo skyrius nupirko WPA 
darbininkams drabužių už $8,- 
254,000. Vyrams drabužių pir
kimas užbaigtas. Antradienį ta 
pati įstaiga pradėjo pirkti pal
tus ir kitokius drabužius WPA 
darbininkėms. Moteriškų dra
bužių pirkimui bus išleista 
$2,000,000.

tiek: lojalistai persikėlė Segre 
upę ir įsiveržė giliai į sukilė
lių "ruožtą.

Atrodo, kad generolui Fran
co, išsėmusiam- sukilėlių jėgas 

! ofensyve prieš Valenci ją, da- 
I bar tenka jau gintis, ažuot 

rolui Franco ims keletą mena

Kinai stumia japo
nus atgal

IIANKOW, Kinija, rugpiučio 
19. — Antradienio pranešimais, 
kinų kariuomenė puolė miestus 
Huangmei ir Susung, Yangtze 
upės šiaurės pusėj. Kinai sako, 
kad japonų garnizonai saky
tuose miestuose rodo silpnėji
mo ženklų. Jie tikisi miestus 
paimti.

Samda padidėjo 
Anglijoj

LONDONAS, Anglija, rug
piučio 9. — Antradienį darbo 
ministerija paskelbė, kad skai
čius darbininkų samdomų Bri • 
tanijos pramonėje liepos 18 d. 
š. m. siekė 11,371,000 asmenų. 
Ši skaitlinė yra 38,000 didesnė 
nei birželio mėnesio tų pačių 
metų skaitlinė. Paskelbta taip
gi, kad skaičius bedarbių gau
nančių iš valdžios pašalpą per 
tą patį laiką sumažėjo 29,796.

RUGPJŪČIO MEN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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J- Lazdauskas.

KASTANTO JI. NORKAUS VAIDMUO MUSŲ 
TAUTOS PROGRESE,

K. N. Norkaus 20 metų žurnalistinio darbo sukaktuvių proga. 
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

prie jo pašaukimo srities. Tik 
būdamas redaktoriiiini, lutėj o 
ptogos savo gabia plunksna pa
laikyti glaudą kontaktą Su pla- 
čiortiis lietuvių visuomenes ma
sėmis, jos kultūriniais sieki
niais ir mokslą einančia jau- 
iitidiiiėbė. Adriiiriišliaėihėš b’it- 
žos bižnio pareigos, mano sti- 
praIimii, apskritai nesiderino sU 
K. N. Norkaus inlėrėšais ir pa
linkimais į liUthanizmą.

Kaune, atstovaudairias Balti
jos Valstybių Flnaris'ihę Korpo
raciją išmoka šhhttis tūkstan
čių dolerių tos korporacijos 
perlaidų LietttVOS žmonėms. 
Gaudamas gerą nuošimtį, gal
voja ir stengiasi duoti duonos 
ir kitiems. Plėsdamas darbą į- 
veda laivininkystės Skyrių, pa
kviečiamas New Yorkan ir iš 
ten patvyksta jau kaipo Ame
rikos Valstybinio laivyno (Unit- 
ėd States Lines) generalinis at
stovas Lietuvai.

Įstaiga išsiplečia, joje dirba 
pora desėtkų tarnautojų, žymių 
asmenų Lietuvoje. Ten dirbo 
generolo Ladygos žmona, gim
nazijos mokytoja Vilčiriskaitė 
(dabar gyvena Argentinoje ir 
aktingai dalyvauja kultūrinia
me lietuvių darbe pažangiosios 
visuomenės tarpe, garbingai 
nešdama gerbiamos Ryšselienės 
vardą), komendanto Branzilevi- 
čiauS žmona, buvęs Lietuvos 
Tarybos Smolenske sekretorius 
BdcėVičiUs, dabartinė Spaudos 
Fondo bugalterė Elena Stanke
vičiūtė, Anglijos lietuvaitės Bla- 
žaitytė ir Baltušytė, Amerikos 
lietuvaitė Kairiukštienė, ameri- 
kjetis Ainkrazitihas, kauniečiai 
šeliai, Rufus, Vrikau, Šturas, 
KazlaUškas, Aleksa, Oškinaitė, 
Kumpikevičaitė-Kalvaitienė ir

Lietuviškos įstaigos Orgartizati- 
. mas ir tragedija

“Keleivio” štabui, adv. Bago- 
čiui, Ivaškevičiui, Valukoniui, 
Gendroliui ir kitieins S,o. Bosto
no lietuviams sirtvėrtis 
Valstybių Finahsinf Kbrpntakd- 
ją, K. N. Norkus deleguojamas 
tos korporacijos atstovu į tie*- 
tltvą 1920 th. pabaigoje. “San
daros” redagavimą palieka Mi
ko Petrą tiško rekomenduotam 
V. Šlekiui-Stagatui, Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komiteto sek
retoriaus pareigas perleidžia, 
rodos, GasevičiUtei it Waterbti- 
rio sandariečių (A.L.T.S. 11-tos 
kuopos) apdovanotas “amžina 
plunksna” išyyksta j Lietuvą.

Tai buvo gyvenimo improvi
zacija žrfiogui, kurį gyvenimas 
sviedė iš laikraščio redakcijos 
ir bibliotekos — į biznio avilį. 
Nors K. N. Norkus dirbo šitą 
darbą, kaip sugebėjo, bet ap
skritai šitas darbas nepriklausė

Aukciono Išpardavi- 
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan 
BUICK Trunk Sedan 
CHRYSLER Se< 
OLDSMOBfLE 
DODGE Sedan 
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD paneJ 
CHEVROLET 
FORD Sedan

$215 
$265 
$115 

Sedan.... $115
Sedan

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

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30_____ ____
29 ROLLS ROYCE sędąn ....$295 
ERSKINĖ sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASJLRIN- $pC 

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

Coupes. i . * 
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė.
Visuomet L atdąrik

$95

■to

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
Mlof »f ONĖIDA no.

2
1
2

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAL

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis . 
šakutes 
Šaukštas 
šaukštukai

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SĖTŲ KIEK

H0HYW00DVMW^>

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

NAUJIENOS, Chicago, III, Trečiadienis, Rugp. 10, 1938
Špatuos Fphdui atidarant aūtpmohilislb vekselius Norkui 

kriygyliį Kalūne, Nofktis khygy- likb skblingi 450 dolerių. Ponia 
.ib įteigimui paiskdliūa (faO Jartūškflitė-Žaūniėnė, pažįstama 
litų,1 kuriuos, kįėk žinau, dtga-! Urhgvajaus tiėtdviains jš 1936

Jartūškfiiitė-Žaūmėnė, pažįstama

metų koncerto “Atėnės” salio- 
iie, Mbnte^ideo miestfe, pašisko- 
jiri6 iš Nbrkauš 200 dolerių 
koncerto rengimui Palangoje.

vo, bet, žinoma, norkiškai — 
be nuošimčių, kūnų jis ir ne- 
i-eikalavo. Bet vis dėl tb, Spau
das Fondaš balansą išlygino: 
šiaiš inėfaiš Nočkūi prisiuntė Prieš atvyksiant su gastrolėmis 
gražiai įfištoš “Lietuviškos Eii-

droves spaustuvę, “sąžiningai” 
nupirko iš Norkienės už 5001 
dolerių. Kiek iš kur Norkienė, 
atgavo ir kiek kur mokėjo,1 
Norkus nežino, nes į tokius jo ,

Ofiso TeL Jarde 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Šts.
Ofiso valandos ŪUo 1-3 nuo 6:30-8:80Morkus nežino, nes j tokius jo , Nvdėliomis pagal sutartį, 

pakldusimus žmona neatsako). ^ez- 4$10 S(į MICIįIG^ BLVt)
* . ; . rr ! Tet Kenwood 9W1

tą jo kūrimosi metu draugišką

t ACME-NAŪJIJSNŲ toto: 

NUŽUDYTAS — Augus
tus W. Boil, dailininkas 
ir buvęs zakristijonas, kuris 
buvo rastas negyvas AlgOr- 
nac, Michigan, ūkyj. Mano
ma, kad jis buv6 užmuštas 
arba plėšikų arba kerštinin
kų, už santykius su moteriš
kėmis.

k t. Norkaus atstovaujama at
stovybė užkariauja 80% viso 
Lietuvos keleivių biznio. Kėliš 
kartūs firirios Reikalais lanko 
Šiaurės Ameriką, Londoną, Pa
ryžių ir kitas Europos sostines 
dalyvaudamas generalinių A- 
merikos valdžios laivyno^ atsto
vų konferencijose.
siekia milijonus, bet 
bankrotas. Ir kodėl?
Filantropas, lietuviškos knygos 

ir meno finansuotojas
Kaip didžiųjų Smolensko ku

nigaikščių ainio — Petro Kro- 
potkino — sieloje kovodavo 
mokslininkas ir kunigaikštis su 
revoliucionierium,vtaip drg. K. 
N. Norkuas sieloje- fiudlat ko
voja žurnalistas su^^ijh^ium. 
Kaip Petro Kropotkino Sieloje 
Revoliucionierius visuomet nu
galėdavęs mokslininką ir kuni
gaikštį, taip kolego Norkaus 
sieloje žurnalistas ir filantropas 
visuomet nugalėjo biznierių.

Štš^i, krintant Vokietijos va
liutai, lietuviais tarnautojais 
perpildyta Norkaus vadovauja
ma atstovybė pergyvena kelis 
stambius nuostolius. Naujas Š. 
Amerikos imiiigracijos įstaty
mas sumažina biznį, bet Nor
kus biznio viršūnėje sėdėdamas 
galvoja visai nebiznieriškai: jis 
latiiaut.ojų e ta (o nemažina, pa
sitikėdamas (pasitikėjimas Not- 
kaus sieloje yra visai nebiznie- 
riškas psichologijos bruožas), 
kad Sumažinimas yra laikinas, 
ir... krtd lietuviai visą amžių 
masiniai plauks į Ameriką. Tu
rėdamas bizniui žalingą jautrią 
širdį Norkus išskolina keliolika 
desetkų įtiksiančių dolerių iš 
savo uždirbtų nuošimčių (ko
misijos) biedniems keleiviams,

sietus Norkaus skblihinkams.
Steigiantis Lietuvos Operai, 

jos direktoriui Liudui Girai K. 
(Norkus paskolina 12,000 mar
kių neva dekoracijoms įsigyti. 
Ne vieno fenigio atgal neatga- 
Vb. Markės ždvb pbėtiškai...

pirkus bėnė už 25(1,0(10 auk
sinų Lietuvos Nėprikiaiisdmy- 
bės paskolos lakštų (Lietuvos 
Emigracijos Liūto vardu) Mi- 
itiėjo aiiirąją ptėttiiją, ntib ktl- 
rioš atsisakė Lietuvos valstybės 
iždo naūdai. Norkūs — ne ku
nigas ir iib taūtihihkas, kūriuas 
šiatidien matoihe Lietuvoje ir 
Pietų Amėriko'je! •

Už žiruotus it Norkaus iš
pirktus vekselius poetas Kazys 
Binkis Norkui skolingas 2,500 
litų. Artistas Bilka negrąžino 
paskolos 25 dol. 'teisibirikas Ži
linskas (buvęs tėisingumo mi- 
nistėfis) negrąžino 600 litų, 
Norkaus jam paskolintų trak
toriaus pirkimui. Ladas Natke
vičius (dabar Lietuvos Atstovy
bės Paryžiuje patatėjas) negrą
žino jo mokslui paskolintų 100 
dolerių (laikas būtų nors dabar 
savo geradarį Norkų, už tėviš
kai ištiestą ranką!). Rozmarino 
fabrikas už išpirk tūs j O ir tūlo

• į Teatrą Colon, Buenos Aires, 
kaip mano pfašdmas informuo
ja drg. Norkus, ponia Januš
kai tė-Zaunienė jam parašiusi 
laišką, kad skolą 1936 m. grą
žinusi jo žriiohai p. Norkienei 
Katmė. Pastaroji gi, “painfor- 
niUotii” juodos sąžinės indivi
dų, nieko nerašo. Mariutė Ra
kauskaitė skolinga 100 dolerių, 
paškohntų TO'SkoS partijai rū
bams įsigyti. Štasys šiitikus 
(kompozitorius), kuriam Nor
kus buvo paskolinęs 500 dole- 
rkj vilai Zartdkruge pirkti, su- 
riiokėjo tą stihią Norkaus žmo- 
hai. Kipras Petrauskas tdipgi 
stiDtiokėjo (pavyzdys) bene 200 
dolerių už tą, ką buvo skolin
gas už perduotą jam iš anfksto 
apinokėtą bdtą Kalnų gatvėje, 
Kaune. (Beje, “švyturio” akci
jas, kurios Norkdi kainavo 50,- 
000 litų, ponas Kutka. sužino-

Advokatas Kazys Kriaučiū
nas (dabar, teisėjas Seattle, 
Wasli.) Kaune Norkui įkišo sa-

Ofiso Tel. Virpinta ##S« 
Residence Tel. BEVERLY 8244

TrUCUJ.J IkUlUlV tulikui Į1V1OKJ OCA

vo čekį be fondo (vot kur biz- į DR. T. DUNDULIS
nierius!) ir liko skolingas 1000: 
dolerių. Bankrutavusi brolių St. 
ir A. Barlnikaičių pinigų mo
kėjimo kontora Kaune, Norkui 
liko skolingai 1000 dolerių.

(Btiš daugiau)

Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
I and Midwife 
6630 So. Western 

i Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

Apyvarta 
vis tiek

,.i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos: •
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos —9—10 Ą. M. 
N odelio j pagal sutartį.

I)r. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI koplcyios VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.,

ADVOKATAI

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon 

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

Al

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JO Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULĄNČS
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
----    ——  -------------------------------------- n-------------------------------------------------- n.

* koplyčios visose 
Chieagos dalyse

st.

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 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Tfelephone: Republic 9723

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sq. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KĮtl Lietuvi^ Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

AKIŲ SPECIALISTAI

<•

Siunčiu
1

Adresas

Miestas

Atsiųskit man

Vardas ..........

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponas ir pinigus paštu, Sėt turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užrakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

kapomis. Taipgi pinigais ....

l Valstija

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Šo. Western Avė. Pliene Virginia 0883

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

Ė. šAltimieras.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
—a—i . .............................— - .................................., . ---------------

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 E»st 108th Street Tel. Pullman 1270

,, ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wesfėrri AVe. Phone GrOVehill 0142
1410 South 49th Court - Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA • Yards 1139
3319 Litūahica Avenue Yards 1138

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

8

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

'jASs^-AM A.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

tūrio” spaustuvei paskolina 50,- 
000 llių, o atgauna tik 10%. 
1921 melais pergabena iš Vil
niaus vaizdų ir istoriškų pa
veikslų ir per 30,000 litų įdeda 
į puikaus “Vilniaus Albumas” 
išleidimą Berlyne, kurį man te
ko skaityti Lietuvos kariuome
nės dalių bibliotekose. Už ži- 
ruotus draugiškus (tik žurna
listai žinioj a, bet biznieriai pa
ima dubeltavtis) vekselius su
moka keliasdešimtš tūkstančių 
dolerių. Filantropui paskolų 
niekas negrąžina!...

Merkiui ir Petruliui leidžiant 
“Lietuvos Įstatymų” rinkinį, at
simenu, teisininko Merkio pa
prašytas Norkus paskolino tani 
reikalui 500 dolerių. Tiedu žy
mus Lietuvoje žmonės “atsily
gina” 500 egz. (vienas egzemp- 
lioris — vienas doleris, įr pi
nigai išanksto!) to rinkinio, ku
ris pasiųstas į Mos toną taip ir 
guli. (BodOs parduota 2 egz., 
nes višuomenė įstatymų nemėg
sta skaityti).

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS *

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ*

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Sėredomis ir nedek pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avehue

Telefonas Republic 7868
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Turtingiausias pasaulio žmogus
Kas gi yira turtingiausias pa

saulyje? Pasirodo, kaip rašo 
Paryžiaus žurnalas “Vu”, tur
tingiausias pasaulyje yra ne 
kuris milijardierius automo
bilių pramonininkas ir ne ži
balo karalius. Net ne Bikane- 
ro maharadža, kuris paskutinį 
kartą atsilankęs Anglijoje ve
žėsi namo penkis pilnus va
gonus pirkinių—vien vaikams 
žaislų už 200,000 svarų sterlin
gų, 50 eilučių drabužių, peri
nimo prietaisų, karabinų, fo
nografų radijo aparatų, Šaldy
tuvų ir medžioklinių šunų... 
Nei ne Mysoros maharadža, 
kuris ’uri brangenybių už pus
penkto šimto milijonų frankų 
ir kuris keliaudamas visada 
vežėsi po kelis butelius Gango 
upės vandens. Nei Patialos 
maharadža, kuris turi praban- 
gingiausią pasaulyje lėktuvą 
(su baru, biblioteka, vijrtuve 
ir kt.) ir kurio pajamos per 
metus siekia milijono svarų 
sterlingų. Nei Barodos maha
radža, kurio metinės pajamos 
siekia šešių milijonų svarii 
sterlingų.. Turtingiausias žino 
gus pasaulyje neturi nei fab
rikų, nei prekybos įmonių, nei 
lenktyninių arklių, nei nuosa- 
vaus lėktuvo, net nėra nė kar
to išvažiavęs iš savo valstybės 
į užsienį, nors jau iir yra 50 
metų amžiaus. Ir vis dėlto pa- 
Ivginti su juo Fordas, Rocke- 
felleris, Botchildai ir Nuffield- 
ai tėra tik neturtingi žmone
lės. Tas didžiausias pasaulio 
turtuolis yra

Ileidebarado ir Berabo valdo
vas N i žarnas Miras Osmanas 
Ali K lianas.

Jo kilnojamasis turtas sie
kia 36 milijardų 750 milijonų 
frankų... Ir tas turkas kasmet 
dar žymiai padidėja. Per jo 
metines sukaktuves penkioli
ka milijonų jo valdinių kiek
vienas, tuktingąp. ar vargšas, 
aukoja jam po tam tikrą su
mą pinigų. Šiemet, pav.. jo si
dabrinių sukaktuvių proga.

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

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

AINSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

kurios buvo atšvęstos labai 
paprastai, nizamas gavo 73,500 
tukst. frankų dovanų. Kiek
vienas, norėdamas pasveikinti 
savo valdovą, budinai turi jam 
padovanoti pinigų.-. Saidera- 
bado valdovas turi trisdešimt 
karališkų rūmų ir brangak
menių bei kito'kių brangeny
bių už apie 7 milijardus 350 
milijonų frankų. Jam būtent, 
tarp kitų brangenybių pri
klauso garsusis 277 karatų 
deimantas, kuris paprastai ir 
vadinamas “Nizamo deiman
tu.”

Nors Haiderabado nizamas 
savo valdinių yra tiesiog die
vinamas, bet jis gyvena nepa
prastai kukliai ir san^iriai. Jis 
dar niekad nėra iš savo vals
tybės, kurios plotas yra lygus 
Anglijos plotui, išvažiavęs į 
užsienį. Jis gali būti taupumo 
pavyzdys kiekvienam papras
čiausiam žmogui. Pasakoja, 
kad kartą jis, nesusiderėjęs 
dėl kelių centų su gatvės ledų 
pardavėju, išdrožė tam žmo
geliui ištisą pamokslą, kad ne
gražu esą už tokią menką pre
kę imti tokią didelę kainą...

Ilgą laiką padėvėtus savo 
drabužius jis atiduodavo savo 
sūnums, kad nereiklų jiems 
naujų drabužių pirkti... Tiesa, 
pagaliau du savo sūnūs jis iš
leido mokslų eiti į Angliją, ži
noma tada teko juos kaip rei
kia ir aprengti. Tačiau jo sū
nums ir šį kartą teko ilgai de
rėtis, kol gavo kelionei, moks
lams ir trijų mėnesių pragyve
nimui Anglijoje apie 120 tūks
tančių litų. Kai kiti indų val
dovai per įvairias iškilmes iš 
savo rūmų išvyksta po kelias
dešimt dramblių vilkstinėmis 
(vieno dramblio vcjr’č kartais 
siekia milijono frankų), Hai
derabado nizamas visada pa
sirodo vienui vienas. Per iškil
mes jis važiuoja Rolls Royce 
dvidešimt septynių metų senu
mo automobiliu- Tiesa, jis tu
ri dar du automobilius, bet tie 
abu yra jau po 33 metus am
žiaus...

Jis sakosi galėtų nieko ne
blogiau kaip savo rūmuose gy
venti ir paprastoje grįčioje. Jis 
labai nekenčia bet kurių mo
derniųjų išradimų — ir girdėt 
nenori, pav. apie radiją... Jis 
taip pat nepaprastai 'kukliai 
rengiasi ir valgo pigiausius ir 
paprasčiausius valgius.

Haiderabado nizamas yra 
taupus ir savo valstybės valdo
vas. Savo valstybės biudžetą 
jis sudaro visam trimečiui. 
Net ūkinės krizės laikais jam 
neteko didinti savo valdiniams 
mokesčių. Kasmet atskirų pro
vincijų gubernatoriai pateikia 
jam atskaitomybę, kurią tuoj 
pat ištiria jo privatus patarė
jai, bet jo krašto seimas bend
rąją krašto apyskaitą peržiūri 
tik kas tlreji metai. Svarbiau
sias niamo rūpestis yra Heide- 
rabado žemės ūkio gerinimas 
ir žemes sudrėkinimo plano 
vykdymas.

Jis niekad nejodinėja, ne
medžioja, nieko nežaidžia ir 
nesportuoja. Tačiau ir jis turi 
vieną silpnybę: kai sutemsta 
ir užsidaro jo rūmų, kuriuose 
slepiasi begaliniai turtai, visos 
sunkiosios durys, jis rašo ypa
tinga Industano kalbos “urdu” 
tarme eilėraščius ilr poemas.-.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daug- yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus. Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

U pirmo sykio Žemo neSa nuostabių pa- 
geibų. Po to Jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo Ik 'Visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rako p. F. M. II Jersey City: "Į 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 81 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervlnee ir kitokius odos (degimus. Tik 86c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks >1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Liepos 17 d. iškilmingai atidarytosios Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados vaizdai: viršuje dešinėje kalba Olimpijados Globėjas prezidentas 
Antanas Smetona; kairėje—žiūrovai, ovale—šoka į aukštį geriausias Amerikos lietuvių šokikas Beplotas, pastatęs naują Tautines Olimpijados rekordą 
—192 cm. Viduryje kairėje žygiuoja tenisininkai, dešinėje—vėliavos priesaikos metu; apačioje dešinėje—Vilniaus lietuviai sportininkai priesaikos me
tu kairėje—tautiškieji šokiai.
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5 MARGUMYNAI
SAVIŽUDYBE DĖL
PERSŪDYTO VALGIO

Įdomi Paryžiaus gydytojo sa 
viza d y b i y kr o n i k a.

Paryžiaus gydytojas Dr. A-* 
ristide Durielle dešimtį metų 
stropiai žymėjosi savižudybes 
ir parašė jų kroniką. Stačiai 
negalima įtikėti, dėl kokių 
mažmožių žmonės išsižada sa
vo gyvybės. Tuo įsitikinti už
tenka permesti akimis minėto
jo gydytojo kroniką.

IPvz., Paryžiuje nusižudė 26 
metų amžiaus vyras dėl to, 
kadangi jis turėjo “perdaug 
sagų ir reikėjo jas sagstyti.” 
Tas vyras buvo laimingai su
sižiedavęs, gerai gyveno ir tu
rėjo gerą vietą. Abejojama, 
kad tas vyras tikrai dėl $agų 
gausumo butų žudęsis, nors 
savo paliktame laiške tai įsa
kmiai ir pažymėjo. Minėtasis 
gydytojas pastebi, kad nusižu
dėliai dažnai pateikia netik
rus savižudybės motyvus ir 
čia ieško dar savaip sentimen
talių argumentų savo mirčiai 
sušvelninti. Viena jauna pary
žietė įšoko į Seinės upę dėl 
to, kad jos geriausia draugė 
ištekėjo. Studentė nusinuodi
jo šviečiamosiomis dujomis 
tik todėl, kad egzaminų dieną 
negirdėjo budinamojo laikro
džio ir dėl to pramiegojo. Dar 

pasikoręs. Kronikoje 
trys savižudybės at- 
iš baimės pas dantų 

Normandijoje

nesuprantamesnis išrodo vie
nos jaunos ponios pasielgimas. 
Ji nusišovė dėl to, kad vienam 
baliui laiku nepasiuvo jos už
sakytos suknelės. Ta kronika 
mini, kad kadaise vienas Pran
cūzijos karaliaus dvaro dva
riškis nusižudęs vien dėl to, 
kad jis netyčia užmynęs kara
lienės drabužių uodegą. Pary
žiaus restorano patarnautojas 
nusižudė todėl, kad raudonu 
vynu suliejęs vienos žymios po
nios vakarinį tualetą. Tas vy
ras tuojau nubėgęs j plovyklą 
ir tenai 
paminėti 
sitikimai
gydytoją eiti.
nusižudęs vienas ūkininkas dėl 
to, kad jis žemės ūkio parodo
je negavo jokio pagyrimo žen
klo. ši savižudybė kiek pana
ši į 17 metų amžiaus Valerijos 
Riadot, kuri persipiovė savo 
gyslas dėl to, kad nelaimėjo 
Paryžiaus grožio karalienės 
rinkimuose.

Ventimiglijoje vyras nusišo
vė dėl \o, kad jo žmona buvo 
išvirusi per sūrią zupę. Matyti 
ir Šio nelaimingojo žmogaus 
nervai jau buvo tiek pertemp
ti, kad jau plaukelio betruko. 
Paryžiuje viena gailestingoji 
seselė baigė savo gyvenimą to
dėl, feęd jos globojamas ir 
sĮaugopias pacientas pagijo ir 
nebebuvo reikalingas jos pą-

■ 
< ■

tarnavimo. Viena sena ponia 
pabaigė gyvenimą dėl to, kad 
didžiausio . išlošimo numeris 
buvo vienu skaičium mažesnis 
nei jos bilieto. Vienas arkli
ninkas nusišovė dėl savo ark
lio lenktynių nelaimėjimo. 
Marseillc vieniša moteris nu
sinuodijo, kai tik pasilpo jos 
kanarėlė, o Paryžiuje viena įs
taigos tarnautoja baigė savo 
gyvenimą dėl to, kad ją kont
rolierius sučiupo be bilieto va
žiuojant požeminiu tramvajum

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938
Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE
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INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 13 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

. eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI

✓ Adresas ___  ____________ — ------- .— , ,,,-----  —
♦
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Pasveikino 
Sugryžusią 
Delegatę

BLUE ISLAND. — SLA 231 
kp. būrelis narių suvažiavo 
pasveikinti sugrįžusią iš SLA. 
40-to seimo delegatę p-ią J. 
čekutis, 2939 W. 63rd st. Jai 
įteikė gyvųjų gėlių bukietą. 
Susirinkusieji vienas po kito 
klausinėjo apie seimo eigą ir 
seimo nuveiktus darbus, taip, 
kad p-nia Čekutis neturėjo 
laiko nė atsikvėpti. Taip drau
giškas pasikalbėjimas tęsėsi 
kelias valandas.

Nors ši kuopa yra jaunutė, 
vos du metai' kaip suorgani
zuota, bet pasistengė pasiųsti 
delegatą į 40-tąjį seimą. Tai 
garbė kuopos darbuotojams, 
kaip A. Miščiui, F. Karnežins- 
kiui ir pačiai delega'iei p. J. 
čekutis, kuri parvežė tikrai• nedėldienius nuo 8 ryto iki 
gražių žinių iš SLA seimo.

—Svečias.

DUODAME PINIGUS
• Jeigu reikia atnaujinti

morgičių;
e Jeigu norite taisyti na

mą;
9 Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus

8 vai. vakare



J. P. TAMAS Iš Lietuvos
PO JUODEIKIŲ PADANGE

Atsteigi

GPU ir nacių poli

LONDONAS SKAIČIAIS

Gubernatorius remia streikininkus

Prof. Felix Frankfurter

EKONOMIKA

Todėl

nuteisiant sušau

ŠVEDŲ DIENRAŠČIAI

ATSARGIAU SU ARKLIAIS

NACIAI NEĮSILEIDŽIA 
ANGLŲ LAIKRAŠČIŲ

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago, Iii. under the act sf 
March 3rd 1870.

dienų pasitaiko iki 187. Londo
no gyventojai saulę per dieną 
mato tik apie 3 valandas ir 12 
-minučių.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1730 S. Halsted St, Cbicago, 
ilk Telefonas Ganai 8500.

Toks palankus gubernatoriaus nusistatymas, nėra a 
bejonės, žymiai padės darbininkams laimėti kovą dėl ge
resnio atlyginimo.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

no, kad fašistai per visą laiką rėmė maištininkus karei
viais ir ginklais. *

Žinoma, tas prisipažinimas negali nustebinti nė vie
no, kam rūpėjo tiesą patirti: fašistų kriminališki darbai 
Ispanijos atžvilgiu jiems buvo žinomi. Tačiau dabar ir 
fašistų pakalikams bus sunku išsisukinėti ir teisinti tą 
biaurią intervenciją, kurią juodmarškiniai pradėjo vy
kinti prieš dvejetą metų ir dėl kurios tūkstančiai ir tūks
tančiai žmonių neteko gyvasties.

nugr. punktas ir

Hammonde, Louisianos valstijoje, prieš kiek laiko 
dėžių dirbtuvėse kilo streikas. Kadangi nusistatymas 
darbdavių yra gana griežtas, tai pasireiškė ir savotiškų 
ekscesų. Pagaliau taikos daryti atvyko ir gubernatorius 
Richard W. Leche.

Paskutiniu 
bažnytkaimy

Važiuojant nuo Svėdasų i 
Sliepkiškio kaimą prie Vikonių 
pušynėlio per Jero upę yra di
delis ir aukštas tiltas, kuris 
be turėklių. Per tokį tiltą 
žiuojant darosi baisu. Jeigu 
važiavus ant tilto pasibaidytų 
arklys, tai tiesiog gali nuva
žiuoti pas Abraomą, o ne kur 
reikia. Kitą kartą ir gyvulių 
bandą varant per tokį tiltą ga 
Ii vienas kitą nustumti į upę ir 
užsimušti, šituo reikalu reikė
tų susirūpinti valsč. sav-bei— 
uždėti ant tilto turėklus.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year ouUide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

laiku Juodeikių 
statoma daug na-

Vėliausias ekonomistų žurna
lo “Ekonomika” Nr. 2 (14) gą 
na įvairus. Pirmas jo straipsnis 
yra skiriamas prof. Petro Leo 
no atminimui, Be kitko ten sa 
koma:

Gubernatorius Leche ne tik žodžiais remia streiki
ninkus, bet taip pat ir darbais. Jis nemažai prisidėjo prie 
vadinamųjų sriubos virtuvių įsteigimo. Tos virtuvės ap
rūpina streikininkus maistu,’kad jiems nereikėtų badau-

Tai taip skaičiai vaizduoja 
didžiausio pasaulio miesto gy
venimą.

Kvetkai, šio bažnytkaimio gy
ventojas Pilypas važiavo į na
mus su šieno Vežimu. Ant veži
mo sėdėjo jo žmona. Arkliui pa
sibaidžius vežimas įkrito į 
griovį, o sėdėjusi ant vežimo 
moteris papuolė po vežimu. Ve
žimas išsuko koją ir gerokai 
apdraskė.

Santykiai su Hitleriu
— Linkimas prie fašistinės valdy- 

Sąjimga su fašistinėmis valstybėmis.
Gražioji grafienė. — “Re-
Likviduojami komunizmo

Stalinas verkia

“Jeigu Lietuvos universite- 
tas šiandien yra išleidęs jau 
daugiau kaip pusantro šimto* 
diplomuotų ekonomistų, tai 
didžioji nuopelno dalis tenka< 
prof. Leonui. Tapęs teisių fa
kulteto dekanu, prof. Leonas 
tuojau ėmėsi ekonominį sky
rių organizuoti ir visą savo 
dekanavimo laiką ekonomi
kos mokslo ir ekonomistų 
profesinius reikalus tėviškai1 
globojo atstovavo lygiomis su 
teisės mokslo ir juristų reika
lais. Taip pat skirdamas nuo
savų pinigų teisių fakulteto 
studentų rašto darbams pre
mijuoti, paskyrė po lygią sur 
mą teisininkų ir ekonomistų^ 
mokslo darbams. Kaip gar
bės profesorius gi ligi pat 
mirties nemokamai dėstė so- 
ciąlogiją”.

TILTAS, KURIS LAUKIA 
AUKOS

nauji kiaurai permatomi spar
nai esą taip pat patvarus, kaip’ 
ir paprastieji, Tie lėktuvai 
dažniausiai busią skiriami ap
saugai, kaip bombonešiai vyk
dys miestų antpuolius. Tada 
bus girdimas bendras lėktuvo 
urzgimas, tačiau pirmieji lėk
tuvai ajnba apsaugos lėktuvai 
nebus matomi. Minimas vo
kiečių laikraštis, komentuoda
mas tą žinią, pareiškė, kad tai 
tur būt, yra per anksti paskel-: 
bta žinia, nes lėktuvų specia
listai jau seniai stengiasi iš
rasoti nematomą lėktuvą, bet* 

1 iki šiol dar nė vienam nebuvo 
jpąsisekę. i zi

Iš Paryžiaus “Berliner Ta- 
geblatt” praneša žinią, kad 
Prancūzijos vyriausybė gavu
si iš Anglijos aviacijos minis
terijos pranešimą, jog angluo
se yra išrastas “nematomas” 
karo lėktuvas. Lėktuvas pa
dirbtas po 15 mėnesių tyrinė
jimo ir darbo.. Anglija iš to 
lėktuvo laukianti labai daug 
naudus. Tačiau . nereikia su
prasti, kad lėktuvas yra visai 
ndregimas. Jis tiktai padirb
tas. iš tam tikros kiaurai per
matomos. medžiagos 
lėktuvas pamatomas tiktai ta
da, kai jis labai žemai nusi
leidžia.

Tiesa, lėktuvas laip, pat ur
zgia, kaip ir kiti lėktuvai. To
dėl jis nelabai tinka antpuo
liams, bet užtat jam skiria
mas kitas vaidmuo- Tokie 
lėktuvai yra grynai naikintu
vo .tipo, lėktuvai, o taip pat

Fašizmas Rusijai. — 
mas kapitalizmo 
mo sistemos 
— Maršalo romansai 
voliucija” nepavyko, 
pritarėjai 
cija veikia bendrai

Prieš kiek laiko Londono 
munieipaletas išleido informa
cinę knygą, kur randame statis
tinių davimų iš įvairių anglų 
sostinės gyvenimo sričių.

Dabartiniu laiku Londonas 
priskaito 8,233,942 gyventojus. 
Kiekvienais metais ten gimsta 
56*000 vaikų ir miršta 51,000 
žmonių. Per dieną įvyksta 120 
susituokimų. Per metus į poli
cijos dabokles yra nugabenama 
17,000 žmonių už girtavimą, 
Bendrai sudėjus, Londono gat
vės sudaro 2,325 mylias. Pa
prastai per metus Londonos tu-

“Iš 287 švedų dienraščių 
tik 32 yra neitralųs, grynai 
informacinio pobūdžio; visi 
kiti turi aiškų politinį ir ide
ologinį nusistatymą. 33 pri
klauso socialdemokratams, 
33 — liaudies partijai, 29 — 

—■ ūkininkų 
liberalų par- 

laisvamanių par- 
ikomunistanąs. ir t.f.

Ar Hitleris ir Stalinas susitarę 
valdys pasaulį?

dešiniesiems, 22 
sąjungai, 18 — 
rijai/ 29 
rijai, 4 -
Hitlerio agentūra — nacio
nalsocialistų partija turi taip 
pat- vieną dienraštį. Jeigu 
Švedija pasektų diktatūrinių 
šalių pavyzdžiu ir vietoj 
spaudos laisvės įvestų spau
dos vergiją, kurioj/ verčiama 
rašyti tik/tai, ką valdančioji 
grupė liepia., čia liktų ne dau
giau kaip 100> dienraščių. 
Spaudos laisvės įstatymas 
Švedijoj Veikia nuo 1812 me-

Taip pat romanuose neužtin
kama ir toki atsitikimai, kad 
galingas valdovas pasmerkęs' 
mirti savo didvyrį, po» to su- 
kniubęs prie moteries į jos si
joną slėptų savo veidą ir aša
rodamas save keiktų, kad savo 
geriausią draugą turėjo nužu
dyti. Šiais laikais toki atsitiki
mai būva. O kad tai tikrai bū
va, tai sekant spaudą ir įvairius 
pranešimus paaiškėja štai kas.

Tas galingasis valdovas, ku
ris savo didvyriais taip leng
vai nusikratė, o paskiau jų gai
lisi, —- lai niekas kitas, kaip tik 
Juozas Stalinas. Jo vardas ge
rai žinomas visuose žemės kon
tinentuose.

Išrastas “Nemato
mas” Lėktuvas

ventojų, tai maždaug dvide
šimčiai tūkstančių žmonių 
tenka vienas dienraštis, Lie
tuvoj — Vienam dienraščiui 
tenka 125,000. Reikia čia pa
stebėti, kad Lietuvoj (be 
Klaipėdos krašto) išeina 13 
dienraščių, iš kurių tik 5 lie
tuvių kalba. O Švedijoj iš 287 
dienraščių svetimomis kalbo
mis išeinančių skaičius ne
prašoka nė dešimties, su ku
riuo netenka nė skaitytis. 
Taigi, jeigu bandytume paly
ginti kokiam skaičiui lietu
vių tenka vienas lietuviškas 
dienraštis ir kokiam skaičiui 
švedų — švediškas, palygini
mas mums patiems butų la
bai nemalonus.

Mažai kas aplanko musų kam
pelį spaudoj taip pat mažai te
minamas, bet vietiek pas mus 
gražu—ypač gražią vasarą, kad 
kaime medžiai žaliuoja, nuo vai
sių lūžta medžių šakos, o vyš
nių sodai net raudonuoja pa
žvelgus iš tolo.

Gamta Juodeikiams nesutei
kė nei aukštų kalnų, nei didin
gų upių, bet netoli ties Miknai- 
čių km,—Tyrulių pelkėse yra 
gražus ežerėlis.

Tyrulių pelkės prieina prie 
pat Juodeikių. Dabar vasara, 
kaip ir kasmet tokiu pat laiku 
prasideda didžiausias malonu
mas—uogos. O kokių ten nėra: 
ir mėlynės, ir girtuoklės, bruk
nės, ir spangės, taigi—veik vi
są vasarą tas malonumas prie 
pat Juodeikių šono ...

Juodeikiai prieš D, karą bu
vo kaimas, kuriame buvo kapi
nės ir jose koplyčia. Po D. ka
ro buvo pastatyta bažnyčia, 
apsigyveno klebonas. Pirmuoju 
kleb. buvo kun. Miežinis. Jam 
išsikėlus iki 1930 m. nebuvo 
kunigo. Pradžios mokykla į- 
kurta 1928 m. privačiuos na
muos (samdomas butas), kuriai 
1934 mok. Kuzmos pastangomis 
pastatytas erdvus ir moderniš
kas namas, kuris Juodeikiams 
šiandien duoda tiek pasididžia
vimo.

NAUJIENOS
The Ltthnanian Daily Nawa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuaniaa News Puh. Co., Ibc

Šiandien pasaulinė spauda vietų Rusija sparčiai žengia pir
myn sueiti į santykius su fašis
tinėmis valstybėmis Vokietija ir 
Italija.”

Šiandien jau gana aiškiai ma
tyti, kad Stalinas nori savo val
stybę valdyti ta tvarka, kaip 
valdoma Vokietija ir Italija. 
Tik su jomis suėjus į kontaktą 
ir paskiau sutartimis susidrau
gavus su Anglija, jis mano tik 
tokiu budu įsteigti laiką Euro
poje.

Stalinas karo nenori. Jam ka
ras baisus ir pamanyti. Baisus 
todėl, kad jis gerai žino, jei tik 

' didesnis karas Europoje kiltų, 
I to karo pasėkoje kiltų ir revo
liucija, kuri padarytų didelių 
pakeitimų dabartinėje Europo
je. Pakeitimų neišvengtų ir Ru
sija. Ir čia vėl kiltų kita revo
liucija, kuri padarytų galą Sta
lino režimui.

Ubakymo kainai
Ghicagoje — paštu:

Metams ------- ,,.L, -
Pusei metų ,—______
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ......__
Vienam menesiui ...........

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija
Savaitei
Menesiui ___________ ,...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams —------
Pusei metu ——
Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams $8.00
Pusei metu .-------------- 4.00
Trims menesiams ----------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Patyręs priežastis, dėl kurių kilo streikas, guberna
torius pareiškė, jog jis remsiąs streikininkus. Už tokį 
atlyginimą, kokį gauna tų dirbtuvių darbininkai, jokiu 
budu negalima pragyventi. Tokią nuomonę viešai pareiš
kė gubernatorius,

O tose dirbtuvėse darbininkai iš tiesų yra baisiai iš
naudojami: jiems mokama nuo 10 iki 15 centų per valan-

Įsikurus pradž. mokyklai, ki
tas gana svarbus kultūrinimo 
darbas yra laikraščiai. O kadan
gi paštas toli, tai 1930 mt. mok. 
pastangomis, pritariant ūkinin
kams, įkurta pašto agentūra 
prie bažnyčios (geriau sakant, 
agentūros vedėju yra vargoni
ninkas, be to, pati agentūra yra 
parapijos namuose).

Į esamą pašto agentūrą įves
tas ir telefonas. ••.a*. fi

1936 m. vietos mok. Kuzmos 
ir šaulių būrio pastangomis pa
statytas Lietuvos Nepriklauso
mybei paminėti paminklas, vaiz
duojąs Vytautą žiūrintį į buvu
sį kitą sykį priešą vakaruos— 
kryžiuočius.

Paminklas gražus, statytas 
kaimo menininko, todėl nebran
giai kainavo.

Šiandien Juędeikių kaime, gal 
geriau bažnytkaimy, yra kele
tas pramonininkų, prekyb., ma
lūnas, griet 
t. t.

Dabar į Juodeikių pašto agent. 
pareina apie 160 egz. įvairių 
laikraščių. Jų tarpe keliolika 
“Liet. Ūkininko”.

Paskutinė naujiena, kad šian
dien paštas jau kasdien atveža
mas į šią agentūrą.

Apie Švedijos dienraščius 
“Liet. Žinios” štai kokių infor
macijų paduoda:

] 
> “švedų statistika nėra pa
grindo netikėti. Ji yra sena, 
prityrusių čmonių vedama ir 
svarbiausia neturinti tenden
cijos girtis. Pagal jos davi
nius, dabar Švedijoj išeina 
287 dienraščiai, 30 savaitraš
čių ir 195 žurnalai. Kadangi 
Švedija turi 6 milijonus gy

ti. Tačiau šiandien yra aišku, kad Sacco ir Vanzetti nu
žudymas yra viena iš juodžiausių dėmių Massachusetts 
teismų istorijoje.

Prof. Frankfurter ne tik dėl sakytos bylos yra ži
nomas. Tiek seniau, tiek dabar jis dažnai vienokiu ar ki
tokiu klausimu pasisako. Kadangi jo specialybė yra tei
sė, tai apie ją jis daugiausia ir kalba.

Kaip žinia, Aukščiausiajame teisme dabar yra va- 
kancija, kuri atsirado dėl teisėjo Cardozo mirties. Tai 
vakancijai senatorius George W. Noris rekomenduoja 
prof. Frankfurter. Tenka pasakyti, jog ta rekomendaci
ja yra visai vykusi: iš tiesų geresnio kandidato kaip 
prof. Frankfurter vargu butų galima surasti. Juo labiau, 
kad ir teisės srityje jis yra laikomas vienu iš labiausiai 
pasižymėjusių specialistų.

Amerikos pažangiajai visuomenei prof. Felix Frank- 
furter’io vardas yra gerai žinomas. Jis ypač dažnai bu
vo minimas ryšium su Sacco-Vanzetti byla.

Kai prasidėjo viena labiausiai išgarsėjusių kovų A- 
merikos istorijoje dėl išlaisvinimo Sacco ir Vanzetti, tai 
profesorius Frankfurter nesvyruodamas stojo nuteistuo
sius ginti. Jis parašė išsamią brošiūrą, kurioje nurodė 
visus bylos trukumus. Būtent, kad teisme iškeltais įrody
mais jokiu budu nebuvo galima kalbamiems italams 
žmogžudystę prikišti. Todėl mirties sprendimą jis griež
tai pasmerkė.

Ispanijos maištinjnkų šalininkai per paskutinius dve
jus metus nuolat kartojo, jog Italija pradėjusi gen. Fran
co remti tik po to, kai buvo patirta, kad valstybininkus 
remia bolševikai ir kiti araudohįejr\

Tą pasaką kartojo visi fašistų pakalikai. Kartojo ją, 
nežiūrint to, jog buvo iškelta į aikštę tas faktas, kad vo
kiečiai Ispanijoje per dvejus metus prieš gen. Franco 
maištą organizavo sąkalbininkus ir rengė dirvą civiliam 
karui.

Bet štai šiomis dienomis liko paleista ir kita katė iš 
maišo. Dviejų metų Ispanijos civilio karo sukakties pro
ga Gayda su pasigyrimu pažymėjo, jog italai rėmė maiš
tininkus nuo pat pradžios. Vadinasi, kai tik kilo gen. 
Franco vadovaujamas maištas, tai Italijos fašistai pasi
skubino į pagalbą.

O kas yra Gayda? *
Tai įžymiausias Italijos fašistų žurnalas, kuris daž

nai, kaip sakoma, Mussolinio lupomis kalba. Jo žodžiais 
abejoti tad netenka. Ir štai jis dabar ciniškai prisipaži-

Bjolševizmas iš Stalino jau se
niai išgaravo. Jis ir komuniz
mą nenorėtų toliau praktikuoti, 
atseit, sutiktų jį visai panaikin
ti. Jis cuia prie to, kad at-siteig- 
ti Rusijoje kapitalizmą fašisti
nių vąlsfybių tvarką. Be to, da- i 
bar tinę Rusijos vąldyinęsi tvar
ka visai skirtinga nuo tos tvar
kos, kuri buvo prieš 20 Mietų. 
Iš viso atrodo, kad jis, norėtų 
susidėti su dideliu savo “prie
šu” Hitleriu, o su lytais suda
rius: sąjungą ir valdyti - visą pa
saulį-

- Neseniai Rusijoje paaiškėjo 
dąpg įdomių dalykų. Tai buvo J 
kada Rusiją apėm^ nepaprasta | 
epideinij 
dymui, pradedant įvairiais auk- | 
štais vaidininkais, vėliau gene
rolais, maršalais netgi buvusiais 
.Stalino artimaisiais ir geriau-' 
siais j,o draugais. /Neskaitant 
jau paprastų darbu žmonių, ku
rie yra už bet kukį komisarui 
pasipriešiuimą ■ teisiami, kaip 
maištininkai ar šuipai. Atsikra-j 
tymas tąis žymiais asmenimis, 
kaip tik įrodo, kad Rusijoje lik
viduojami visi tie, kurie prime- 
iiia sbolSevizmo dienasi Tie bok 
ševizino ir komunizmo kūrėjai, 
kurie ir šiais laikais tos tvar
kus pageidauja. Šių įvykių švie
soje, Rusija linksta visai į ki
tą pusę ir ieško progų susidėti1 
su fašistiniu ęlemėn,t.u.

Pernai metais vienas kores
pondentas savo kiny goję drąsiai1 
passąkč: “Kiekvieną menesį So-

pilniausia įvairių sensacijų. Tost 
sensacijos daugiausia rašomos 
tik apie tam tikrus tipus, kurie] 
vadinami diktatoriais. Sekant 
-spaudą, labai dažnai matyt lai-j 
kraščių skiltyse jei ne vieno, tai 
kito diktatoriaus veikiami dar
bai ir jo užsimojimai.

Iš visų diktatorių — vienas 
apie kurį gal daugiausia rašo
ma, o jo valdymo būdas yra ži
nomas didesnėj dalyj pasaulio, 
Jo vardą tariant, kultūringą 
žmogų šiurpas krečia. Apie šį 
valdovą kuriasi įvairios legen
dos, padavimai, romanai. Atei
ties žmonija jo vardą minės 
fantastiniai, kaip ir šiais lai
kais mes skaitome knygose a- 
pie praeities įvairius žiaurius 
valdovus.

Čia gal atrodyt tik apysaka, 
bet ji nesibaigia, kaip paprastai 
didvyrio laimėjimu ir jo išaukš
tinimu. čia remiamasi šių die
nų gyvenimo daviniais, kurie 
baigiasi didvyrio pastatymu 
prie sienos. Nervubtai jam žiū
rint į prieš jį atstatytus mirtį 
lemiančius šautuvų vamzdžius 
... o paskiau, griausmingas ai
das ir . . .

Jau per kai kurį laiką Vo
kietija neįsileidžia “I>aily He- 
rald” ir “Manchester Gruar- 
dian”, dienraščių. Neįsileidžia 
jų dėl to, kad ten gana dažnai 
nepalankiai rašoma apie na
cius. Tie Anglijus laikraščiai y- 
ra labai įtakingi ir turi didelę 
cirkuliaciją^ Rayy^džiui, “Daily 
Herald” priskaito iki dviejų mi
lijonų skaitytojų.

Pastaruoju Laiku į uždraustų 
laikraščių indeksą pateko ir 
“Nęws Cronicle”, populiarus 
Londono dienraštis. Jam irgi 
prikišamas nepalankus atsilie
pimas apie nacius, kurie kriti
kos nepakenčia.

Karlą Stalinas buvęs baisus 
revoliucionierius, dabar pats 
jaučiasi nesaugiai revoliucijos 
išvakarėse. Jau ir pirmesniais 
savo valdymo metais Stalinas 
numatė, kad prisilaikant vien 
tik bolševizmo ir tik tą tvarką 
toleruojant, bus sunku su kito
mis Europos valstybėmis sugy
venti. Jis pradėjo planuoti ki
tokį valstybės valdymo būdą. 
Šiandien jis tuos planus gana 
aktingai vykdo. Jis likviduoja 
visus, kurie tik nepakeliui jam 
į konservatizmą. Konservatyvi 
valdžia, tai dabartinis jo tiks
las. “Tik tas gali išgelbėti Ru
siją,” neseniai jis taip pareiškė.

Anais laikais, kada Stalinas 
su savo draugais kovojo prieš 
carą, jis susidratigavo su jaunu 
karininku, kuris vėliau buvo 
žinomas kaip maršalas Michail 
Nikolaevič Tuchačevski. Nors 
jis buvo kilęs iš bajorų šeimos, 
bet visada simpatizuodavo bol
ševizmui. Laike revoliucijos Tu- 
chačevskis. pagelbėjo Trockini 

|suorganizuoti raudonąją armi
ją, buvo Vienas iš jos vadų — 
kūrėjų. S t alma s jį paskyrė vie
nu iš jb penkių karo maršalų. 
Trumpai po to, pakėlė krašto 
apsaugos vice-kontisaru. Štaii- 
linas ir Tticiiačevskis labai su
sidraugavo ir buvo nq)erskiria- 
-mi draugai. Bet Stalinas, ma
tyt, nesuprato to, kad Tucha- 
•čevskio ambicijos buvo jam as
meniškai artimesnės, savo atei
timi jis rūpinosi daugiau, negu 
Rusija.

Prieš apie pora metų, Tucha- 
čevskis išvyko į Čekoslovakiją.; 
[Nesveikavo ir vyko į minerali
nius šaltinius gydytis. Jis tuo
met buvo. 43 metų. Ten jis susi
tiko moterį...

Ji JmvG grafienė-------- , len-
I kų tėvų duktė ir nelaimei žavė
tinai graži, dailaus sudėjimo, 
būdama dar tik savo dvidešim-, 
tų mėtų amžiuje. Be to, dar ne^- 

l patenkinta savo vedybiniu gy-' 
vejiimu.,,

i
Gražioji grafienė ir Tucha

čevski s viens Ritą pajnilo. Jų 
[meilė ir romansai ilgiau nebe
galėjo pąsląpty pasilikti.

[nes ne tik Lenkijoj, bet ir kjr 
| tur pradėjo įvairiai kalbėti, da
ryti savotiškas išvadas. Tucha- 
česvkis dažnai svajodavo, kadi 
kurią dieną jis galįs, likti Rusi
jos Napoleonu. Perimti valdžią 
į savo rankas. Jis busimas Na- 
pojeoiias, o čia jo Marija Wa- 

I levska.
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b Miestelis, iš kurio 
pabėgo žydai

BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
Atejcancfravičtets Jau Laisvas
šeštadienį, rugp. 6 d. suteikė 

Stasiui Aleksandravičiui laimę. 
Laimę—laisvę. Jis per 3 mėne
sius buvo ligoninėj, poną mėne
sių niekieno nelankomas, kol 
lietuviai sužinojo* o vėliau Sta
sys turėdavo aps&ai lankytojų 
su širdingiausiais norais ir lin
kėjimais ir jų rupeščio dėka, 
jis paliko laisvas. Dr. Weinstei- 
nas, lietuvis, jam čia irgi pa
gelbėjo,—pasitaręs su ligonine 
pažadėjo jo sveikata rūpintis 
kiek aplinkybės leis. Šiuo žmo
gaus pagalbai žymią ir didvy- 
riškiausią rolę lošia Frenzeliaį. 
Jie šiam nuskriaustam žmoguj 
užleido vietą savo bute ir rūpin
sis juo. Kad pasaulyj butų daug 
tokių geradarių, tai žmonija 
skausmo nekentėtų.

Nuėjusi šeštadienį Stasio at
lankyti, radau daug lankytojų 
ir Frenzelį, kuris primena, kad 
šiandie išleis ligonį 4 v. v. At
vykus gyd. Weinsteinui, tai 
nutarėme laukti tos valandos, 
bet gauta žinia dėl svarbių prie
žasčių Dr. Weinsteinas šiandie 
atvykti negalįs, o žmogaus u£as 
sukeltas, nutarėme eiti su ligo
ninės gydytoju pasikalbėti, pa
likę ligonį su Kavoliunientf. 
Gydytojas sutinka jį išleisti.
Paėmus jo smulkias nuosavybes jis tą padarys.

skubinam prie jo pamatyti jo 
išraišką bei džiaugsmą laisvėm. 
Išspaudė ašaras iš musų visų 
akių džiaugiantis jo džiaugs
mu. Lietuviai mes esame visi 
sutverti geraširdingumo kupi
ni, todėl visuomet nors ir nepa
žįstamiems tieskime rankas su 
pagalba ir tarkime užuojautos 
žodžius, čia mes turėsime ir ra
sime sau ir kitam malonumą 
ir džiaugsmą.

Dr. Weinsteinas
Jaunas lietuvis—žydų tautos* 

gydytojas, kuris yra nuoširdūs 
lietuvininkas, šis daktaras nors 
jaunas, bet savo profesijai pasi
šventęs ir neatsižvelgiant žmo
gaus luomo ar turto duoda pri- 
derinčią priežiūrą, ir lietuviams 
su malonumu tarnauja ne vien 
savo įstaigoj, bet ruošia paskai
tas ir duoda dykai patarimus. 
Šį gydytoją visi lietuviai turė
tų remti, nes jam nerupi žmo
nių pinigai išvilioti, bet jų svei
katą. Dėka Dr, Weinsteino pa
stangų ir mano dukrelės sveika 
ta laipsniškai kyla, jo pagalba 
jos gyvybė liko išgelbėta.

štai ir S. Aleksandravičiui 
Dr. Weinsteinas stoja į pagalbą 
ir esu tikra, jai yra galimybės 
šio žmogaus sveikatą pataisyti,

Stella

miega, kiti išvažinėjo į maudy
nes, o treti nekreipia dėmesio. 
Ypatingai tie, kurie plačia bur
na kalba apie auginimą pašai- 
pin.es organizacijos, išvažiuoja 
maudytis arba visai namie sė
di. Apie komunistų naudojimą
si šią j a pašalpine draugija 
vėliau pakalbėti.

v

Kuris Meluoja
Po įvykusio, Montreal’e

B.” pikniko vietiniame laikraš
tyje praneša, kad dalyvavo 700 
žmonių,. L. Yanauskas rašo, kad 
buvo LOGO žmonių. O vėliau, 
regis, Gudas rašo, kad dalyvavo 
net 2,000 žm. Matosi, kad me
luoja nesusitarę. Vikšras

Apie Sukakti

teks

du

K TORONTO PADANGES

Šiomis dienomis sukako 
metai kaip K. L. Ž. Naujienose 
kas trečiadienis pasirodo. Tą
ja proga norisi tarti nors kelis 
žodžius. Iš gerosios pusės ne
kalbėsiu, nors daug butų kas 
pasakyt. Iš blogosios pusės rei
kia pripažint, kad K. L. Sky 
riuje buvo per daug asmeninio 
pobūdžio korespondencijų. Taip
gi perdidelis viens antro gyri
mas, kas labai žemina ne tik 
K. L. S. Apie papildymą K. L. 
Skyriaus, manau, koresponden
tai vietoje šį klausimą išspręs.

Pradėdami trečius metus ir 
pasimokinę iš praeities klaidų, 
tikrai mokėsime gražiai pasiro
dyt K. L. Skyriuje.

Vienas iš “tingintų”

ir kaimy-

bažnytkai- 
čia gyve-

penketą 
medicinos 
akušerę, 
nuovados

mokytojų, 
gydyt., vet. 
vaistininką, 
viršininkus.

wtWTĘP^P

pa- 
va- 
dar

reikalavi • 
bendrovei 
Lt. Joje 
priimama

Pabaiki! Savo Kojų Vartus 
DYKAI EKZAMTNACUA

duodami kojų kaulus sutvarkyti be skau
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great 
Canadian Foot Clinjc. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody.................................... $1.00

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE {ST. DEARBORN 9089

CRANĘ COAL COMPANY 
5332 Šo. Loąg Avenue 

TeL Portsiųouth 9022 <
POCAHONTAS Mine Run $7-2
(Sereened) Tonas ............................ ....... I

SMULKĘSFTĖS DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

*

TAUPYKI! KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

darbininkų, at- 
Utenos ir Uk- 
kurie dabar ke~ 
Darbininkų sto,-

giai. čia pyktąs dvasias tegu 
gyvena- Aš einu nach Razali- 
mą...

Smilgiai, nors ir mažas mie
stelis, bet tvarkingas. Kelio 
kraštais padaryti takeliai, ku
rie nupilti storu graužo sluok
sniu. Jais vaikščiojant galima 
susitikti 
dantų ir 
felčerį, 
pašto ir
pienininką. Tai yra vietos eli
tas.,.

Ašis, apie kurią sukasi visas 
ekonominis vietos gyvenimas, 
yra pieninė. Ji statyta 1924 m. 
Ūkininkų s-gos lėšomis ir nu
rodymais.' Žlugus s-gai, pieni 
nę perėmė bendrovė. Ji dabar 
pertvarkyta ir praplėsta, pri
taikant šių dienų 
mams. Šis remontas 
kainavo apie 90,000 
per dieną iš ūkininkų
daugiau, negu 5000 kg pieno. 
Čia pagaminamas sviestas da
bar eina į L-ją aukšč. rųšį.

Su Smilgiais susisiekiama 
tik su autobusais. Per dieną 
praeina tik vienas autobusas, 
žiuriu į tvarkaraštį. Autobu
sas išeina 7 vai. Laukiu valan
dą, kitą, bet autobusas atėjo 
tik 13:30 vai. Toks yra auto
busų punktualumas ne vieno
je provincijos vietoje. Kelei
viai priversti ne į tvarkarašti 

laukti tol, kol teik- 
ateiti.

Fab. žlobickas. 
1938. VII. 6.

žiūrėti, bet 
sis mašina

Smilgiai,

padienių JUOKAI

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PUTNESNIUOSE 
KUPONUOSE

su 
liko.

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

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

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

“Naujienybė”
f

Kiek laiko atgal komunistų 
leidžiamas laikraštis “L. 'fe.” 
pranešė “didelį” naujieną. O žir 
note kokia ta naujiena? Nugi 
praneša, kad prie laikraščio pri
sidėjo dar vienas redakcijos 
narys Degučio asmenyje, kuris 
Lietuvoj net tris klases gimn. 
baigęs.

žiūrint iš šalies, nieko čia 
tokio nuostabaus. Bet šuo štai 
kur pakastas. Ligi šiol buvusie
ji laikraščio laidėjai kažin ar 
pradinį mokslą yra baigę, Todėl 
prisidėjimas naujo darbininko 
ir dar su 3 kl. baigusio diplo
mu, bus labai svarbus; nereikė 
knistis po vadovėlius ar net 
liet, kalboj gramatiką ieškant 
išeities ivorint patalpini savo 
raštą spaudoje. Ir ištiesų prasi- 
lavinimas daug reiškia. Painia 
kim kad ir Degutį. Nors ir ne
daug prasilavinęs, bet savo el
gesiu ir darbu kaip spaudoje, 
taip paprastuose suėjimuose nė
ra nieko užgavęs.
toks, 
kurie

jimuose; daugeliui 
blaškyti po platųjį 
vien tik už tai, kad KORESPONDENCIJA

SU

M

teko išsi- 
pasaulį ir 
neatsisako 

savo idėjų, kad nesutinka
“visagalio” Stalino režimu, n s • t • » i, ' , l

Pagelbininkas
M. Guoba turi dar ir pagel- 

bininkų. Jiedu abu su L. Ya- 
nausku susiriesdami nori atves
ti Toronto socialistus ant “tei
singo” kelio. L. Yanauskas sa
vo irgi “moksliniame” straips
ny prirašė apie prigimtį, raga
nas, vaiduoklius ir ant gala 
atsidūrė prie Toronto socialde
mokratų (nors nebuvo įvardin
ta, bet kiekvienam buvo niškul. 
Labai žmogelis apgailestavo, 
kad iš tų žmonių jau nieko g*e 
ro negalima esą tikėtis, jie ko
kiais gimę, tokiais ir dvės.

Aš ligi šiol manydavau, kad 
socialistai susiorganizavo tik 
savais tikslais, bet pasirodo,* 
kad ir komunistai iš to turi sa
vus Ukslus. Jie per naktis gal
voja kaip galėtų diskredituoti 
socialistų kuopą vietinių lietu
vių tarpe. Gauna “įkvėpimo” 
straipsnius rašinėti, keiktis,, 
.meluoti ir prie to dar laikraš-. 
čio žinias padidinti.

Nors per savo spaudą komu
nistai “apznaimino”, kad soci- 
abstų tik vos puspenkto kūmo, 
bet matyt su jais labai sunku 
apsidirbti nors jų ir mažai yra.

Be Maušo Nėra Turgaus
Taip panašiai dedasi ir pas 

mus Toronte su komunistais, be 
jų niekur neapsieinama, šį pa
vasarį buvo surengta Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės drjp.s pik
nikas, ir tik paskutinėmis die
nomis paaiški, kad ir- “Litera-. 
turką” kartu iš puses rengia. 

. Mat, iš pavasario, kuęmet pik-* 
nikai pasekmingesni ir prie to’ 
stambi pašalpine draugija, į 

. kurios parengimus žmonės lan- 
, kosi, tikėtasi gerai pasipelnyti.

Liepos 30 d. minima draugi 
, ja turėjo antrą pikniką. »čią vėl* 

komunistai prisistatė. Jie suren
gė iš vakaro neva jadJhiolių 
naktinį pikniką ir prie jajiuąo- 
lių prisidėjo seniai ir linksmi 
nosi per naktį; kaip kurie vi
sai “linksmai”. Rytojaus dienų,, 
kuomet turi įvykti pjikiukas—

Mirė Senas
Baltimorės Lietuvis

—BALTIMOBE, MD. —Lie
pos 28 d., sulaukęs 78 m. am
žiaus mirė Antanas Žalnerai- 
tis, kilęs iš Ožkašvilių kaimo, 
Gižų parap., Suvalkij redybos. 
Amerikoj išgyveno 58 metus. 
Paliko žmoną ir tris sūnūs. 
Antano Žalnieraičio žmona 
per 5 mėnesius prižiūrėjo sa
vo namuose, nes p*er 5 mėn, 
nevaldė nė rankų, nė kojų. 
Tokia moteris verta pagarbos.

Buvo palaidotas rugp. 1 d. 
Holy Redeemer kapinėse. Po
licija darė tvarką iki kapinių. 
Laidotuvėse patarnavo Chas. 
B. Kuebauskas and Son. Jam 
padėjo mano sūnūs graborius 
Jonas Gibliauskas. Lydėjo 20 
limuzinų, nes Žalnieraitis bu
vo plačiai žinomas ir yra iš
buvęs banko kasierium 18 m. 
Netekęs savo geriausio ir my
limiausio draugo, įtariu ačiū 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse.

Visai nėra 
kokie yra jo vienminčiai, 
skaitosi net vadais.
Tikros Nesąmonės

Guoba kaipo vyriausias
“L. B.” redaktorius parašė kaip 
ir mokslinį straipsnį apie S. 
Sąjungos laisvę ir demokrati
ją. Straipsnis perdėm be jokios 
logikos. Labai panašus į visų 
komunistų giedamą litaniją a- 
pie “geriausią” S. Rusijos de
mokratiją prie ko prieina. Gir. 
di, jeigu jau leisti laisvai veikti 
soc-demokratams ir sociaLrevo- 
liuckmieriams, tai tas pats ga
lima visokiems vagims ir plėši
kams. Tai tau ir galvelė. Labai 
lengva. Ypatingai tokiam kaip 
M. Guoba, kuris neturi prasila* 
vinimo, neturi žinių, o rašyti 
turi, nes už tai gyvena iš su
rinktų biednuomenčs pinigų.

Tokiems viskas galima. Ne 
tik kad nesidrovi šitaip suly
ginti geriausius kovotojus su 
plėšikais, bet net tuo jaučiasi, 
kad “mases” mokina. Tai Ko 
susilaukia tokie žmonės, kurie 
visą savo gyvenimą pašventė 
kovodami prieš carizmą ir prieš 
darbo klasės išnaudotojus. Ne 
vienam teko mirti kalėjimuos: 
ne vienam iŠ tų pirmesnių’ ko
votojų tenka puti Rusios kalė- žmonių nėra. Vieni iš nafctiesf “numerių” loterijos rakete

Ne per seniai Smilgiuose įvy
kusi šiurpi žmogžudystė išgar
sino šio miestelio vardą netik 
savame krašte, bet 
ninėse valstybėse.

Smilgiai greičiau 
mis, o ne miestelis,
na vos apie 600 žmonių. Mie
stelis menkas, bet už tai apy
linkės gražios ir turtingos. Pa
gal Sayivald. d to paskelbtus 
duomenis, turtingumo atžvilgiu 
Smilgiai po Joniškio valse, už
ima antrąją yietą.

Smilgių valse, ūkių daugu
mas stambus: 50--70 ha. 20 
ha ūkį turįs ūkininkas, nors 
ir pažangiai besitvarkąs, lai
komas mažažemiu ir didesnėms 
reformoms nepajėgiu.

šiame valsčiuje šiemet 
vėluotai prasidėjo pirmieji 
saros darbai. Nors rugiai
gajai žali, tokiu pat žalumu 
banguoja čia itin derlingi žie
miniai kviečiai, bet dobiluose 
jau mitriai sukasi dalgės. Va
romuose baruose piovėjų ma
žai, o mažai todėl, kad šian
dien visuose ūkiuose jaučiama 
darbininkų stoka.

Kol dar nebuvo vasarinės 
darbininkų emigracijos į Lat
viją, Panevėžio apskričiui pil
nai užtekdavo 
vykstančių iš 
mergės apskr., 
lią rado kitur.
ką itin jaučia stambių ūkių 
Smilgių valsčius. Čia vasarą la
bai daug samdoma 
darbininkų.

Smilgių ūkininkai, be pavyz
dingo ūkininkavimo, 
krašto pramonininkai. Jų ran
kose yra visi .malūnai, lentpiu*- 
vės, kuliamosios ir vilnų kar- 
šiamosios mąiinos ir kt. Dalis 
jų ne iš pamėgimo, bet iš rei
kalo pasidarę prekybininkais. 
Kai žiaurusis Pogužinskis, ku
riam buvo įvykdyta mirties 
bausmė, išžudė penkių asmenų 
Foigelio šeimą, išgąsčio pagau
ti likusieji žydai diena po die
nos pradėjo -iš. miestelio krau
stytis. Paskubomis turtą likvi
duodami ir namus parduodami 
taįp jau išsikraustė Birmanas, 
Kušlianskis iri kt., kurių buvo 
šešios šeimos. Beliko tik vie
nas batsiuvys Misuseinas. Sa
vo prekybos jis nebepleeia ir 
laukia momento, kuomet pato
giau galės išsikelti.

Namus, kuriuose žuvo Fli
gelių šeima, nupirko St. Erin- 
gis ir juose atidarė nemažą 
restoraną. Foigelių manufaktū
ros krautuvėje laikytasis bu
fetas, už kurio žuvo savininkas 
su augintine, užleido vietą resr 
torano bufetui su degtine, alum 
ir užkandžiais. Po baisiosios 
tragedijos čia dabar turtingi 
smilgiečiai geria ir dainuoja.

Buvo turgaus diena. Į res
toraną suėjo būrys žmonių. Vi
si tarpusaVy glamosčiavosi; 
matyt, giminės. Susėdo aplink 
didelį kertuotą stalą: — Jurgi, 
ar tu nežinai, kad čia buvo 
užmušti keturi žydai ir jų tar
naitė?

PADORUS PIRKĖJAS
yra savo

—Na, mielas pone, jau be
veik visą musų plokštelių rin
kinį aš išgrojau. Ar Tamstai 
kuri nors patiko ar dar pamė
ginti kėldVą1^1

—Ne, nebereikia, jau lietus, 
tur būt, nustojo lijęs.

PATI ŽINOSI
m o-—Onyte, tu gražiausia 

teris pasaulyje!
—Aš džiaugiuos, brangusai, 

kad mudviejų skoniai vienodi!

■ na

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIEIMOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

■ i-uhm ■»■■■? ; j wi — .............. .■■■'* f»į f ■■iiin.—

GARMITES "NAUJIENOSE”
1.1 rtwr

t-****1

Darbo Vaisius—Naujienų SPUIK A

[ ACM E-NAUJ IENŲ Foto J

KALTINA NETEISINGU
MU—Wiljiam C. Dodge, bu
vęs New Yorko distrikto, 
prokuroras, kuris yra kalti
namas kyšių ėmimu ir da
lyvavimu “Dutch” Schultz

— A, ha, už tai va, žiūrėk, 
kur buvo iškaba Solom... da
bar Šakenis. Žydams Pogužin
skis buvo baisesnis už viską.. 
Žinai! Ale buvo geri žydeliai...

Visa Smilgių prekyba atite- 
ko musų ūkininkams. Jie jau* 
stambus prekybininkąi, šiuoi 
verslu moka verstis. Prekybo
je nesamdo jokių padėjėjų, klį- 
jenturą aptarnauja savo šeimų 
pagalba.

Vakarop, turgui išnykus, į 
miestelį iš tolimos apylinkės ata- 
dūlino “kromą” ant pečių ne
šinas senas žydelis. “Kromą” 
atrėmė ant. tvoros, pasispyrė 
lazda ir atleido kinkas trum
pam poilsiui.

— Pas ką nakvosi, seneli ? 
Čia žydų nėra.

— Ui, suk jam galai tą Smil- 
$

.•Z/i.AU*' • -v. 'L. \ ■

Kokį Grūdą Pasėsi, ToKį Derlią Turėsi

VI-EČIŲ 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 tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka minoj u j tikriausia jų turto vjęta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federulės 
Valdžios ištaigoje.

iLITHUftNIAN BUIL0INC, 10AR AND SAVINOS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas .CANAL 8509

!
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ELEKTRINES

LEDAINES

jus

ryto

ryto

rytoOgden ir Westernprie

ryto <Ogden ir Kedzieprie

Į prie ryto22nd ir Crawford

rytoCicero Avė. ir 22-tra

rytoCicero ir Archer Avė.

ryto63rd ir Cicero

Sidabrinį Setą

$4.00

¥

•X1

Sunset Park Daržt
135th IR ARCHER AVENUE

Bu-
Pa-

lai- 
pir-

buvo priimtas ir 
išrinko komisiją 

Kliubą atstovauti, 
paskyrė

Naujai Atidaryta
LIETUVIŠKA 

PUIKI VALGYKLA

Budriko Radio Programai: 
WCFL — 970 k. nedėliomis kaip 

6:30 P. M.
WAAF — 920 k. panedėliais ir 

pėtnyčiomis kaip 4 P. M.
WHFC — 1420 k. ketvergais 

aip 7 P. M.vyrai, rugpiučio 
darže. O “Naujie- 

komitetas pasi-

buvo perskaitytas
Į A pikniką nuo

Įvyko 
piknikas

Pamatykit kaip Sovietų Rusija 
Jaučiasi—

“JEIGU KARAS KILS RYTOJ”
Kaip Raudonoji Armija pasitiks 

fašistų ataką?
Pamatykit busimojo karo pasaką 

SONOTONE 66 E. Van Buren.
Oras atvėsintas.

25c iki 1 P. M., išėmus šešt. 
ir Sekmadienį.

AL & PATSY 
2115 So. Halsted St

L, 'J 
Kas ieško gėi*ą valgį— 

NEAPSIRIKS ATSILANKĘS

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408 5

sekmadienį 
“Vilnies”

Darže. Publikos at-

Rožių ir Lapukų”

Diena Iš Dienos
daug lietuvių. Pirmiausia ap
lankė Meas Panesdale ir Soot- 
ring. P-nia Pocius pasakojo, 
kaip buvo nustebinta pirmą 
kartą pamačiusi tubs kalnus, 
kur varis randasi.

Apsinakvojo pas pp. A. Mic
kus. iPp. M'ickai yra labai vai
šingi žmonės. Svečius puikiai 
vaišino ir daug naujo papasa
kojo apie Lietuvą, iš kurios y- 
ra atvykę prieš porą metų.

Iš ten vyko dar toliau į šiau
rę, iki pasiekė Aucion, Mich. ir 
Hanckoe, Mich. Tai labai įspū
dingi abu miestai, ant kalnų 
pakabinti. Labai įdomu buvo 
juos pamatyti.

Iš ten grįžo atgal į Eagle Ri- 
ver, gerokai nuo saulės apsvi
lę. Pasimaudę vyko aplankyti 
indėnų rezervacijas. Pakeliui 
sustojo Woodruf, Wis. ir pasi
taikė užeiti lietuvių pp. Juodo- 
mekių užeigon. Musų vadas 
pastebėjo Juodomekienės senu
tę Naujienas skaitant. Tai

Atostogos 
Šiauriniame 
Michigane

BRIDGEPORT. — Buvo iš- 
vykę praleisti porą savaičių a- 
tostogų šiauriniame Michigane 
pp. J. Pociai iš MarqueHe Par
ko ir W. M. Kirai, gyvenantys 
Bridgeporte. Pp. Pociai aplei
do Chicago liepos 16 d. Grįžo 
gi ilepos 30 d.

Pp. Pociai pasakoja turėję 
daug smagumo ir matę visokių 
įdomybių.

Pp. Kirai jau kelintą kartą 
važiuoja, tad gerai žino tas a- 
pylinkes ir sutiko parodyti pp. 
Pociams įdomesnes vietas

Pirmiausia apsistojo Eagle 
River. Ten pasilsėję išvyko dar 
toliau į šiaurę, kur yra vario mums visiems ir akys nušvito, 
kasyklos. Ten seninus dirbo nes ir mes buvome atsilikę su

labai pasiilgę. Atsisveikinę su 
pp. Juodomekiais ir p-le Izabe
le ir apleidoihe Woodrufą ir 
vėl pasimatėm ir pasibučiavom 
su Chicagos durnais.

—Žinias.

IR “NAUJIENŲ”
“OFISERIS” ATOSTOGOSE

Gal Šią savaitę, o gal kitos 
pradžioj, Chicagoj bus airių 
didvyris D. Corriganas, bet 
“Naujienų” kvartalo “ofiseriui” 
airiui McCarthy neteks savo 
garsaus tautiečio pamatyti.

Kaip ir visi kiti geri žmones, 
jis dabar atostogauja “lietuvių 
kurorte” Rhinelanderyje. Wis.

Visiems savo draugams 18 tos 
ir Halsted distrikte siunčia ge
riausius linkėjimus. R.

Morning Star Klubas 
Dalyvaus “Naujie
nų” Piknike

Vilnies piknikas 
buvo sėkmingas

Neteko patirti, kurio Andriu
lio. Kadangi tų dovanų buvo 
skirta tiek daug ir taip ilgai 
tęsėsi, tai neteko nugirsti vi
sų išlaimėjusiu pravardžių.

šiaip visa nuotaika buvo ne
bloga. — B.

Waukegano Kultūros Draugijos susirinkimas sekmadienį, rug
pjūčio 14 d., 10:30 vai. ryto. Susirinkimas Įvyks Liuosybės 
svetainėj prie Adams ir 8-tos gatvių. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Susana Gabris, sekr.

Roselando ir apielinkės lietuvių atstovų Oak Forest Lietuvių 
Senelių naudai Įvyks susirinkimas ketvirtadienį, rugpiučio 
11 d., 7:30 vai. vak. Visų Šventų parapijos svetainėj, 10806 
So. Wabash, Avė. Visų draugijų atstovai malonėkite daly
vauti susirinkime, o kurie turite paėmę aukų rinkimo kny
geles, malonėkit atsinešti į susirinkimą, patikrinimui. No
rintys galite gauti. Piknikas Įvyks rugsėjo 11-tą dieną Ros- 
si Grove ties 130-tos gatvės ir Cattage Avė. — Adomas D. 

L. D. D. 4 KUOPOS mėnesinis susirinkimas Įvyks ketvirtadie
nį, rugpiučio 11 d., West Side Svetainėje, 2244 W. 23rd 
Place. Pradžia 8:00 vai. vakaro. Malonėkite atsilankyti.

A. Dafnis, Sekr. 
GARFIELD PARK 4-tos L. L. ETINĖS KULTŪROS DR-JOS 

susirinkimas Įvyks rugpiučio-August 10 d., 7:30 v. vakaro. 
4039 W. Madison St. Visi nariai malonėkite atsilankyti 
laiku. Turime daug svarbių reikalų apsvarstyti.

J. M. Bruchas, Rašt. 
BRIDGEPORT DR-STĖS PALAIMINTOS LIETUVOS susirin

kimas įvyks rugpiučio 10 d., 8 vai. vakaro, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, .»• ; — Valdyba.

Morning Star. Klubą nutarė 
atstovauti “Naujienų” piknike 
in corpore. O Kokią rolę jie pik
nike loš, jie laiko sekretu, ži
noma tik tiek, kad žada ką tai 
nepaprasto.

šį nutarimą jie padarė savo 
mėnesiniame susirinkime rugp. 
4 d. Mat, Morning Star Klu
bas, kuri yra labai sena orga
nizacija northsidėje, visuomet 
“Naujienų” parengimuose ge
rai pasižymi. Keli metai atgal 
“Naujienų” maskarade laimėjo; 
pirmą prizą.

Lauksime, 
14 d. Sunset 
nų” pikniko
stengs priimti ko puikiausiai.

—Raila

NAUJIENOS, .Chicago, III.
žiniomis, kas dedasi Chicagoj, 
o Naujienų mes, visi buvome HulaUVlIvD ItvZiUO

Ktiubas “In Corpore’ 
Naujienų Piknike

Išrinko Komisiją Atstovauti 
Kliubą Oficialiai

CICERO — Musų Raudonos 
Rožės Kliubas dalyvaus “Nau
jienų” Piknike “In Corpore”.

Praeito penktadienio vakare 
Lietuvių Liuosybės svetainėj 
įvyko Kliubo mėnesinis susirin
kimas, kur 
užkvietimas 
“Naujienų”.

Kvietimas 
susirinkimas 
organizuotai 
Susirinkimas taipgi 
komisijai $5.00 praleisti Pik
nike.

Nėra abejonės, kad “Naujie
nų” Piknike dalyvaus daug kliu- 
bo narių. Butų ne pro šalį, kad 
Rengimo Komisija pakviestų 
musų jaunuolius “bolės” lošti. 
Jie neatsisakytų, nes nieko ne
bijo.

Permainos Biznio Vietų
J. P. Lipskio muzikalių daik

tų krautuvė su pabaiga šio mė
nesio persikelia į naują vietą, 
adresu 4916 W. 14th St. Tai 
graži krautuvė. Tinka visokiam 
bizniui, tik ne tavernai, pa
staruoju laiku keletas jų užsi
darė, D.

Pereitą 
dienraščio 
The Oaks 
žvilgiu piknikas buvo labai sėk
mingas. Tiesa, oras irgi buvo 
labai patogus. Programo veik 
kaip ir nebuvo, išskiriant jau
nimo žaislų pievoje su minkš
tuoju svaidiniu. Publika apla
mai laukė paties didžiausio Įvy
kio — traukimo dovanų, skir
tų serijų pirkusiems. Galiau, 
atėjo paskirta 'valanda ir pra • 
sidėjo traukimas. Pirma ir 
stambiausia dovana ($200) pi
nigais teko Andriulio dukteriai.

Federaliai agentai dar vis te 
begaudo butlegerius, kurie va 
ro savo operacijas tarp Illinois 
ir Wisconsin valstijų. Vakar 
buvo paskelbta, kad federaliai 
agentai areštavo tūlą Henry 
Brieske, kuris paeina iš Mon
tello, Wis., ir Nicholas Aboske-: 
tis iš Waupun, Wis. Pastarasis 
esąs galva visos šaikos, kuri i 
verčiasi butlegeriavimu.

P-S VICTOR BAGDONAS VEŠ ŽMONES i 
| NAUJIENŲ PIKNIKĄ

Visi, kurie neturite kuo nu- piet. Katriems kur bus pato j 
važiuoti j Naujienų Pikniką, giau atvykti, bukite paminėtu; 
kuris įvyks ateinantį sekma- laiku.
dieni, Rugp.-Aug. 14 d, Sunset Važiuoti
darže, dabar jau galite uzsire- Išsikirpkite žemiaus
gistruoti sau vietą pas p Vic- duotą Lcntėlę
tor Bagdoną, 3406 So. Halsted
St. P o Bagdono didžiulis tro-l Blue Bird Bušų Linija 
kas išeis nuo jo raštinės lygiai■ nuveš į vieną pusę iki Sunset 
kaip 12:30 vai. popiet. Pake-j Daržo už 50 centų. Į abi pu . 
liui trokas sustos paimti dau-įses už 85 centus. Žemiaus tel--; 
giaus pasažierų prie kampo pa lentelė, kuri parodo, kada į 
Archer Avė. ir Western Avė. ir kur busai sustos ir kokiu 
gatvių, lygiai kaip 1 vai. po- laiku gryš atgal iš daržo.
NEW RAILWAY BUS TERMINAL

20 East Randolph St. 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12;00 
ir 1:00, 2:00 valandą popiet.

prie Ogden ir Ashland Avė. 6:14, 7:14, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14 vai. 
ir 12:10, 1:10, 2:10 vai. popiet.

6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10 vai. 
ir 12:14, 1:14. 2:14, vai. popiet.

6:18, 7:18, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18 vai. 
ir 12:18, 1:18, 2:18 vai. popiet.

6:22, 7:22, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22 vai. 
ir 12:22, 1:22, 2:22 vai. popiet.

6:26, 7:26, 8:26, 9:26, 10:26, 11:26 vai. 
ir 12:26, 1:26, 2:26 vai. popiet.

6:32, 7:32, 8:32, 9:32, 10:32, 11:32 vai. 
ir 12:32, 1:32, 2:32 vai. popiet.

6:35, 7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 vai. 
ir 12:35, 1:35, 2:35 vai. popiet.

GRYžTANT BUŠAI SUSTOS PRIE DARŽO ŠIOM VALANDOM 
5:15 vai. vak., 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15 ir 12:15 naktį.

General Electric, Norge 
Westinghouse, Grosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00
už $99.50

Naujos 1939 metų Radijos 
R. C. A. Victor, Zenith, jau 
iškrautos an*. parodos. Nauji 
pečiai: Universal, Norge, 
Crown. Duodama didelė 
nuolaida už seną pečių

JOS. F. SUDRIK
INC.

3409-17 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Cimard White Star 
Linijos laivas “Queen 
Mary” padarė naują 
greitumo rekordą

Naujasai Cunard Linijos 
vas “Queen Mary” pereitą 
madienį atplaukė iš Anglijos 
uosto Bishop’s Rock iki Am-j 
brose Channel Light per ma‘ 
žiaus 4 dienas. Būtent, per 3' 
dienas, 21 vai. ir 48 minutes. 
Tas rekordas sutrumpino pir
mesnę kelionę per 1 valandą ir 
14 minučių.

KAPA LOVAI PAKLOTI.
Naujienų Piknikas

FOTOGRAFAS
PATTERN 1820

No. 1820

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT..
1739 So. Halsted SU Chicago, III.

A

| Vardas ir pavardi —

| Adresas --------------------

| Miestas ir valstija___

PETER PEN

į. -V, ■ / 
m v *
* w * jSHE

^‘4  ̂J

$7.00

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

$7.75 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00 

$13.00 
lis pristatom.

Moteris labai pamė
go atostogas, todėl 
ieško skirybų

KNITTED SQUARE
No. 1820 — Ketvirtainių mezginių kapa. Jei turėsit kant

rumo ją nusimegsti, turėsit kuo pasigirti, nes tai ypatingai 
graži kapa.

Tūla Mrs. Catherine Hornick 
iš Streator, III., pareiškė prieš 
teisėją Finnegan, kad, “aš tiek 
pamėgau savo atostogas be vy
ro per keturias savaites, kad 
aš dabar noriu visai be vyro 
gyventi.” Toliaus, ji savo vy
rą kaltina per daug žiauriu el
gesiu.

Teisėjas paskyrė laikiną už
laikymą $9.00 savaitei. O vy
ras liepė savo žmonai gryšti 
atgal kartu su vaikučiais.

Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže

Parts

i SBE'

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 
64

SEKMADIENĮ
Rugpiučio 14,1938

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

i

Gaus šį puikų sidabrinį setą
TIKTAI Už

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

$8.00 
$4.00 

$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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už ........ —
GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ...... $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavmdale 6727.

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

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

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

ir kitokias
Pašaukit:

OKSAS EXPRESSING



Naujienos, chfcago, igtfreSadienis, Rtfgp. 16, 1628

CLASSIFIED ADS

KĘLI LIETUVOS TAUTINĖS OLIMPIJADOS ATlbARYMO VAIZDAI.

HELP WANTED—FEMALE 
.. Darbininkių Reikia

REIKALINGA viduramžiaus MO
TERS pagelbėti taverne. Turi mo
kėti lenkiškai. 2301 W. 21st St. 
Tel. Seeley 4860. Klauskite Anna 
Beach.

PATYRUSI MERGINA namų 
darbui, virti, skalbti; 2 suaugę ir 
kūdikis; priemiesty; nuolatinė Vie
ta; būti; $7 iki $8. Marks, State 
3245.

TAVERN IR ROADHOUSE — 
parduosiu visą ar pusę biznio prie 
Tautiškų kapinių. Gera išdirbta 
vieta. Pertaisyta moderniškai, gra
žus naujos mados baras ir visi į- 
rengimai. Turi būti pamatytas. Pi
gi renda. Priežastį patirsite ant 
vietos. 8200 So. Kean Avė. Tel. 
Willow Springs 131.

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
nėturi geros prieglaudos ir norėtų 
gyventi ant farmos prie mano mo
ters. Nereikės dirbti, duosiu gerą 
užlaikymą, gerai senyvai moteriai. 
Atsišaukite prieš ketvirtadienį, 
3433 So. Emerald Avė. Klauskite J. 
Andrekus.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restaurantas; įsteigtas 4 metai; pe
reinamas kampas; pardavimo prie
žastis—bloga sveikata. Labai ne
brangiai. 3201% W. 63rd St.

O

i&r

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui
DABARTINIU LAIKU.

Mes siūlome 6 apartm. namus. 
f aru apšildomus, taip pigiai kaip 

9500; 12 apart, už $20,000. Įsigykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.

BUSINESS CHANCES 
_______ Pardayiinid Bizniai_______

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
vėliausios mados įrengimais ir šo- 
kidmš svetainė. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. Turi būt parduo
tas į 3 dienas. Randasi prie trijų 
gatvių kampo. 2065 W. Coulter St. 
prie 24 ir Hoyne. Tel. Canal 4993.

■> i

•»

V'.-į.'v-’?-.

PRIE BRIDGEPORTE STATOMO DIDŽIULIO 
NAMO BERNIUKŲ KLUBUI

Iš “Beismonto” Kasimo Išsivystę Mintys 
Apie Bedarbę Ir Chicago

BRIDGEPORTAS. — Seniau
sioj Chicagos lietuvių kolioni- 
joj, prie 34th ir S. EmeraFd 
Avė., yra statomas didžiulis 
namas, kur bus jaunimui kliu- 
bas. Tą namą stato Chicago 
Boys Club organizacija, iš au
kų turtingų amerikiečių dėl pa
kėlimo socialio stovio vaikinų,

tose apylinkėse miesto, kur nė
ra ganėtinai tinkamų aplinku
mų kur žaisti, susirinkti kas 
vakarą užsiėmimui įvairiais kū
no kulturos reikalais. Tai bus 
vienas iš didžiausių ir moder
niškiausių pastatų šioje miesto 
dalyje.

Kadangi šis pastatas bus pa
čiame Bridgeporto lietuvių ko- 
lionijos centre, tai juo naudo
sis daugiausiai lietuvių jauni
mas. (

Dabar to kliubo statyba su-

MADOS

ir

No. 4815. — Sporto suknelė. Pa- 
stebėkit kaip gražiai ji atrodo. Su
kirptos mieros .14, 16, 18, 20, taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

daro apylinkes žmonėms tikrą 
“show“. žmonių būriai stovinę- 
ja ir žiuri kaip į kokius dyvus. 
Būreliais stovėdami visaip šne- 
kučiojasi.

Kdomet ėjo beismonto kasi
mas, tai aš stovėjau prie vieno 
žmonių būrelio ir nugirdau juos 
rimtai kalbant. Vienas šitaip 
kalbėjo:

“Kaip galima tikėtis, kad 
šiais laikais visiems užtektų 
darbų, kuomet, štai, vienas 
žmogus su mašina į keletą die
nų iškas visą šitą milžiniškam 
namui rūsį. Jei čia darbas ei
tų senovišku budu — su lope
tomis ir arkliniais vežimais, tai 
šimtams darbininkų butų buvę 
darbo per keletą mėnesių kol 
butų visą rūsį iškasę.“

Taip žmogus kalbėjo, žiūrė
damas, kaip mašina, kaip koks 
smakas su savo snukiu, kabina 
žemes’ ir yąvčiftjė trekus. Pora 
tokių “snukių“ įberus, trokas 
ir pilnas.

Mašinos ir Bedarbė

ir kitose pramonėse. Bet yra ti geri ir teisingi; ir kad tik 
klaida sakyti, kad - ant žemės 
gali pritrukti žmonėms pama
tinių gyvenimo reikmenų — 
maistb, drabužių, avalinių ir 
pastogės. Klaida taipgi manyti, 
kad ant žemes gali pritrukti 
darbų. Niekam darbų negali 
pritrukti, net jei dar daugiau 
mašinų butų išrasta.

Pasižvalgykime, sakiau drau
gams, kokiose aplinkybėse mes 
gyvename. Žiūrėkime į gatves 
ir ielas, kiek ten brudo. Taigi, 
kiek darbininkų reikėtų, kad 
palaikyti -nuolatinę švarą gat
vėse ir ielose.-Toliau, — žiu-, 
rėkime, kiek -čia randasi viso 
je Chicagoj lūšnų, netinkamų

iš romiečių katalikų tegalime 
tikėtis geros 
džios ir gerų 
dininkų.

Be to, čia, 
ko didžiulis 
Eucharistinis

ir teisingos 
bei teisingų

val- 
val-

DVIEJŲ PAGYVENIMŲ Cottage, 
4 ir 5 kambariai, medinis namas. 
Yra maudyklės ir kiti patogumai. 
Parduosiu arba mainysiu ant dides
nio bizniavo namo. Kreipkitės, 

3364 S. Halsted St.

1926 metais, jvy 
28 Tarptautinis 
kongresas. O pa

sak romiečių kunigų, tokie
kongresai neša palaimą visam 
miestui. Tai^įi, čia viskas yra, 
ko romiečiai kunigai reikalau
ja. 0 vietoj palaimos ir gero
vės, turime vagystes, suktybes, 
graftą ir didžiausį apsileidi
mą visose valdžios departmen- 
tuose. Išgarbintas Romos kata
likų kunigų politikierius ir il
gametis valdininkas, kaipo pa-J C V 411 JLLdg U J 1 Uoliu, 11C UJLJLJL1YCV111 Ų j o prvv

žmonėms gyventi. Juk pas ge-jvieto klerkas, Robert Sweitzer

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Fardavimtii
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

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

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..... ..

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
X 

į,i------ r ‘ - ■ ■■ ■------------- .rTirrm-----------*

(Miestas ir valstija)?

ELZBIETA ADOMAVIČIENĖ 
po tėvais Vėžytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 9 d., 3 vai. popiet,’ 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Ku
piškio parap., Slavintiškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, Augintinę Filio- 
miną, 2 brolius Joną ir Juo
zapą ir jų šeimynas; pusbro
lius Juozapą ir Napoleoną Vi- 
limaičius ir jų- šeimynas ir' 
gimines. Lietuvoj— motiną, 2 
seseris: Marijoną Petrulienę 
ir Juzefą ščiukienę ir jų šei
mynas, ir 2 brolius—Antaną 
ir Petrą.

Kūnas pašarvotas 5703 So. 
Mason Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugpiučio 13, 9:30 
vai. ryto iš namų į šv. Syrh- 
phorosa bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Elzbietos Ado- 
rfiavičienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečfemi dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Broliai, Pusbroliai 

Giminės.
Laid. Direktorius Lachawicz 

ir Sunai, Tel. Canal 2515.

teisingai

kartais 
net už

nu

uz 
tuk-

Minėtas išvedžiojimas mane 
labai užintrigavo ir aš įsikišau 
į kalbą ir sakiau: “Ar manot, 
kad tas draugas 
kalbėjo?

“Mašina dirba 
šimtus, o kartais
stančius darbininkų. Dėlto ir 
atsirado bedarbių milijonai“, 
atsiliepė vienas iš būrelio.

“Išeitų, kad jei norifne pa
naikinti nedarbą, tai bent da
lį mašinų reikėtų sunaikinti“, 
tariau aš.

“Nežinau, kas čia ištikrųjų 
reikėtų daryti. Turbūt tai per- 
painus mums darbininkams 
klausimas“, atsakė kalbėjusis 
draugas.

Tada aš ėmiau balsą ir ėmiau 
aiškinti; Sakiau, kad mašinos 
yra žmonijos tarnas ir kad jos 
yra žmonijos palaima, o ne ne
laimė. Mašinos, ištikrųjų, iš
stūmė milijonus darbininkų iš 
darbų. Juk aišku, kad jei ne 
mašinos, tai prie šio namo sta
tybos dirbtų šimtai žmonių per 
ilgą laiką. Taip yra su darbais

METINfeS MIRTIES SUKAKTŪVėŠ

MARIJONA ROJALIS
PO TĖVAIS JtJRKAITĖ

Pei’siskyrė su šiuo pasauliu 
10 dieną rugpiučio mėn., 1937 
m., gimtis Lietuvoje. Palaido^- 
ta Tautiškose kapinėse, Chica
go, iii.

IPaliko didėliame 
vyrą, sūnų, brolius, 
gimines.

Mes Jave mušą
rhoterėle ir motinėlė, niekuo
met neužmirši-šne. Tu pas mus 
jau nebeęugrįši, bet ihės ank- 
sčiaus ar vėliaus pas tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

rus farmeriuš kiaulidės ir 
tinyčios švariau ir geriau 
rodo, negu tos Chicagos 
nos. Kiek tūkstančių darbinin
kų reikėtų, )i^d Chicagos lūš
nas išgriautiv/ir Jjų vieton tin
kamus, švariūs namus pastaty
ti? Tai matote, jei tie darbai, 
kurie būtinai’ reikalingi, butą 
pradėti, tai ^Chicagos ir apy
linkėje nebeliRtų bedarbių.

“Kas kaltai d<ad tie darbai 
nepradedarrif ’ tarė vienas fš 
bedarbių.

Kalti tie, kurie stovi miesto 
valdžios priešakyje, ėmiau aiš
kinti aš. Kas kaltas, pavyz
džiui, kad pas mus yra tokia 
nešvara? Kaltas musų wardo 
aldermanas, kad nenuvalo gat
vės ir ielas. Juk esame didžiau
siais taksais apkrauti. Pinigų 
miestas surenka dideles krū
vas įvairiais taksais nuo savo 
gyventojų. O kur tie pinigai 
dingsta ?

Bridgeporto Aldermanas
Musų aldermanas Hugh B. 

Connelly yra airis ir Romos 
katalikas. Rodos, kaipo katali
kas turėtų būti geras ir teisin
gas. Turėtų prižiūrėti, kad gat
vės ir ielos butų švarios, kad 
įvairus vagišiai neužpuldinėtų 
ramių piliečių bei praeivių. Na, 
o ar taip yra pas mus?

Eikime toliau. Musų miesto 
majoras Edward Kelly yra 
taipgi airis ir geras katalikas. 
Teisybė yra irgi, kad musų 
Romos katalikiški laikraščiai 
visados šaukia, kad tik Romos 
katalikiška valdžia ir romiečiai 
katalikai valdininkai tegali bu-

viš- 
at- 

luš-

popiežiaus ordinais • išpuoštas 
buvo susektas išeikvojime apie 
pusės milijono dolerių Cook pa
vieto žmonių sumokėtų pinigų.

Tai; a Mums Romos katali
kų valdžios ir valdininkų Vai
siai. Jei, čia, laisvoje Ameriko
je tokie dalykai įvyko, kut yra 
laisvė spaudos, žodžio ir susi
rinkimų, tai ką galime tikėtis 
tokiose šalyse kaip Meksikoje, 
Ispanijoje ir kitur, kur nebu
vo laisvės žodžio, spaudos, kur 
žmonėms buvo ir yra burnos 
užčiauptos cenzoriaus ir polici- 
janto? Ar reikia stebėtis, kad 
tuose kraštuose buvo įgriso 
žmonėms iki gyvo kaulo Romos 
katalikiškos valdžios? Ar ga
lima juos kaltinti, kad jie bu
vo priversti griebtis revoliuci
jos priemonių, kad nusikraty
ti nuo tų visokių popiežiaus ir 
Vyskupų palaimintų valdininkų?

Milwaukėe, Wis.
ką turime daryti?“ at- 

kitas iš būrelio ten sto-

Areštuos Automobi 
listus, Kurie Nepa
taisė Mašinos Po 
Persergėjimo

AUTOS—TRUCKS FOR SALB 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

"Tai 
siliėpė 
vinčių.

Paaiškinau šitaip: Chicagos 
kaimiriystėje turime didelį 
miestą Milwaukee. Ten jau dau
giau kaip per 20 metų majoru 
yra socialistas. Ten visai ki
taip yra tvarkomi visi vieši 
miesto darbai, miesto švara, 
apsauga piliečių nuo užpuolikų 
ir t. t. Milwaukee miestas yra 
vienas iš pavyzdingiausių mies 
tų visoje Amerikoje. O Chicago, 
su savo Romos katalikiška val
džia, yra • vieiias iš nešvariau
sių, su didžiausiai išsiplatinu
sia korupcija tarp valdininkų 
miestas visoje Amerikoje.

Tūb ir baigėsi musų pasikal
bėjimais. Darbo draugas

nuliudime 
seseris ir

brangioji

Nuliudę lieka:
Vyras Juozapas, Sūnūs Joseph, 
Jr., Broliai, Seserys ir gimines.

.OVEIKIS m,
. . „ ,. . . Balis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestalėms, Banldetamu 
ir Pagrabams.

3316 Sb. Halsted Street
Tel. YARDS 7368

jGėlėstyyhhtiems 11 U U Ir Vestuvėms, Ban- ' Iii H M kietams, Laido- V ■ I • tuvėms, Papuoši- 
’ mama.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue

SU’

Nemokėjo Sales Tak
sų — Susilaukė 
Resyverio

Tauber Brothers rakaridu 
firma, kuri yra adresu 62^1 
Cottage Grove Avė., nesumokė
jo vadinamų Sales Taksų sunko
je $10,107.88, tai valstijos fi
nansų skyrius užvedė bylą ir 
teisėjas p. Walter Stanton pa
skyrė resyverį rakandą firriiai

Automobilių saugumo virši
ninkas p. Edward J. Gorman 
pranešė, kad nuo liepos 1-mos 
buvo išegzaminuota 136,741 au
tomobilių, iš kurių atsirado apie 
10,000 netinkamoje tvarkoje.

Savininkams buvo nurodyta 
visi mašinos trukumai ir liepta 
pataisius trukumus grįžti at
gal į paskirtą stotį dėl patikri
nimo. Dabar praneša, kad visi 
tie, kurie neatgrįš atgal, bus 
areštuoti prie pirmos progos.

Svarbi Žinia Visoms
Gražuolėms

Chicagos Miesto Mayoras p. 
Ed\vard J. Kelly yra pirminin
kas Korriiteto, kuris rūpinsis 
išrinkti dvi gražiausias pane
les iš Septynių dalių Chicagos 
miesto, kurios galės atstovauti 
Chicagos miestą busimuose 
Pasaulinėse Parodose ateinan
čiais metais. Pasaulines Paro
dos įvyks New Yorke ir San 
Francisco.

Į gražuolių kontestą gali sto
ti visos ncvedusios p-lės tarpe 
18 ir 25 metų amžiaus. Gra
žuolių kontestai bus vykdomi 
skirtingose teatruose iki bus 
išrinktos septynios gražuoles. 
Vėliaus, Rugs.-Sept. 27 d. įvyks 
pats didysis visų septynių gra
žuolių kontestas ant Navy Pier 
didžiuliame šokių pavilione, kur 
bus išrinkta tos dvi laimingos 
gražuolės, kurios atstovaus 
są Chicagos miestą.

Naujas Veikalas 
Federaliniame 
Teatre

vi

Blackstotie teatre 7 ir Mich- 
igan avė. W. P. A. teatras rug
piučio 15 d., pradės vaidinti 
naują veikalą gyvąjį laikraštį 
“Power”. V

Tai gyva drama apie elek
tros pramonę. Tas veikalas 
Visur turėjo didelio pasiseki
mo. Veikalas bus vaidinamas 

ir užlaikė visus firmos varde kasdien, išrhėmttš sėkmadiė-
esančius pinigus nius.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 Wes«t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
ANGLYS

EGG
NUT 
BIGBIG LUMP      $6.00
MINĖ RUN .................... _ $5.75
SCREENINGS     $5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Mdrgi&ų Chicagoje ir 

apielinkęse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

=

3

5 

s

I

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ 

skaitykit 
naujienas

ILGAI
pašaukit mus tuojau

Canal 85oo
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji- 
mtlfi gflhrft nublaidų.
. ................ . .... „
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ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ BR1DGEP0RTE
Nušautas James Dungan Yra Lietuvis, Buvo 

Pentorių Unijos Biznio Agentas

Autom. Nelaimėj
Sužeidė Stasę
Liudkevičienę

BRIDGEPORT
nį, rugp. 8 d., apie 8:45 vai. va 
karo Bridgeporte įvyko labai 
šiurpi tragedija prie 31-mos ir 
S. Lowe Avė., kur gyveno Pen
torių Unijos biznio agentas 
James Dungan (lietuviška pra
vardė Dauginas). Nežinomi už
puolikai atvyko su automobiliu 
netoli Daugino stubos ir vienas 
iš jų atėjo pasikalbėti su Dau
ginu, kuris 
ant gelžinės 
gatvio.

Pirma Du

Pirmadie- Dauginas yra buvęs areštuo
tas bent keletą kartų už nešio
jimą ginklo be leidimo, bet kiek
vieną kartą liko išteisintas.
Paskiausiai buvo areštuotas
pereitais metais rugsėjo 2 d., 
ir tada liko paleistas per teisė
ją Holland, kuris pareiškė, kad 
policija neturėjusi teisės jį 
krėsti be va ranto.

Yra manoma, kad pirmadie
nio žudynė įvykusi iš priežas
ties ginčų dėl užvaldymo Pento
rių Unijos iždo. —A.

tuo tarpu sėdėjo 
tvorelės prie šąli-

Nupjaukit Laukines
Žoles Savo Kiemuose

CHARLES JOKŠAS Valdžios agentai už-[Per Lėtai Važiavo, 
BUS TEISIAMAS UŽ tiko ir užgriebė 40 Užmokėjo $15.00 
ŽMOGŽUDYSTĘ tūkstančių vertės 

1 * aleoholio
ŽMOGŽUDYSTĘ

Pereitą pirmadienį, rugp. 8 
d., Grand Jury išnešė sprendi
mą apkaltinti Charles Jokšą už 
papildymą žmogžudystės, kada 
jis pereitą birželio 2 d. grįžęs 
iš beprotnamio užmušė savo du 
kuddkius (sūnų Leonardą, 5 

metų ir dukterį Eleanorą, 1* 
mėnesių). Jokšos žmona Ona 

Sekmadienį rytą pp. Liudke- dar ir dabar tebėra ligoninėje, 
vičiai važiavo į Indiana Diunas. Ji taipgi buvo drūčiai sumušta, 
Hammonde, Ind., prie vienos bet išliko gyva. Teismo diena 
kryžkelės į jų automobilį į va- kol kas nėra paskirta.
žiavo kita mašina, sužeizdama 1 1 1 "" ~ ---- -----------
p. Liudkevičienei nugarkaulį, voj geroką laiką.
žaizda nėra labai pavojinga, Linkime p. Liudkevičienei 
vienok ligonė turės išgulėti lo- kuo greičiausiai pasveikti.

ROSELAND — Stasė 
kevičienė, žmona scenos 
rano Broniaus 
134 E. UOth St 
kai sužeista automobilio nelai • 
mėj. Vakar ji sugrįžo namo iš 
ligoninės Hammonde, bet na
mie turės gulėti kurį laiką.

Liud- 
vete- 

Liudkevičiaus, 
, buvo sunko-

Pabaudos Miesto sveikatos skyrius pra
neša visiems namų savininkams, 

Tūlas Edward Gilbert, 1052 kad jie nupjautų visas laukines 
Avė., 24 metų žoles savo kiemuose, nes kitaip 

teisėjui p.1 gali būti nubausti iki $100. Da-
Name prie 1066 W. Adams N. California 

St., kur atrodė, kad niekas ne- jaunuolis pasakė 
gyvena, Federalės Valdžios Frank M. Padden, trafiko teTsbar esąs pats blogasis laikas, 
agentai, po vadovyste p. E. C.ime, kad jo automobilius jokiu kada laukinės žolės teršia orą 
Yellowley, ant penkto augšto.budu negali važiuoti greičiau savo sėklomis ir labai vargina 
surado apie $40,000 Vertės ai [kaip 10 mylių per valandą ir,žmones, sergančius žoliasėklių 
coholio. Ten pat atrado 1,500, visu keliu ant W. Madison gat-’liga (Hay Fever).
galionų stilių ir 30 tūkstančių, vės jis tokiu greitumu važiavo* Nupjautas žoles reikia sude- 
galionų užraugtos brogos. Valyki gatvekario motormonas, ne- ginti, kad vėjas negalėtų žalin- 
džios agentai areštavo tūlą tekęs kantrybės,, pasišaukė po-’gas sėklas nešioti po orą.
John McCormick, 6558 South, liciją ir jaunuolį areštavo. Tei - Į ========================== 
Western Avė., pastarasis buvo sėjas klausė jaunuolio, kodėl tu vietos. Na, tai gerai, sako tei- 
už watchmoną. Dabar bus ieš-1 negalėjai pasukti iš, bėgių ir sėjas, už sutrukdymą gatveka- 
komi tikri savimnkai to stam- leisti gatvekariai pravažiuoti? rio penkiomis minutėmis užsi- 
baus nelegalio fabriko. Jaunuolis atsako, kad nebuvę mokėk penkioliką dolerių.

vo greitai

—Stanley J. Rogers.

Trijų Svarų Tomeitė

spiečių suėmę, bet išrodo, bi
tėmis niekad negali užsitikė-

Po trumpo pasikalbėjimo Dau 
gino svečias išsitraukė revolve-

Šūviai, Paskiau
Keturi

buvo sumirkytos 
abu su motere bu- 
priversti bėgti nuo

Nuo varnišo kvapo bitės 
juos apipuolė ir <aip sugylė, 
kad Zičkus vos tik įėjo į vidų 
kaip nualpęs sugriuvo ant

. Nepatiko Joms Varnišio 
Kvapas.

Paul

Naminės Bitės 
Sukandžiojo

rį, ir kai Dauginas stojosi beg- LlgtyVI 
ti, svečias paleido du šuvius, *
kurie Kliuvo Dauginiu į spran
dą, ir Dauginas virto ant šali
gatvio ant veido. Tuojau priva-j 
žiavo automobilius, kuriame sė
dėjo dar trys vyrai. Lipant pi r BELLWOOD, ILL. — Geor-
rnajam šovikui į atvykusį auto-‘ge Zičkus, 202—23rd avė., 
mobilių, vienas iš pasažierių iš- Belhvoode išėjo per lietų, su
kišo revolverį pro automobilio rinkti ir suleisti į avilį medy 
langą ir dar paleido keturis su- susispietusį bičių spiečių. Bet 
vius į jau gulintį pusiau ne-'jo rankos 
gyvą Dauginą. Du iš paleistų, varnišy ir 
šūvių pataikyta į galvą ir pa
šonę.

Minios žmonių
Nepraėjo nė poros minučių i 

po pirmo šūvio, kaip tuojau pri 
sirinko minios žmonių iš visos 
Bridgeporto apylinkės. Netru
kus atsirado ir policijos skva- 
das. Nors buvo keletas žmoniQ. 
kurie matė visą įvykį nuo p£t 
pradžios, tečiau, policijai v£k 
niekas neprisipažino ir iš viso

na nuvedė jį be sąmonės lo
von. Jo žmona irgi kelis sy
kius liko bičių įgilta.

Tai yra keistas atsitikimas, 
nes jie bites užlaiko per dau-

atsisakė būti liudytojais. Paga lSe!‘* c \ra, < |!ulSe|i 
linu, atsirado vienas vaikutis 
apie 14 metų amžiaus, kuris 
viską atpasakojo policijai. Vai
kučio vardą policija' neišduoda 
atsargos sumetimais.
Dauginas Nuvežtas į St.

Ligoninę
Pribuvus policijos skvadui 

Dauginas tuojau buvo nuvež
tas į St. Paul ligoninę, kur ne
atgavęs sąmonės ir pasimirė, 
neištaręs nė žodžio. Tuo tarpu 
minios žmonių nesiskirstė nuo 
šaligatvio, kur laikraščių re
porteriai ir fotografai dirbo su
šilę. Didžiausia bala ištekėjusio 
kraujo ant šaligatvio pasiliko 
nenuvalyta ir nežinia kokiais 
sumetimais policijos sargybinis 
buvo paliktas daboti per visą 
naktį ir dar tebedabojo antra
dienio rytą.

Trumpa Daugino Istorija
Dauginas buvo apie 36 metų 

amžiaus, turėjo žmoną Oną ir 
dukterį Daratą, 11 metų. Vakar 
vakare Dauginas tik ką buvo 
pargrįžęs iš Hebron, Ilk, nuo 
mažo ūkio, kur jis paliko savo 
žmoną ir dukterį atostogauti. 
Pirmiau Dauginas buvo užpul
tas 1934 metais, kada buvo pa
leista apie 50 šūvių, net nė vie
nas nepataikė. Tada Dauginas 
spėjo atbėgti į policijos nuova
dą, kur liko apsaugotas.

Seni Belhvoodo Lietuviai.
Zičkai yra vieni iš seniau

sių lietuvių savininkų Bell- 
yvoode. Prasidėjo iš savo sun
kaus "triūso, bet dėka suma-, 
naus šeimininkavimo, turi įsi- 
gyje stambių nuosavybių ir 
jiems nebėra reikalo vergauti! 
dirbtuvėse, nes gyvenimas yra 
užtikrintas iki gyvos galvos.

O p-nia Zičkus yra gabi puo
šėja savo kambarių. Jos kam
bariai išpuošti siuviniais, o 
pulkai kanarkų tik čiulba. 
Švarumas tai jos prigimtis, 
be to ji yra geriausia virėja 
Zičkai yra draugiški žmonės 
ir uolus Naujienų skaitytojai, 
nors tenka eiti po 7 blokus jas 
nusipirkai. Aš raginu juos už
sirašyti Naujienas. Tada dien
raštis ateis į namus ir nerei
kės tiek toli vaikščioti jų pir
kti. Tą jie ir ketina padaryti 
ateinančiais metais.

JACKSONVILLE, Ilk —.Po
nia Cooper išstatė parodai vie
ną iš didžiausių tomeičių, kuri 
sveria tris svarus. Yra 7 colių 
pločio ir 4 colių storio.

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką

RUGPJŪČIO 14, 1938
SUNSET P ARK DARŽE 

135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
USIKIBPKIT — SU JUO IEISIT DARŽAN.




