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LO J AUSTAI VĖL SULAUŽĖ SUKILĖLIU LINIJA
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PAĖMĖ DAUG SUKILĖLIU NELAISVĖN IR 
UŽGRIEBĖ DAUG AMUNICIJOS 

KATALONIJOJ
Sukilėliai giriasi laimėjimu Estremadura 

fronte, pietų vakaruose
BARCELONA, Ispanija, rug- 14-kos mylių fronte, 

piučio 10. — Antradienio pra
nešimai sakė, kad respublikos nį pripažino lojalistų laimėji- 
gynėjai Ispanijoj įvarė gilų ky- mą, tačiau jos komunikatas 
lį sukilėlių linijoj. Faktinai lo- tvirtino, kad lojalistų ofensy- 
jalistai pralaužė sukilėlių ruo-lvas tapo sulaikytas. Pripažinę 
žą. Lojalistai įsiveržė į sukilę-!savo nuostolius Katalonijoj, šu
lių teritoriją tarpe tvirtovių kilėliai girėsi laimėjimais kita- 
Balaguer ir Lerida, Kataloni- me fronte, būtent Estremadura 
joj-

Daug priešų amunicijos pa- astuonias mylias 35 mylių fron- 
teko į respublikos gynėjų ran- te ir paėmę Belmez-Amarchon 
kas. Jie taipgi paėmė daug be- geležinkelį, kurs teiks jiems tie- 
laisvių.

Lojalistai atakavo sukilėlius ir Cordoba.

Sukilėlių vadovybė antradie-

srity. Čia jie pasistumę pirnijii

siogį susisiekimų tarp Merida

Naujienų-Acme Telephoto
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ KELIONĖS—(Prezidentas Rooseveltas lipa iš karo lai

RUSIJA SUTIKO TAIKYTIS SU
JAPONIJA

RIGA, Latvija, rugpiučio 1(T.' 
— Trečiadienį čia gauta neofi
cialių pranešimų iš japonų šal
tinių Maskvoje. Pranešimai sa
ko, kad Rusijos vyriausybė su
tikusi tuojau paliauti mušius 
dėl Sibiro ir Manchukuo rube- 
žiaus.

Konfliktas tarp Rusijos ir 
Japonijos prasidėjo liepos 11 j 
dieną, kai rusai ėmė stiprinti 
Changkufeng kalvą. Kalva ran
dasi prie Sibiro ir Manchukuo 
rubežiaus.

Rusai sako, kad Changku
feng kalva priklauso jiems pa
gal padarytą caro Rusijos ir 
Kinijos sutartį 1886 metais. 
Japonai tvirtina, kad ji pri
klauso Manchukuo valstybei, 
kurią jie kontroliuoja.

Japonai išvijo rusus iš užim
tų pozicijų liepos 29 d. Nuo to 
laiko rusai atakavo Changku- 
fengą, bet iki šiol nepajėgė iš
mušti iš ten japonų.

RUSIJOS VYRIAUSIAS SOVIETAS 
SUSIRINKO

■ MASKVA, Sovietų Rusija, Gal būt, kad ir maršalas Blfu- 
rugp. 10. — Sovietų Rusijos cheris, Sovietų Rusijos rytų ar-
vyriaūsias sovietas susiririko mijos vadas, atsiųs vyriausia-

JAPONAI IR RUSAI IŠSIKASĖ TRANŠĖJAS
Laukiama smarkesnės rusų atakos; japo

nai nusileidžia
TOKIO, Japonija, rugp. 10. 

— Antradienio vakare 8 valan
dą rusai pradėjo atakuoti 
Changkufeng kalvą ir toj sri
ty esančią kalvą artile
rijos ugnies rusų temkai-in pės
tininkai puolė atakon. Japonai 
atrėmė puolimus. Atakos nuri
mo trečiadienio rytą 7 valan
dą.

Rusai pasitraukė, bet neto
li, ir apsikasė. Tą patį padarė 
japonai. Trečiadienį japonai ir 
rusai mėtė rankines granatas 
vieni į kitus — taip arti jų ap
kasai randasi. Japonų karinin
kai sako, kad jie laukia d£r 
smarkesnių atakų, nes rusai 
koncentruoja daugiau karių sa
vo linijos užpakaly. Neoficia
lus pranešimai trečiadienį skel
bė, jogei rusai atnaujino bom

bardavimą kalvos 52 po trijų 
valandų tylos.

Rusų pranešimas trečiadieni 
buvo toks: Japonai padarė ke
letą atakų, visas jas rusai at
rėmė.'- •

Japonijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas trečiadie
nį pareiškė, kad Japonija pa
keitė savo nusistatymą dėl ko
misijos, kuri proponuojama Sb 
biro-Mandžurijos ir Korėjos ru- 
bežiui nustatyti. Iki šiol Japo
nija reikalavo, kad tokioj ko
misijoj vienas asmuo atstovau
tų Rusiją, kitas Manchukuo, o 
trečias Japoniją. Dabar ji su
tinkanti, kad komisijoj butų 
vienas rusas, o kitas asmuo at
stovaująs Japoniją ir Manchu
kuo kartu. Kitaip sakant, japo
nai sutinka priimti rusų sąly
gą, nusileidžią rusams.

vo McDougal, Pensacoloj, Florida, kur užbaigė ilgą, 24 dienų kelionę po Ramų- 
ji Vandenyną ir Meksikos įlanką. Iš l^ensacola prezidentas grįž Washing‘onan, 
pakelyj sustodamas Gcorgia valstijoj pasakyti politinę kalbą.

Reikalauja atidaryti DU NAUJOSIOS DALYBOS ŠALININKAI
Francuzijos rubežių 

loja lis tam s
LAIMĖJO NOMINACIJA

A.

Antradienį įvyko nominaci- samdytojams ir persekiojimu

Kinijoj partizanų 
skaičius auga

Mažų namų statyba 
auga

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 10. — Britąnijos spau
dimu Francuzijos rubežius ta
po uždarytas ginklams į loja
listų Ispaniją gabenti. Pretek
stas rubežiui uždaryti „ buvo 
tas, kad planuota svetimšaliai 
kariai iš Ispanijos iškrausty
ti.

Bet gen. Franco svetimšar 
liams iš Ispanijos pašalinti pla
no iki šiol nepriėmė, o italai 
ir vokiečiai tebesiunčia sukilė
liams pagalbą. Taigi Francuzi
jos socialistai vis didesnį spau
dimą daro į savo šalies vyriau
sybę, reikalaudami atidaryti ru
bežių ginklų siuntimui lojalis- 
tams. Klausimas keliamas, kaip 
ilgai Daladier pajėgs atsilaiky
ti prieš šį reikalavimą.

$50,000 už $3

jos keturiose valstijose, būtent 
Ohio, Arkansas, Idaho ir Ne- 
braska.

Ohio valstijoj jau antradie
nį priešpiet- balsų skaitymas 
rodė, kad demokratų partijos 
sąrašu nominaciją laimėjo se
natorius Bulkley, kurio kandi
datūrą indorsavo prez. Roosė- 
veltas. >,

Kitas svarbus dalykas pasi
rodė Ohio valstijoj. Kandidatas 
į gubernatorius Charles Saw- 
yer, kurį rėmė organizuoti dar
bininkai, atrodė laimėsiąs no
minacijas. Prieš jį kandidata
vo gubernatorius Davey, pasft 
žymėjęs praeity pataikavimu

Socialistas prieš gub. 
Philip La Follette

Wisconsine

stręikierių.
Ąrkansas valstijoj prez. Roo

seveltas indorsavo senatoriaus, 
p-nios Caraway, kandidatūrą.

• P-nia Caraway, balsus skaitant 
į trečiadienį, atrodė laimėjusi no
minaciją.

Pralaimėjo Naujosios Daly
bos šalininkas, senatorius Pope, 
kaipo kandidatas į senatą Idaho 
valstijoj. Prieš jį nominacijoj 
balsavo ne tik atžagareiviai de
mokratai, bet ir republikonai. 
Pastarieji parėmė jo oponentą 
Clark.

Nebraska valstijoj Naujoji 
! Dalyba nevaidino svarbios ro 
lės.

Tikisi turėti 1,000,000 
lankytojų Illinois 

parodoj

posėdžiauti. Numatoma, kad 
šiai jo sesijai teks svarstyti 
labai rimtų klausimų.

Pranešimais iš Varšuvos, po-

jam sovietui pranešimą.
Rusijos užsienio reikalų ko

misariate vyriauja nuomonė,
sodžius atlankys Stalinas. Už- kad kraštutiniai Japonijos mi- 
sienio reikalų komisaras Litvi- litaristai nori būtinai karo su
nov veikiausia išduos raportą Rusija, nors Tokio valdžia sten-
rusų-japonų krizio klausimu.’giasi karo išvengti.

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
10. — Antradienį tapo paskelb
tas “kinų tautos gelbėtojų” su- 
siorganizavimas. Tie “tautos 
gelbėtojai” yra ne kas kitas, 
kaip partizanai, kurie puola ja
ponus, pasilikę fronto užpaka
ly. Skaičius kinų partizanų 
sparčiai auga. Jų atakos plečia
si. Gandai plinta, kad partiza
nai planuoja net pačiame Shan- 
ghajuje, kurį japonai jau se
niai paėmė, išvystyti teroro 
prieš japonus kampaniją.

Teroro aktų Shanghajuje 
ypač laukiama ateinantį šešta
dienį, kai sukaks metai nuo 
kinų-japonų karo pradžios.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
10. — Per pirmuosius septy
nis šių metų mėnesius Fede- 
ralė Namų Statybos Adminis
tracija užgyrė daugiau nei pu
sės biliono dolerių 1 morgičius 
ant statomų mažų naujų na
mų. Ši suma yra 40 procentų 
didesnė, negu suma morgiČtų 
užgirtų ant tokių pat namų 
pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
Namų Statybos Administracija 
tikisi, kad šiemet iki metų ga
lo visa suma morgičių užtrauk
tų ant naujų mažų namų pra
lenks bilioną dolerių.

Nepatars Wagnerio

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

aktą keisti
NEW YORK, N. Y., rugp. 

10. — William H. Davis, pre
zidento Roosevelto komisijos 
darbo sąlygoms Anglijoj ir Šve
dijoj studijuoti narys, antra
dienį pareiškė, kad komisija

Debesuota; žymiai vėsiau;-išduos raportą, bet kai dėl 
vidutinio stiprumo Šiaurės va- Wagnerio Darbo Santykių Ak- 
karų vėjai; saulė teka 5:52, lei-* to pakaitų, tai jokios rekomen- 
džiasi 7:58 valandą. dacijos valdžiai nepateiks.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
10. — Prieš tris mėnesius tū
las Warren D. Dubois nupir
ko senų pašto ženklų už $300. 
ženklų tarpe buvo vienas, ku
rį Du Bois pažymėjo pardavi
mui už $3.

Prieš porą dienų Du Bois 
dar kartą atidžiai apžiurėjo 
krasos ženklą, kurį jis ketino 
parduoti už $3. Surado, kad 
ženklas buvo užantspauduotas 
tokia data: Rugpiučio 19, 1861. 
Pasitaręs su ekspertais patyrė, 
kad to krasos ženklo kaina 
šiandien siekia daug maž $50,- 
000. '

Karštis įveikė Jungt. 
Valstijų kareivius
CAMP GRANT, III., rugp. 10. 

— 50 kareivių, Illinois nacio- 
nalės gvardijos narių, buvo pa
siųsta į ligoninę antradienį. Jie 
nusilpo dėl kaitros, žygiuoda 
mi 10 mylių distanciją maniev- 
ruose Kishwaukee upės apylin
kėje.

MADISON, Wis., rugp. 10. 
— Glen P. Turner, socialistas 
iš Madison miesto ir Farmerių- 
Darbo Progresyvios Federaci
jos narys, užrekordavo savo 
kandidatūrą į Wisconsin val
stijos gubernatorius ateinan
čiuose rinkimuose.

Savo kandidatūrą tai vietai, 
ketvirtam terminui, taipgi sta'- 
to dabartinis gubernatorius 
Philip La Follette.

18,985 žmones nuken
tėjo dėl oro atakų

Ispanijoj 
i I

ZARAGOZA, Ispanija, rugp. 
10. — Ispanijos sukilėlių vado
vybės apskaičiavimu, nuo lie
pos 18 dienos 1936 metų iki 
birželio 1 d. 1938 m., dėl loja
listų oro atakų 373-se šalies 
miesteliuose nukentėjo 18,985 
asmenys. Sukilėliai betgi ne
praneša, kiek žmonių nukentė
jo dėl ją pačių oro atakų pri£§ 
respublikos mieštus.

SPRINGFIELD, III., rugpiu- 
čio 10. — Rugpiučio 13 dieną 
čia prasidės Illinois valstijos 
metinė paroda — fair. Paro
dos rengėjai tikisi, kad šiemet 
ją atlankys daugiau nei milio- 
nas žmonių.

V r

Kubos ministrų ka
binetas rezignavo
HAVANA, Cuba, rugpiučio 

10. — Kubos prezidentas Bru 
antradienį pranešė, kad visas 
jo ministrų kabinetas rezigna
vo. Kai kurie ministrai sugrįš 
į naują, perorganizuotą kabine
tą, kiti gi visai išėjo iš jo.

Įsakė 500,000 pasi
traukti iš Hankowo

HANK0W, Kinija, rugpiučio 
10. — Kinijos armijų vadas, 
gen. Chiang Kąi-shek, antra
dienį įsakė 500,000 Hankowo. 
laikinosios Kinijos sostinės, ci- 
vilių gyventojų pasitraukti Iš 
miesto iki ateinančio pirmadie
nio.

Atakavo britams 
priklausanti uo

stą Ispanijoj
PERPIGNAN, Francuzija, 

rugp. 10. — Nenustatytos val
stybės lėktuvas trečiadienį ata 
kavo uostą Gandia, Ispanijoj, 
kurs priklauso britams. Gandia 
yra 36 mylių atstumoj į pietus 
nuo Valencijos. Išmetęs bombas 
į uostą, lėktuvas vėliau iš kul
kosvydžio apšaudė patį mies
telį.

Respublikos kariuomenė, ku
ri antradienį pralaužė sukilė
lių liniją Katalonijoj, stūmėsi 
pirmyn ir trečiadienį, nors su
kilėliai rodė vis stipresnes at
sparos.

Mirusios moters aki
mis praregėjo

SAN FRANCISCO, Cal., rug- 
piučio 10. — Liepos 31 dieną 
Berkeley miestely mirė 80 me
tų moteris, p-nia Margaret 
Carr. Trečią dieną po jos mir
ties daktaras jos akies plėvę' 
priaugino kunigui U. E. Hard- 
ing, kurs buvo neregys per 43 
metus. Kunigas praregėjo. To
kia pat operacija padaryta pia
nistui Mortonui. Jis' taipgi pra
regėjo.

Dėl potvinio Indijoj 
žuvo 100 žmonių

LUCKNOW, Indija, rugp. 
10. — Potvynis užgavo 400 
mylių plotą žemės Indijoj. Dau
giau nei 100 žmonių paskendo. < 
Pagalbos nukentėjusiems teis
mo darbas apsunkintas todėl, 
kad potvinis išardė 30 mylių 
geležinkelio ruožą.

PENSACOLA, Cal., rugp. 10. 
— Antradienį prezidentas Roo-; 
seveltas išlipo iš laivo šiame 
mieste. Ketvirtadienį jis pasa
kys tris kalbas. Dvi jų pasa
kys dieną, o trečią vakare.

Iš Lietuvos
“T^DELĖ AUDRA SU PER-

KUNUA. 
ii.. ' , i .!■—

G1NČIONYS, Alytaus apskr. 
— Šioje apylinkėje liepos mčn. 
11 d. 4 vai. po pietų praėjo 
didelė audra su perkūnija, pri
darydama daug nuostolių.

Perkūnas nutrenkė Ginčiomų 
km. gyventojo J. Juškos į ark
lį 600 Lt vertės ir kitą — 400 
Lt vertės smarkiai apdegino.

Perkūnas trenkė į Seiliunų 
km. gyventojo Kašelionio kluo
ną ir ji sudegino. Kluone dar 
nebuvo jokių javų.

Audra su perkūnija, be mi 
nėtų gyventojų, pridarė ir dau 
giau nuostolių.

VOS NESUBADĖ BULIUS

Pamituvys, Raudonės valsč. 
Liepos 11 d. pil. Pr. šauklį vos 
nesubadė jo paties užpykintas 
bulius, tik atbėgęs posūnis iš
gelbėjo. Posūnis begelbėdam* 
tėvą bulių su kirvių visai nukir
to.

MAŽAS ŠIENO DERLIUS

Šeduikiai, Svėdasų valsč. šioj 
apylinkėj jau baigiamas piauti 
šienas. Tik dėl šaltos ir sausos 
vasaros labai mažai tegauna
ma šieno ir dobilų. Ūkininkai 
aimanuoja, kad šiemet gal būt 
pašaro trukumas.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.

d
1
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Iš Pietų Amerikoj
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J* Lazdąuskas.

K. N. Norkus į Pięt^į A^ierik^

KASTANTO N. NORKAUS VAIDMUO MUSŲ 
' TAUTOS PROGRESE.

K. N. Norkaus 20 metų žufn3ttSttnto~darbo sukaktuvių proga. 
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
Iš šitų detališkų skaitlinių, 

gerb. skaitytojai galite aiškiai 
matyti drg. Norkui padarytas 
žaizdas jo dvasiniame ir me
džiaginiame gyvenime iš pusės 
tų žmonių, kurie beveik visi le
mia Lietuvos likimų, leidžia į- 
s ta tymus, pamokslais kalba a- 
pie dorų ir kultūrų. Mužikai ši
taip vargu padarys!

Bet kuo daugiau nagrinėsim 
drg. Norkaus vaidmenį musų 
tautos progrese, tuo labiau ma
tysime padarytas jam skriau
das.

Baltijos Valstybių Finansinė 
Korporacija (Baltic States Fi- 
nancc Corporation) Bostone, 
kurios nariu ir direktorių val
dybos nariu buvo Norkus, su 
nedideliu kapitalu Bostone (su 
25,000.00 dolerių) nupirko ke
lis namus laike influencijos e- 
pidemijos, kurių vertė tuoj ke
leriopai pakilo. Kaipo tos kor
poracijos buvęs per 6 metus ge
neralinis atstovas Lietuvoje, at-

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

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

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, ‘ Sedans, ir

Coupes. s
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford "Avė. 
Visuomet atdara. 

.......

siskaitydamas su ja Bostone 
1926 metų pradžioje dar gavo 
iš korporacijos 5,00p.Q0 dolerių, 
kurie taip pat nuėjįo į United 
State Lines atstovybės biznį.

O kada Amerikos valdžios 
Laivynas (1926 m.) nutaria vi- 
ęųr atstovais skirti tik savo ša
lies piliečius ir atidaryti sky
rius, skyrių atidaro ir Kaune. 
Nori nupirkti Norkaus įkurtų 
atstovybės biurų, bet nesusita
riama dėl kainos. Tada Norkus 
nuvyksta Bremenai! ir vyriau
siai š. Amerikos valdžios laivy
no atstovybei Centr. Europoje 
sumoka apie 40,000 litų, kad 
nebūt nieko skolinga: Sumoka 
ir paskutinių centų ir net Lie
tuvos Kredito Įkinko užstatyda
mas turėtas žmogaus brangeny- 
bęs. Informuoja laivyno virši
ninkų, kad senoji kontora turi 
debeto apie 9 tuksiančius dole
rių, bet jos kreditai daug di
desni ir pataria išlyginti sųskai- 
tas, nes kitaip negalįs tęsti dar
bo dėl atskiro skyriaus atidary
mo, o už Norkaus biurų yra at- 
sakomingas Šiaurės Amerikos 
valdžios laivynas, nes jis ir ju- 
Ųldinę ir niaterialę garantijų y- 
ra uždėjęs pagal Lietuvos Išci- 
vybės Įstatyčių reikalavimų. Q 
jei užstatytas (pusė mdiinno 
markių) taip pat nukrito, tai 

|nę Norkaus kalte, bet tų, kurie 
nęyeikųlavo užstačius jį padi; 
dinti. Antra United $tatęš Lines 
pasilaikė Norkaus jiems duotus 
užstatus, Akcijas, Amerikos 
Laisvės paskolos bonus, etc. di
desnei sumai, negu ta 90,000 
litų, iš kurių turėjo apmokėti 
debętų. Kadangi, kaip kad lini
ja dabar aiškinasi, iš jų niekas 
nieko nereikalavę, tai tuos už-

Kada ištiko krizis, tai niekas 
paskolų Norkui negrųžino, nors 
kreditųo^y keleivių ir nejkejei- 
vių buvo po*7)00, po 800 ir dau
giau dolerių. Ir kadangi už pa
lyginamai mažų debetų atsako- 
minga United States Lipės, tat

• »•».•*» 4 » *• r t . *■; ».
Norkus, pasiskolinęs ant laiva
kortės iš buvusio savo tarnau
tojo Puodžiaus išvyko Pietų A- 
merikon 1Q^|) melais. Taip at
sitiko todėl, kad Norkaus dva
sioje žurnalistas ir filantropas 
nugalėjo biznierių! O žurnalis
tas, kaip ir humanistas, negi 
realizuos pirmomis atvykimo 
Lietuvon dienomis patrijotiškai 
Norkaus paaukotų Lietuvos Ka
ro Muziejui Lietuvos Mokyklų, 
negi realizuos Kjųipe^os Įrąšto 
atvadavimo centr. Komiteto 
Norkui įteiktų kryžių už pir
ui u tinę it stambiausių aukų tam 
komitetui, negi 4 palaikys tos 
kultūrinės ir labdaringosios 
Lietuvos organizacijos, kurioms 
žurnalistas Ndrkus keliais filan- 
tropiškais atvejais stambiai ku
kavo!..? Todėl išėjo taip, kad 
Lietuvos Atstovybėje Berlyne 
(Atstovybės mašinistės Babio- 
naitės padedamas) Norkus pa
rašo platų raportų Lietuvos val
stybės gynėjui apie visų savo 
susidariusių padėtį ir su Finan
sų Miins tori jos leidimu (Nr. 
401) ir su Lietuvos Užsienių 
Pasu (Nr. 4693) trečioje kla
sėje italų laivu “Principessa 
Maria” iš Genuos su “patrijo- 
liškų” nuodų kupina širdimi at
vyksta Brazilijon 1926 m. pa
baigoje.

'* NENUOSTABU,""" 
KAD TURITE

Kada jus vidurių užkietėjimas že- 
tnm parsimfta-: rida "pašIjUntlfė pa- 

pagrimzdę? Nišai1 įveiktais —- 
tai - laikas, kada savęs kai ko imi 
klausti.’ *' 1' ' ‘ . *■
‘Ką tada turite valgyti? Vien mė

są, duona, kiaušinius; bulves? Tad 
neniiostabū. kad turite 'vidurių už
kietėjimą/ Tai yra todėl, kad. ne
gaunate gana “rupumo”. Bet “ru
pumai** dar nereiškia krūvą maisto. 
Tai' yra Hl'aisttt* riitiis, aėra’ kūno ’aū- 
vaftojamaš', bėf palieka minkšta “ru
pia” nAse žarnose, kuri padeda vi
duriams veikti.1

Jei (ai yra ko stokuojate, tai jū
sų reikalas (Cellogg’s All-Bran pus- 
r’yčiafriš k^s dieri'ą. Jis tūri’ jums 
reikiamo “rupumo” plūs Gamtos di
dį žarnų toniko, vitaminus BĮ.

Valgykit All-Bran kasdien, ger
kit gana vandeni ir paimkite nau
ją gyvenimui lysą. All-Bran Kellogg 
in Battle' Cteek daromas. Visų krau- 
tuvninkų parduodamas. *•*

baičiui persiskirti su Norkum, 
o pasįiipti vedęju “daktarų*’ ša- 
ęikąusltų (buri. ’ Jfanilįonio geras 
(I r; u i gas, dė l nepavykusios š v. 
KazitŲiiėyo rifos rašant šiuos žo
džius atbėgo f Urugvajų ir Čia 
dirba yieįibje Ąfontėvitleo kavi- 
niųy, “agronomų” La viekų ir 
kitus. Norkus neima siūlomos 
kompensacijos ir pereina kiton 
firmon (Compahįa Interhacio^ 
nal de Viajes) ir prasideda kon
kurencija. “Ę. Ę. Ag.” padirbą 
dar virš meto laiko ir skanda
lingai subankrutuoja.

Pavydu ir 'kerštu persisunkę 
atžagareiviai persekioja drg. K. 
Norkų, skųsdami darbdaviui, o 
ąfęjus Uriburu diktatūros reak
cijai, suima ir laiko “Orden $o- 
cial” (politinių kalinių) skyrių-

j e 22 dienas, paskui vėl 4 me
nesius ir kiekvienų kartų palei
džia. aiškindamiesi, kad tai ne 
Argentinos valdžios darbas, bet 
kunigų ir konsulato ponų, ku
rie skleisdami visokias biaurias 
provokacijas prieš Norkų lauk
davo, kol jos įsisiūbuos visuo
menėj, o kai įsisiūbuodavo, tuo
met parašydavo savo “tautiškai 
— katalikiškoje spaudoje”, pa
tys tuos “straipsnius” išversda
vo į ispanų kalba ir įteikdavo 
“kur reikia”!...

:• J /. * < •

Argentinos Lietuvių Socialis
tų Sąjungai įkurus savo organų 
“Argentinos Naujienos’^ pir
muosius jų numerius redaguo
ja K. N. Norkus, nes “Balsų” 
buvo užgrobę atžagareiviai. 
Norkui pasitraukus nuo “Ar
gentinos Naujienų” (nors jo 
vardu jos buvo registruotos), 
naujieniečiąi susiskaldo ir eina 
dvejos “Pietų Amerikos Naujie
nos”. Vienas leidžia Jokūbaitis, 
kun. Janilionis, konsulas Dr. 
Mačiulis ir Petras čiučelis (da
bar jis mokytojauja vienoje Ar
gentinos lietuvių mokykloje, 
ries už socialistų suskaldymų 
turėjo būti ir atlyginimas), o 
antras Argentinos Lietuvių So-

cialistų S-ga. Nors Lietuvos En
ciklopedijoje pasakyta, kad A. 
L. S. S-gos leistas “P. A. Nau
jienas” redagavo K. N. Norkus, 
bet faktinai, jas redagavo Pau
lius Paliukas ir St. Miščikas— 
Žiemys. Paskui abejos sustojo.

Kantrumas ir tyla nugalėjo 
inkvizitorius

Negalėčiau dabar tikrai pasa
kyti, kiek drg. Norkus nuken
tėjo nuo Lietuvos ir Vatikano 
konsulų Argentinoje, bet viena 
aišku, kad jis parodė heroiškų 
kantrybę. Kitas taip terorizuo
jamas, kažin kų butų padaręs, 
bet Norkus to nepadarė, jis 
kantriai tikėjo tiesai.

(Bus daugiau)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
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

Moterys-žiūrėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI
f r ( v r t'f » *.■ n I » a <* yc ' * t* f*’

ROGERS SIDABRĄ
t

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GĄBALUS ĮR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kutie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet tūri atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išvlšoA $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. ’

Siunčiu ...... „..... kuponus. Taipgi pinigais ...................................

Atsiųskit man .................  ....... . ..........................................

Vardas ................ . ..... ................——t......... ............ . ........... -.......... .

Adresas —

Miestas ................  —...... Valstija ...................... ...
J r ; ......... r............... , ,

;------- •• 7r.—l-.,:,:

Niekas iš buvusių dviejų mi
lijonų alkanųjų Lietuvoje da
bar neparašė laikraščiuose, kad 
“Du milijonai alkanų verkia 
Lietuvoje’’ straipsnio autorius 
alkanas verkia Brazilijoje!

Norkus pragyvenimui Brazi
lijoje gauna 50 dolerių iš vie
no savo gero draugo čikagiečio 
Alijošiaus. Rūpinasi kolonijos 
klausimu, bet majoras Jagu- 
čanskis neišlaiko susitarimo ir 
savotiškai tų darbų tVarko^Lie- 
tuvoje. Pąrašo straipsnį apie 
Lietuvų “O Estado do Sao Pau
lo? dienraštyje, kuris Norkaus 
parąšu su Lietuvos žemėlapiu, 
pažymint lenkų okupuotų mu
sų Vilnių telpa pirmame to 
dienraščio puslapyje. Atvvksta 
Urugvajui! ir panašų Lietuvos 
reikalus ginantį straipsnį su to
kiu pat žemėlapiu paskelbia 
^Įontęyįdeo dienraštyje (tuo 
metu buvusiame valdžios ofi
cioze) “EI Dia”. Kadangi Nor
kus priklausė prie Y.M.C.A. ir 
turi pažinčių masonų tarpe, tat 
gauna bugalterio vietų frigori- 
fike “Anglo” Fray Bcn(os mies
te, kur dirba kelis mėnesius, 
kol “Balso” Redakcinės Komi- 
sijos pirmininkas agronomijos 
studentas J. Butkevičius pakvie
čia atvykti į Buenos Aires re
daguoti “Balsų”. Bet tas laik
raštininko darbas neduoda ga
limybės pragyventi, todėl Nor
kus nuo 1028 m. dirba bugal- 
terijos skyriuje petroleo kom
panijoje “Diadema”, nuolat 
bendradarbiaudamas lietuviško
je spaudoje. Kada Jokūbaitis su 
olandu Zalrn tvęrė laivininkys
tės biurų, K. N. Norkų kaipo 
daug patyrusį ir sugebantį žmo
gų, pakviečia būti jo vedėju. 
Norkus atsisako iš etatinės tar
nybos per Haagų (nes Dutch 
Shell Centro buvo patvirtintas) 
ir po kėlių menesių gavęs pa- 
siliuosayimų su pirmos eilės ge
ros tarnybos lindimu, organi
zuoja minėtų asmenų “Europa 
Shipping AgCncy*’.

Sayųjų pavydo rezuįtatai
Agentūroje dirbo tik 7 savai

tes, hės einant darbui labai ge
rai, “savieji” —: kun. Janįliohis 
(kuria už šv. Kazimįero rifų — 
afįorų neteko sutono ir pateko 
į Vilią Devoto kalėjimų šiais 
įlietais), kun. Bumša (kurį Lie
tuvos kuriją ątšąukė į Lietuvų) 
ir to Jąįįco Lietuvos konsulato 
žmonės iš pavydo įkalba JokU-

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

4. t? h v • > »
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal Sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residčhce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso balandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMON? AVĖ.
Valandos -—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
gydytojAs-Chirurgas, X-RAY 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Garsinkites “N-nose”
ADVOKATAI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ f • nr W * • * * r *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULAffCĘ
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sq. Hermitąge Ąvę. 
4447 South Fairfield A venue

Tel. LAFAYETTE 0727 
! • f

1 • koplyčios visose
LSZ csL 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
r 7 Vai. Vakaro iš W. H. F. C. stoties '(1420 K.j—Pranešėjas

v ' P. šALTIMIERAŠ.
...  ... ................... ... ....... .. MIIIII lilMItMH 111111

- - , Į • '' - . g - L.r * iuruGi t—i t> i tirti trr/ .

Laidotuvių Direktoriai
f* lerr

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Ąspciacijos

f q r Ąta v 3

Am^uĮąnce 
Pątąrnavi- 
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDINĄS
3354 So. Halsted Street ’ YARDS 1419

L J. ZOJJP Phonc Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 1 Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
_______ —-------  ’■_________________________ i , .

ALBERT V. PETKUS IR EŲDEĮKIS
4704 Šo. Western Avė. ' Phone Virginia 0883

; u U u.’. —£— -----------------------------------------------------------

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięa Avenue Phone Yards 4908

f o • •> t > x ________ __ ____________ ’! f . V \ p- *;

AUfTHO^y B. plikus x
6834 ^Veštęrn Avė. Phępe GrovebiU 0142

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO* ASHLAND AVENUE 
* Res. 6515 So. Rockwell St 

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’ OFISAI ■'
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4C45 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
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

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akįų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

220i yVe8t 22nd Street 
" Valandos: nuo 1—^ ir 7—8 

Seredomis■ ir nedSl. pagal sutartį' 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 *

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KitiĮ Lietuviai ____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th S t., netoli Morgan S t

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
k4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisb valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 2400 •
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Clevelande ir Ohio Žinios
_______ ___ _________ -________ ;------------------ 1

SLA Reikalai. — R. Katalikai Po SLA Seimo. — 
Mirimai. — Nepasitenkinimas Buvusiuoju 
SLA Seimu. — Darželio Piknikas. — N. Wil- 
kelis Atostogose. — Bendras SLA Piknika's 
— Dr. Vitkaus Žmona Išvažiavo Atostogų. 
— Tarėsi Dėl Bendro Baliaus.

CLEVELAND — čia gyvuo 
jančios trys SLA kuopos susi
tarė surengti vieną didelį ben
drą pikniką. Tai butų buvęs 
pirmas bendras parengimas.— 
Bet gamta nulėmė kitaip ir pa
leido į darbą smarkų lietų visą 
dieną. Piknikas liepos 31 d. į- 
vykti negalėjo.

Dabar kuopos tariasi sureng
ti didelį bendrą balių Lietuvių 
svetainėj, kur lietus negalėtų 
pakenkti. Kaip matyt, kuopos 
nori pradėti bendrai veikti ir 
palaikyti tarpusavį draugišku 
mą. Butų gražu jei jos išpildy
tų duotą žodį.

R. Katalikai Susirūpinę SLA
Seimu

Yra neaišku ir nesupranta
ma kodėl R. Katalikai taip ne
rimauja ir karščiuojasi po SLA 
Seimo. Kaip matosi iš jų laik
raščių, tai SLA jiems daugiau 
rupi negu jų pačių reikalai ir 
jų organizacijos. Jie puola so
cialistus, puola komunistus ir 
nežino iš kurio galo griebtis 
juos kritikuoti.

Mano nuomone, nėra reika
lo su jais polemizuoti, nes jie 
jokios polemikos negali atlaiky
ti. Butų daug gražiau, jei jie 
nekištų nosies į svetimus rei
kalus. Kaip ūkininkai nemėg
sta, kad kaimyno kiaulės lenda 
į svetimas bulves, taip geros va
lios lietuviai nemėgsta, kad 
musų klerikalai kiša savo nosį 
į svetįmus reikalus. Jiems ge
riau laikyti savo politikos ir 
mulkinti tuos, kurie šviesos dar 
nemato.

Mirimai
Sulaukęs 74 m. amžiaus mi

rė Frank Savage Savickas. Pa 
liko žmoną ir keturis sunus. 
Clevelande išgyveno 30 metų. 
Palaidotas su bažnytiniomis ap 
eigomis. Laidotuvėms patarna
vo direktorius N. Wilkelis. 

—o—
Sulaukusi 58 m. amžiaus 

mirė Ona Kerutienė, 1340 E. 
68 St. Paliko vyrą, tris sunus, 
vieną dukterį. Clevelande iš
gyveno 33 metus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. Laido
tuvėms patarnavo- direktorius 
N. Wilkelis.

Mažins WPA Darbus
Iš Columbus praneša, kad ten 

sumažins skaičių WPA darbų. 
Kasdie ims vis mažesnį bedar
bių skaičių. Išrodo, kad musų 
politikieriai mano, kad žmo 
nes karštame ore nenori valgy 
ti. Bet į rudeni vėl paimsią 
daugiau prie darbų.

Darželio Piknikas
Liet. Kultūrinio Darželio pik

nikas įvyksta rugp. 14 d., Pin- 
tars farmoj, prie St. Clair ir E. 
220 St. Manoma, kad šis pik
nikas bus tiek pat sėkmingas, 
kaip ir pirmas Pelnas eis atmo - 
kėjimui skolų, kurios pasidarė 
laike darželio įrengimo.

Demokratų Piknikas
Lietuviai demokratai turėjo 

surengę didelį pikniką rugp. 7 
d. Publikos buvo skaitlinga, 
taipgi daug politikierių, nes 
buvo prieš pat nominacijas. O 
kaip žinome, tai prieš rinkimus

lACME-NAUJlENŲ Kotu}

Kaukė, kuri apsaugoja šu
nį nuo nuodingų dujų. Tos 
rųšies - kaukės pradėta ga
minti Anglijoje.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

politikieriai visur landžioja, 
kur tik yra daugiau publikos.

Streikas
Sustreikavo Cleveland Wcld 

ing Co. darbininkai iš priežas
ties algų nukapojimo. Streikuo 
ja apie 500 darbininkų.

Išvažiavo Atostogų
Graborius N. Wilkelis išva

žiavo trumpoms atostogoms, 
laike kurių mano aplankyti 
kelias valstijas. Vasarai bai- 
gianties visi skubinasi atosto
gas atlikti. Tą daro ir p. Wil 
kelis.

Kitas Bendras Piknikas
Vietos trys SLA kuopos ren

gia didedlį pikniką rūgs. 4 d., 
dieną prieš Labor Day, naujos 
parapijos darže. Visos trys kuo
pos smarkiai prie to rengiasi ir 
nėra abejonės, kad šis piknikas 
jus sėkmingas.

Pamatuotas Nusiskundimas
SLA Seismas jau praėjo ir 

visi grįžę delegatai yra kuo- 
pofns savo raportus išdavę. Ir 
kaip galima iš spaudos supras
ki, tai daugelis delegatų Sei
mu buvo patenkinti ir rodo tipo 
koliau veikti. Tūli delegatų bet
gi skupdžiasi ir taPpamatuo
tai.

Vienas delegatas rašo Kelei
vy apie pastovias komisijas. Tis 
nurodo, kad devyniose pastovio 
se komisijose pirmas vietas už
ima fašistai. Neaišku kodėl tai 
daroma. Nejaugi musų vadai 
tikisi gauti pritarimą ateinan
čiuose rinkimuose. Nejaugi jie 
trokšta iš jų kokio pasigailėji
mo? Šiame seime turėjo būti 
atidarytas tiesus kelias ir nu

statyta tiesi linija, kurios nori 
dauguma organizacijos narių. 
Reikia tik atsiminti kaip vaka
rų komitetas pasiūlė karo pa
liaubą ir siūlė sušvelninti rin
kimų kampaniją, tai ką darė 
musų fašistai?

Jeigu fašistai butų turėję 
daugumą seime, tai ar jie butų 
pasielgę su pažangiaisiais taip, 
kaip pažangieji pasielgė su jais. 
Tai už ką pažangieji turi rodyti 
tokį mielaširdingumą fašistams?

Iš Lietuvos
NEPAPRASTAS LIETUS

Liepos 11 d. Šimkaičių, Raa 
’onės, Girkalnio ir kituose kai 
nyniniuose * 'valsčiuose siautė 
lepaprastai smarkus lietus, ku 
ris lijo ištisą parą. Jis buvo ne 
paprastas tuo, kad vienąsyk de 
besys užeidavo iš pietų, kitą 
kartą, net po kelių keliolikos 
minučių, iš vakarų, tai vėl iš 
žiemių ir rytų.

Rodos lyg tyčiomis jos (de'be 
sys) vis aplink sukiojasi, tarsi 
norėdamos paskandinti savo 
gausiu lietingumu visą apylin
kę. Nors diena buvo vėsoka, bet 
lietus nepaprastai siautė su 
perkūnija, kuris ir nemaža ža
los padarė, štai, Birbeliškčje 
trenkė į pil. K. Totilo sodo pu 
šaitę; o Jovališkyje nutrenkė 
J. Kielaičio kūmelę 800 Lt ver 
tės. Ji buvo pririšta ganykloje 
su grandine. Kai trenkė, tai 
žaibas grandinę suvirino į vie
ną gabalą (

Pažymėtina dar, kad debesų 
buvo keli sluoksniai danguje ir 
tie sluoksniai ėjo vis priešingo
mis kryptimis. Bet tai buvo ga
lima pastebėti, kai smarkus lie 
tus šiek tiek apstodavo lijęs. 
Kai lydavo, viskas susliedavo i 
vieną plieninės spalvos pilną 
masę ir atrodydavo, kad be lie
taus danguje daugiau nieko nė
ra.

DARBININKAI PASIŽYMI 
CHULIGANIZMU.

VĖŽAIČIAI, Kretingos apskr. 
— Vėžaičiai — tai mažutis baž
nytkaimis. Bažnytkaimy yra 
pašto agentūra, pradž. moky/- 
kla, garinė lentpiuvė ir trys 
parduotuvės. Bažnytkaimis iš 
seno garsus didingais grafo 
Volmerio dvaro rūmais, gražiu 
parku ir dideliu sodu. Bet šian
dien, tie gražieji rūmai jau bai
gia nykti, kur nyksta ir didin
ga seno dvaro rpmantika. Per 
bažnytkaimį . tiekiams naujai 
dirbamas plentą^ Kaunas — 
Klaipėda, prie kurio dirba daug 
darbininkų. Darbininkai pasi
žymi chuliganizmu, kuris apy
linkės gyv. daro žalos ir nege
rumų. Darbininkai sunkiai už
dirbtus centus praleidžia kor
tuodami ir girtuokliaudami, di 
delė dalis labai skurdžiai ir 
vargingai leidžia savo taip bran
gios jaunatvės dienas. Daugelis 
apiplyšę ir pusbadžiai vaikšto, 
nes pinigus prakortuoja ir pra
geria. Įsigėrę vietos žmonėms 
padaro daug nuostolio ir įvaro 
baimės: išdaužo namų langus, 
o bažnytkaimy vakare tai tik
rai net pavojinga pasirodyti. 
Per naktis triukšmauja ir ba
ladojasi neduodami žmonėms 
po sunkaus darbo ramiai pail
sėti.

Smagu...kai
' SVEIKATA TARNAUJA

Vasara yra smagumų lai
kas. Gamta apdovanojo 
mus visokiais stebuklais 
— ežerais ir miškais . . . 
gražiais daržais . . o pui
kus golfo ir teniso lau
kai mus viliote vilioja. 

Ar esi geroj sveikatoj, 
kad šią vasarą pasinau
doti visais tais sportais... 
o gal neturit noro, gal 
esat naramus ir galuti
nai nuvargęs? Nesilaiky- 
kit nuošaliai, kuomet ki
ti linksminasi ir naudo
jasi sveikatą suteikian
čiais malonumais švie
žiame ir skaistame vasa
ros ore.

Kuomet nuo kasdienio vasaros karščio gyvumas 
ir gaivumas sumažės, tuomet mes patariam jums 
atsilsėti . . . paimkite sau laiko ir atsigaivinkit 
šaltu, pūtuojančiu buteliuose MALVAZ. Tai yra 
rinktinis ir puikiausias parinktų miežių maistas-gėri- 
mas. Jis padarytas ekspertų ir yra ne tik maistingas, 
bet ir numalšins jūsų troškulį . . . priduos toną 
jūsų sistemai ... ir sureguliuos jūsų skonį geres
niems gyvenime dalykams. O paskui, pastiprin
tas ir atsigaivinęs pilnai busit prisirengęs prie 
smagumų, kuriuos gyvenimas taip maloniai teikia. 
Užsisakykit kartoną šiandien — DABAR! Bukit 
atsargus ir nevartokit pigių užvaduotojų. Pašau
kit CANal 6500. Greitas pristatymas užtikrintas. 
Mes garantuojam, kad

Kartonas iš $2-75 
24 Butelių

5 0c grąžinama už 
tuščius ---------

MALVAZ Daro Monarch Beer Aludariai.

busit patenkinti.
Kartonas iš $1.40
12 Butelių

25c grąžinama už 
tuščius

C/UcątfCį. P^te. Cg^.65Q0

Statyk arba Taisyk
namus skolindamas iš

NAUJIENŲ SPULKOS
• Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir go
riausiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, t. y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos ... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai išdėstykite savo sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime.

< SAFETY 
OF YOUR \

Užsitikrink savo in- KLVKJ/Ua. 
dėliams tikrą apsau- 
gą ir pelną.

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

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

Mrs. Vitkus Išvažiavo 
Atostogų

Mrs. Vitkus, Dr. J. T. Vit
kaus žmona išvažiavo atostogų. 
Pats Dr. Vitkus yra užimtas 
savo profesija, tai neturi laiko 
atostogomis. Tečiaus jis mano 
yistiek pasirinkti atostogas vė\ 
liau. Dr. Vitkus yra pirmas lie
tuvis gydytojas musų kolonijoj, 
tad yra labai užimtas.

—Jonas Jarus

JAUNUOLIŲ TRAGEDIJA
......------------- •—

Marijampolė. Birželio 23 d. 
Gudelių valse, gyventojas La
zauskas nušovė Gudelių valse, 
savivaldybės sargo dukterį Pe
tronėlę Pranytę ir pats nusišo
vė.

Tragedijos priežastis—nelai
minga meilė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

INSURED
nooo. Z

jį}] f čia visų INDĖLIAI M 
6§// APDRAUSTI IKI— Tį

$5,000.00 ’

LITHUANIAN BUILDING
LOAN and SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

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

čia prisiunčiu $---_____už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas_____ ____________ _____________ _____ _
Numeris ir gatvė _________________________
Miestas ir valstija___ ________ _________________

Naujieną Piknikas
SEKMADIENĮ

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

GERB. Naujienų skaityto- 
/ jos ir skaitytojai praiomi 

pirkinių reikalais eiti j 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

TRYS 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI 
AR 

DEZERTUI 
PADUOTI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 13 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymekit ką norite.

Be

1739 So. Halsted Street
_ Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
nuteikia tokią progą. Pasinau* 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas* 
dien kuponus Naujienose. 16- 
dkirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit j Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

j

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
. UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

FulMlavored

for cooking!
• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that makea 
it perfcct for sandwiche». And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
pcrfecdy.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
enta whipped to 
amazing creami- 
ness in the
Kraft Mir- \
adė Whip
machine. .* n

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
due fo dust, sun, light-glarė, 
driving, movies, reading, etc.t

Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effectivc than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF♦ Chicago, III.______

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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'NAttHENCS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANai 8500

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

w,w.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Chicago j e — paštu:
Metams -------------------------  $8.00
Pusei mėty ..............  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui ................ ... .75

Chicagoj pęr išnešiotojus:
Viena kępija _______________ 3c
Savaitei ............................   18c
Mėnesiui .......................     75c

k

Suvienytoje. Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams _________________ $5.00
Pusei metų ________    2.75
Trims mėnesiams ________ - 1.50
Dviem mėnesiams _________  l.Q0
Vienaip mėnesiui __________ .75

Lietuvoje kitur^užsieniuose

Mętąms ..... ......—..........  $8.00
Pusei metų ................  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus ręikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Braziliją ir naciai

Faktiškai tai reiškia, kad jį yra sumobilizavusi visus tin
kamai išlavintus rezervus.

Taigi, jeigu karas dar ilgai truks, tai Japonija pri
versta bus mobilizuoji, taip sakant, ‘‘žalią medžiagą”, at
seit, nelavintus vyrus. O tai reikštų, kad Japonijos ka
rinis pajėgumas ųėja toks didelis, kaip daugelio buvo 
manom,ą. Gal dėlei to ji ir bijosi įsivelti i tikrą karą su 
sovietais.

J. P. TAMAS

Ką Žmonės Mano
“A-’ -7 A' į * ‘ ■ • 4 * t ' '

T

DAKTARAI IR KUNIGAI
* j 5 H *visuose ląikraščiuo-svąrstyti daktarų

Fąšjzmas Rusijai. — Santykiai su Hitleriu. — Atsteigi- 
mas kapitalizmo. ~ Linkimas prie fašistinės yaldy- 
ųio sistemos. — Sąjupga su fašistinėmis valstybėmis. 
— Mąršąlo romansai, -r- Gražioji grafienė. — “Re
voliucija” nepavyko. Likviduojami komunizmo 
pritarėjai. — Staįinas verkia. — GPU ir nacių poli
ciją veikia bemjraį.

mo sistemos.
-r- Mąršąlo, romtvM-

Kai prieš kiek laiko Ęrązilijoje prezidentas Vargas 
pasiskelbė lyg ir savotiškų diktątorium, tai Vokietijos 
naciai ir Italijos fašistai įabai apsidžįaugė. Jų laikraš
čiai atvirai sveikino prezidentą Vargas, pranašaudami 
Brazilijai naują gadynę. Kai kurie fašistų lyderiai buvo 
tiek susižavėję Brazilijos eksperimentu, jog pranašavo, 
kad netrukus tarp Europos fašistinių valstybių ir tos to
limos Pietų Amerikos respublikos įsįgyvęns labai drau
giški sąntykiai.

Vienok tas džiaugsmas neilgai tetruko. Europos fa
šistams teko labai nusivilti prezidento Vargas politika, 
kuri darėsi palankesnė Amerikai nei vokiečiams bei, ita
lams. Pagaliau fašistai sumąnė maisto pagalba preziden
tą Vargas nuversti ir sudaryti sąyo valdžią. Maištas vi
siškai nepasisekė. Po kelių valandų lyderiai buvo suimti 
ir į kalėjimą uždaryti.

Tyrinėjimas visai aiškiai parodė, kad “viena sveti
ma valstybė” faktiškai sukurstė tą maištą. Niekam ne
buvo paslaptis, kad maišto kėlimu rūpinosi naciai.

Dalykas toks, kad per kelis paskutinius metus na
ciai buvo pusėtinai įsigalėję Brazilijoje. Jie sugebėjo pa
veikti ją ekonominiu atžvilgiu. To jie pasiekė prekyba. 
Pirkdami iš Brazilijos įvairius žemės ūkio, produktus ir 
žaliavą, naciai žymiai veikė j-os ekonominę būklę.

prekyba ne tiek Brazilijai buvo naudinga, kiek pa- 
čįąi VokietijaL. Q tai dėl to, kad Brazilijai buvo moka
ma “vidaus markėmis”. Vadinasi, tokiomis markėmis, 
kurięs yra leidžiamos į apyvartą ir turi vertę tik Vokie- 
tįjos ribose. Tos maricės užsienyje nėra keičiamos į sve
timą valiutą.

Tos rųšiea prekybą Vokietijai buvo labai naudinga, 
nes Brazilija buvo priverstą už savo produktus gautus 
pinigus išleisti “trečiajame reiche”. Kitais žodžiais sa
kant,, jį turėję iš Vokietijęs pirkti įvairių mašinų bęi ki
tų dirbinių.

Sųpraptąmas dąiktąs, kaęl pirkdama iš Vokietijos į- 
vąirius dirbinius Braziliją tuę pačiu silpninę savo kraš
to pramonę. Todėl jį pagąliau nusitarė, atsipalaidoti nuo 
vokiečių įtakos ękęųomiuiąme gyvenime, ątseįt, nųtrąuk- 
ti senosiomis išlygomis padarytą prekybos sutartį.

Kai apie tai patyrė vokiečiai, tai jie pakėlė didžiaų- 
sį triukšmą įr ėmę grūmoti yisokiomis ekonominėmis re
presijomis. Prieš kelias savaites senoji prekybos sutartis 
liko pąnąįkmtą. b{uo, to ląiko vokiečiai su didžiausiu įnir
timu atkreipę, ągitąęiją prieš Braziliją.

Svąrbįąusias vokiečių įrąnkis yra prekyba. Nepirk- 
dąma iš Brazilijos žęmės ūkio produktų ir žaliavos,, ji 
daro didelį spaudimą ekonominių atžvilgiu.

Tačiau šiuo ątvęju naciams vargu pąsįsęka Brazili
ją pąk.iupdyti Mat, jį jau pradeda gauti paramų iš Jung- 
tięįų Valstijų įę- tokiu būdų, darosi nepriklausoma nuo 
Vokietijos malonės.

’Į’ąį reiškia,, jog nacių bąndymas įsįtvįrtįutį Brazili
joje, ę vėJjau gąį ir kįtose Bietų Amerikos valstybėse, 
bent šiuo, tarpu nepavyko. Susipykę su prezidento Var
gas režimu, naciai pusėtinąį nukentėjo. Labiausiai nu
kentėjo dėl to, kad jų kontręliuojamos vokiečių mokyk
los ir kitos propagaųdiųės įstaigos Ęyązįlijęą valdžios li
ko uždraustos.

Japonijos pajėgumas
Noys naciai ir ąimyątįzuoja japonams, vienok jie dar 

visai neseniai gana kritiškai įvertindavo pasiniojimą Ki
niją nukariauti. Dažnai jų ląikraščiuosę būdavo rašomą, 
jog Japoniją greičiausiai neapsiskaičiavo: apžiojo dau
giau, negu turi pajėgumo atkusti. Jie nurodę taip pat ir
tai, jog juo ilgiau karas ^ruks, juo mažiau šansų japonai 
turės jį jaimęti

Pastaruoju laikų naciai jau nebekritikuoja japonų. 
Jie pasirengę “moraliai” ir kitaip juos remti, Jei, prasi
dėtų tikras karas su sovietais. Tačiau japonų kariniu pa
jėgumu naciai vis dėlto nesididžiuoja. National—Zeitung, 
gen. Goeringo laikraštis, privęrstas yra pripažinti tą fak
tą, jog Japonija jau baigia mobilizuoti antrą milijoną.

Neseniai se pradėta klausimas. Tapą svarstymui pradžią padą- rė Washingtęno vyriausybė. Vyriausybė įžiūrėjo, kad Amerikos daktarų sąjungą (Amerį- can Medical Association) neetiškai elgiasi. D.akįapų sąjungą įtariama, buk ji varosi už pą- laikymą aukštų kainų už daktarišką patarnavimą. To pasėką yrą ta, kad biednuomenei daktariška pagalba pasidaro tiesiog neprieinama. O vyriausybės ir, žinoma, visuomenės noras yrą, kad. daktariška pagalba butų kę prięinamiausia. \Washingtono vyriausybė,kaip skelbiama, rengiasi kaltinti Amerikos daktarų sąjungą antitrustinių įstatymų peržengi* mu.Tai va, iš kur kilo gyvos, į- domios ir pamokinančios diskusijos.Kaip, žinoma, antitrustiniai Amerikos įstatymai taikomi prieš pramonines ir prekybines kompanijas. Antitrustiniai įstatymai draudžia kompanijoms daryti sutartis, kad iškelti ir palaikyti aukštas kainas gaminiams ir prekėms. O dabar, sakoma, kad tie įstatymai reikę?- tų taikyti ir prieš Amerikos daktarų sąjungą, kuri buk or- ganizuojanti daktarus su tikslų palaikyti aukštas kainas už daktariškus patarnavimus. Reiškia, sakoma, fkąd antitrustiniai įstatymai reikętų taikyti įr prieš profesionališkas organizacijas.Čia tai ir numatoma nemažai painiavų. Jei antitrustiniai įstatymai teisino butų taip išaiškinti, kad juos bus galima taikyti prieš daktarų draugiją, tai tuoj bus sakoma, kad juos reikįa taikyti ir prieš visokias kitas profesionališkas. draugijas, sąjungas ir pagaliau prieš įvairias unijas. Juk jei biednuomeęė privalo gaulį pąpįgintą daktarišką pątarirąyįmą, tai nemažiau biedmiomenei svarbu gauti pąpįgintą advokątišką patalu uavim.ą; toliau svarbu biednuo- menei gauti papigintą phimbę- rių, mūrininkų, karpenderių įr kitokių ainatųmkU patarnavimą. Nęs jie sayę aukštomis kainomis už patarnavimą skriaudžia biednu.oipąęnę įr įrųkdo ną- ,iųų Statybą'įr kitokį judėjimą. Taigi antitruątįnįąį įstatymai eis ir prieš unijas.Kaį kurios ąųąaįnųikiškos ų- nijp3 labiau yęrįps valdžios dėmesio, negu daktarų sąjunga. į<ai kurįęs. unijos yra tiesiog raketięriškos organizacijos. Panašios. unijos nusipelno dides- mio varžymo, negu daktarų sąjunga dar ir dėlto, kad į daktarus išeiti nepalyginamai daug daugiau laiko trunka ir daug daugiau pinigo kaštuoja, negu išmokti kurtę nors amaf^Kad papiginti dąktarišką pa- tąrnąvįm^* sakoma, reikia įvestį sęciąįę niedięiną (sęciąl- ized{ medicine). Jei taip daryti su medięįna, tai kodėl Čia apsistoti?' Kodėl nesocializuoti plumberystę, karpęiiįeryą.tę, barberystę ir kitokius amatus.
Čia įeina ir Romos katalikų 

[ kunigaišiam straipsniui antraštę uždėta “Daktarai ir kunigai”. Ne be reikalo čia paminėti Romos katalikų kunigai.

Matome, kad jei antitrustiniai įstatymai butų taikomi prieš daktarus, plumberius, karpenterius, tai dar su didesniu pagrindu ir didesniu griežtumu jie turėtų butįi taikomi • prieš Romos katalikų kunigus. Kad papiginti daktarišką patarnavimą, tai sakoma, kad reikia įvesti “socialized medicine”'. Tai kad papiginti tikybinį patarnavimą, reikia įvesti “socialized lęlįgion”.Sakoma, kad jei daktarų sąjunga pati nesirūpins daktarišką patąrnavim,ą papiginti, tai turėsįiųe susilaukti “socialized medicine”. Čia darome išvadą, kad jei Romos katalikų kunigą! patys nesuvaldys savo godumo, tai turęsįręe susilaukti “socialized religion.” Po teisybės “socialized religion” reikia pirmiau įvesti, negu “socialized medicine”. Taip reikia daryti dėl to, kad kunigai kur kas yra didesni žmonių išnaudotojai, negu daktarai. Dąktąrams mes mojtame. tik už jų patarnavimą. Beį mes jiems nestatome ręzi- deru J j t?, ęėūzįa ikohię jiems tarnaičių, nemokame jiems algų, nenijOkaiųe jų telefonų, šviesų ir šilumos bilų. O kunigams turime mokėti geras algas, išstatyti bažnyčias, jas įrengti, supirkti bažnytinius indus ir drabužius, išstatyti puikiąs klebonijas; bę to, turime tas klebonijas išfornišuo.ti, apmokėti ku-apręokėtį telefonų, šviesos ir apšildymo bjlas; turime ištaisyti jiems garažus ir galybę kitokių mažmožių.Be viso to, mes kunigams turime mokėti atskirai už sakramentus, už mišias už laidor tuves, ir kitokius patarnavimus. Ir turime mokėti pusėtinai riebiai. Kunigas, kurs minėtomis parapijonų gėrybėmis naudojasi, už viduįiniškas laidotuves daųg-maž tiek paima, kiek daktaras už vidutinišką operaciją.Tai matote, ar nęra reikalingą Romos kunigus taip pat sutvarkyti, kaip kad norimą patvarkyti daktarų sąjungų. Rę- mos katalikų bąžnyčįbs kunigai daug daugiau plėšia už savo patarnavimus, negu daktarai, kad ima už savo patarnavimą.Tik pagalvot,! įr apsidairyti, kur ir kokia profesija yra, kurį taip, nežmoniškai plėštų nuę žmonių u^ž savo patarnavimus.? Ypač dėl to, kad Romos kunigai turi iš sąyo p'ąrą- pijonų pilniausį užlaikyme o
• 'C •' *#bet gi už krikštus, sliubus ir laido tuvęę lupa nęąviętiš^ai. Tadgi jiems'turi btitj būtinai pritaikytas antitrustinis įstatymas, kaip kad norima pritąįky- ti daktarų sąjungai.

—Katalikas

IŠKASTI ŽMOGAUS
GRIAUČIAIGĄRGŽDAI, Kretingos apsk. —- Gąrgždų miesto gyventojau Sąkaįąuskas, kąsjaiųąs rūsį pę gjfyeųamo namo grindimis iškasė žmęgąųs griaučius. Ant raikęs rastą užmautą žalvarinę apirankė. Griaučiai jau vi- ’saį ąųtrunyje, į)ęt manoma, kąd yra buvę vyriškos lytie$. išię keistas ir nępąprąstąs radinys vietos įr apylinkės žmonių taręe, sukėlė daug abejonių įę spėliojimų. Vieni spėja, kad Didžiojo karo auka, kiti, kad piktadario rankos darbas.

X (Tęsinys)Kaip ten tikrai atsitiko, nėrą tikrai žinoma, tik tiek paaiškėjo, kad Tuchačevskis pasiryžę organizuoti perversmą priešį .Stalino režimą. O turint ambicijas valdyti Rusiją, jis ir darė planus su iiągalbą raudonosios, armijos nuversti diktatorių.Su pagalba dvįęjų valstybių kariškų jėgų, kurių agentaį šiam sumanymui nuoširdžiaį pritarė, Tuchačevskis turėjo, likti visos Rusijos kariškas diktatorius. O laikui bėgant Rusijoje ąlsteigti ir monarkiją.Skamba labai fantastiškai. Tuchačevskis ir jo numylėtinė gražioji grafienė su šiuo planu pilnai sutiko ir ta linkme veikė.Tokį planą vykdant, reikia su kuo nors ir pasitarti. Reikalui esant gali pris.ejti ir pagalbus ieškoti. Bet čia Tuchačevskis. padarė labai didelę klaidą pasirinkdamas savo paslaptį a- tidengti. Jis pąsįrinko Henry G. J.agodą, Stalino slaptosios politinės policijos (GPU), viršininką. Jagoda planą išklausė; labai simpatiškai, domiai ir net enįųziastišl^aį. Jis net prižadėjo visišką savo kooperavimą.■ Vos. tik Tuchačevskis su •Jagoda išsiskyrė, šis. kuo greičiausiai nubėgo, į Kremlį pas Staliną ir visą Tuchąčęvskio planą jam išaiškino, Stalinas prigrą- sino Jagodą viską laikyti paslaptyje. Stalinas nieko ir Tu- ęhąčevskiui nesakė. Laukė kas bus toliau.Turėdamąs gerą įtaką raudonoj ęj armijoj ir pasitikėdamas sąvę jėga, Tuchąčevskis nutarę viskuo rizikuoti. Vieną dieną jis. susišaukė savo draugus maršalus ir kai kurių Maskvos kariuomenės d.alių vadus, Susirinkusiems jįs išdėstė savo planą ir prašė jų paramos išgelbėti Rusiją nuo Stalino.Čia jam pagalba prižadama. Bet Tuchačevskis ir vėl lieka apgautas. Jo draugai karininkai kuo greičiausiai bėga pas Staliną ir jam apjję Tuchačevskio rengiamą pučą, apie busimą revoliuciją viską išpasakoja. (Stalinas viską išklauso, labai šąltai. Vėl liepia tylėti ir viską laikyti slaptybėje.Bet vieną dieną įvyksta kas tai nepaprasta. Tuchačevskis su septyniais savo draugais aukštais raudonosios armijos komendantais areštuojami ir įkalinti. Po. dviejų dienų slaptas tardymas. Trečią dieną šaunusis Rusijos didvyris Mičhail Tuchačevskis su savo bendradarbiais, stoja prie sienos viename kalėjimo požemyje įrengtame kambaryje iš kurio nesigirdi jokio gaxso. Nervuotai žiuri į atkištus šautuvų vamzdžius... Vadinasi pasigailėjimo nėra, pagalbos nėra... Būrys čekistų greitai ir griausmingai kulkomis išrašė pabaigą jų gyvenimo ir ambicijų.Apkaltinimas: išdavimas kariškų paslapčių dvieių “nedraugingoms” užsienio kariškoms jėgoms^ ~Aišku, kad tos “nedraugin- kgos” jėgos turėta minty Japonija ir Vokietija. Bet sunku tikėti, kad viena iš jų butų Vokietija. Kadangi dabar jau aiš- kėja, kad Hitlerio neapkenti- mas komunizmo tolinti negalimas. Hitleris ir Stalinas, numato, jog hgčsnis tarp jų nesuti-

kimas nei vienai, nei kilai valstybei nežada ateities.Stalinas nors ir paneigia gandus, kad jo pagelbininkai nori sueiti į santykius su Vokietija ir Angliją. Ieško progų sudaryti sąjungą su šioms valstybėms neaplenkiant ir Italijos, jei pasirodys, reikalinga.Šią įinkine S.talinas dirba. Tai biaųrus, darbas. Nužudymas kariuomenės aukšto rango ka- Vinįękų, tarp jų ir jo mylimo Tuchačevskio, tai dalis to dar-

didmiestis, kuriame grafienė buvo kaip Stalino priešininkė areštuota — buvo Berlynąs, hitleriškos Vokietijos sostinė. Rusijos poįįcįja, kuri ją sekė, jos neareštavo. Jie painformavo Vokietijos policiją, kad Stalino priešas tokią ir tokią vąlaądą pravažiuos Berlyną. Hitleriška policija paskiau atliko savo užduotį. Grafienė apkaltinta šnipinėjimu ir įkalinta iki gyvos gaivos.Ar tokia draugiška ir nuoširdi kooperacija tarp Maskvos ir Berlyno parodo, kad tos dvi valstybės jau taip butų pikti priešai?Visai taip neatrodo. Gal nebus didelė staigmena, kad netolimoj ateityj, vieną gražią dieną, tie du dideli “priešai” Juozas Stalinas ir Adolfas Hitleris viešai susitikę, širdingai pasisveikins.šiandien kruvinas ąštuonių Margumynai 
V^gsujĄ-iu.1-------- J- V. .Kiek Išleidžia Lenkų Ūkininkaskitų “senų bolševikų” tarp kurių buvo ir Jagoda, tai vis tie, kurie nepritaria naujiems Stalino skymams. Skymams grąžinti atgal kapitalizmą ir įvo daąt Rusijai fašizmą į lik po kitokiu vardu). Stalinas .yra pasi- ręngęs sunaikinti kiekvieną, nors jos butų ii; geriausias jo draugas, kuris tik bus priešingas jo užmanymams.Stalinas tiki, kad ateiti« ii išgelbės. Tai naujoji gentkarlė, kuri priauga Rusijoje. Į pašalintųjų vietas Stalinas skiria jaunus, iš naujosios kartos valdininkais. šie naujieji “bolševikai” nėra fanatikai nei bolševizmo, nei komunizmo. Jie išauklėti tik b,utį Rusijos patriotais, jie yra ateities jėga, kuri pakeičia senuosius ir atsidavę meile savo valstybei ir jos vadui.i , Pašalinimas Tuchačevskio gal būt iš visų daugiausia paveikė diktatorių. Dabar diktatorius jaučiasi visiškai vienišas be draugų, nes velk visi išžudyti, o kiti jo vengia. Vieną popietį jo ąutpifijięjįilius sustojo Maskvoje prie vieno, namo. Jis įėjo į vidų. Salione jis buvo sutiktas iš, kelių pasilakusio im<io asmens. Šiuo, asmeniu Stalinas dąr nenustojo pasitikėjimo, — tai yra ipolęris, kuri Staliną labai įpyli. PąsikaįbėjiĮne netyčia kąlba nukvypo įr apie Tucha- Čevskį...Stalinas čia neišlaikė... Galingasis valdovas susijaudino, suklupę šalįa moteriškės ir paslėpęs savo veidą jos sijono kvol- duo.se — vęrkė, kai]) mažas vaikas: “Aš jį mylėjau. Aš jį mylėjau ir juo pasitikėjau kai]) tikru savo broliu ...”

Vienas lenkų laikraštis paskelbė paimtus iš valstybinio konjunktūrai tirti instituto duomenis apie tai, kiek pinigų išleido savo reikalams lenkų ūkininkas 1935-1936 metais. Šių duomenų pamatu paimtas nūT5 10 iki 18 ha lenkų ūkininko biudžetas. Pažymėtina, kad Lenkijoje gana daug ir smulkesnių ūkininkų. Tokios 5-6 narių šeimos metinis išlaidų biudžetas sudarė per metus a- pje 538 zlotus, t. y. nedaugiau kaip šimtas zlotų kiekvienai asmeniui. Iš tų pinigų valgiui skaitoma 40 zlotų, iš kurių mėsai 4 zlotai, riebalams 5.22 zlotai, cukrui 5.31 zlotas. Apšildymui vienam asmeniui išėjo 6.72 zlotai, apšvietimas 2.14 zlotų, drabužiams niams 7.11 12.33 zlotai.Daugelyje avalynės irmokyklą telanko per savaitę du tris kartus. Išlaidos gydytojams ir vaistams vienam asmeniui sudaro 3.58 zlotai. Daugelyje Lenkijos vietų gana žymiai trūksta gydytojų, dėl to nukenčia žmonių sveikata. ApskriZai ūkininkų vaikai savo sveikatos atžvilgiu yra gana menki, ne kiek negeresni, nei neturtingųjų miestiečių vaikai, nors miestuose medicinos pagalba yra žymiai geriau sutvarkyta nei kaimuose. Bendros vidutinio lenkų ūkininko išlaidos vienam vaikui išlaikyti p.er mėnesį ne- prašoka šimto zlotų, t. y. 27 grašių per dieną.

27.74 zlotai, baltf- zlotų ir avalyneikaimų vaikai i dėl drabužių stokos

Buteliu JurojeIeškojo ŽmonosBet kas atsitiko ne------—, lenkaitekurią Tuclaačevskis taip įsimylėjo?^uo metu, kada Stalinas patyrę apie sa.vę mylimo marša-
gražuole,

ir grafienei. Ji nebuvo, areštuota ir kankinama. Ji pabėgo į Lenkiją. Bet budri, Stąliųo. žvalgyba ją nuo tos dienos sekė. Po Tuchačevs- kię nužudymo, jį liko, savininkė pakieto svarbių laiškų ir do-. kumentų. Jį ąugąįvojo, kad geriausiai šiuos laiškus su doku- iųęn(ąįs gKąžįųįį įęn, iš kuję jos mylimasis juos buvo gavęs. Tą pj-ogą jį įšsįęęngė kelionei į Prancūziją.Kelyj į Paryžių traukinys, kuriuo ji važiavo,- sustojo vienoj Europos didžiųjų sostinių. Ten policija iškrėtė vagone jos kambarį, atėmė nuo jos tuos popierius, apkaltino ją šnipinėjimu ir įkalino. Ji ir iki šiai dienai yra kalėjime.Nelabai maloniai tas meiliškas romansas baigėsi. Jis baigėsi tarptautiniu skandalu. Tas

Paprastai didelės nelaimės ištikti juroje paplukdo vandenyje butelį su rašteliu, besišaukdami pagalbos ar bent pranešdami apie savo likimą. Jaunąs meksikietis Alonso Dardamagi, kaip rąšo u^sienjo, s^ąuda, sumanė tuo budu susirasti žmoną. Pernai rugsėjo mčn. jis pa- plukdė juroje butelį su laišku, kuriame parašė apie save, o taip pat kokios žmonos jis norėtų. Įdėjo į butelį taip pat savo atvaizdą ir adresą, š. m. gegužės mėn. tą butelį vanduo išplovė į krantą netoli Brazilijos sostinės. $ą jį, radę vienas jaunas brazilas. Išsiėmęs iš butelio laišką ir fotografiją parnešė savo jauųai seseriai, Dolores Mazenasaitęi. Merginai labai patiko tokiu romantiniu budu ištekėti už vyro, Iš atvaizdo patiko ir pats vyras. Ji tuoj pat parašė butelyje rastu adresu laišką Darmadai. Deja, jos pavėluota. Iš Darmad.os brolio mergina gavo atsakymą, kad Alonso Dannada prieš tris mėnesius žuvę vįenoje eismo katastrofoje, Ik
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —-1927)
(Tęsinys)

Kas panašiame padėjime yra 
buvęs!,' tas supras, kaip kiek
viena minutė yra tada sunkiai 
gyvenama. Laikąs, rodosi, ma
terialų. kūnų įgijęs, tampa už- 
tvąru ir kaži kokiu slenksčiu, 
kurio peržengti nięku budu ne
galima, nors širdis neramiai 
plaka ir mintys, tartum ant
ras Sizipas, vargsta, veltui 
stengdamasis uolą į kalną įriš
ti...

Visi suprantame, kad prieš 
vaidinimą reiktų pasilsėti, pa
sistiprinti, tačiau niekas apie 
tat ir nemano. Kiekvienas sa
vo kertėje niukso, o baimė ir 
nerimas vis spigina: ar kas ne
užmiršta? Ar tas ir tas jau at
likta? Kas liko dar nepadary
ta, neparuošta? Vienas veikė
jas antru, rodosi, nepatenkin
ti, kad balsas reikia eikvoti; 
kiekvienas, kad ir nelogingai 
elgdamasis nekantriai pakeltu 
balsu j klausimus atsakinėja, 
par kiti šnibždasi, kaži dėl ko, 
tąriąsk 0. VO, cĮęąųgę slėgių 
dar rūpestis: kas prie durų sto
vės, jei Avižonis neatsiras? Lai
kas butų jam atvykti, o jo kaip 
nėra, taip nėra... Tik kultūrin
gumas verčia visais ir kiekvie
ną skyrium laikytis švelnumo 
ribų.

Tokio neramumo lydimi, li
pome visi į sceną ruoštis... Tik 
dabar mums prąnešė, kad Avi
žonis pačiu laiku atsirado ir 
tiesiai iš vežimo liko tuojau 
prie durų pristatytas.,. <•* *

O publikos debesų debesiai! 
Pranešama mums, kad ir bilie
tų daugiau parduota, nekaip 
esama vietų. Pro plyšelius už
dangoje pastebime, kad ir sto
vimose vietose žmoniij kaip 
sįlkių bačkoje, o prie dųrų dar, 
nelyginant uodai, čiulkinį grū
da. šmėkštelėja čia šviesus že
maičių skepetukai, čia tamsios 
vyrų kepurės, kuriems įsiverž
ti į vidų jau nebeleidžia. Ir lo
kių dar minia! Tie glaustosi 
prie sienų, sergsti kiekvieną 
durų pravėrimą, prašydami:

—Leiskite nors pro sienos 
plyšelį pažiūrėti, paklausyti, 
kad nors žodelį išgirstumėm!

Buvo juk jųu ir tokių sodie
čių, kurie kelias dienas anks
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čiau buvo atvažiavę tyčia pa
skutinės repeticijos pasižiūrėti 
ir pirmose eilėse sau bilietų 
nusipirkti, o paskum namo par*- 
važiavus visa matyta gražiai 
nupasakoti saviškiams.

Tokios žmonių minios) aki
vaizdoje ir mes pajutome, 
koks didelis darbas tnusų apr 
siimta dirbti. Karščiuodaipies 
dabar ruošėmės vieną mintį 
galvodami, vienu jausmu ir 
troškimu degdami, kad tas drą
sus musų užsimojimas tik tin
kamai butų atliktas... Dvasią 
musų pakilusi. Norsi krutinėję 
nerimas ir ugnis, bet nepapras
tai rinitai įr ramiai atliekamas 
paskutinis ruošiaųiasis darbas: 
statomos kėdės, lova, stalas, 
velkami drabužiai...

(Bus daugiau)
----------------- --------------------->

Bukim Gražios
Rašo Madąme X.
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Miegas, Grobio 
Eksperįąs

Mes prižiūrime savo plaukus, 
dažome skruostus, dailiname 
antakius, blakstienas ir tepame 
nagus ir kojų pirštų galus. Bet 
apie savo sveikatą mažai pai
some. Nereguliariąi ir netinka
mai pavalgome ir apie miegą 
visai nesirūpiname.

Kai kurie sako, kad miegas 
ir poilsis yra svarbesni negu 
vąlgis. Buvo daryti bandymai 
misti vien vandeniu. Kai kurie 
išlaikė ir išgyveno maitinda
miesi vandeniu net kelętą sa
vaičių. Bet be miego vargiai 
kas gali ilgai gyventi. Todėl 
miegokit nemažiau aštuonių 
valandų į dieną. Miegokit ant 
kietesnio inatraso, apsiklokit, 
atsigulki! ir giliai atsikvėpkit 
nors 5'- G, sykius. Jei, negalit 
miegoti, išgerkit prieš einant 
gulti šilto pieno arba šilto van- 
prie to, kad būtumėt gražios, 
prie to, kad būtumėt vęažios, 
daugiau negu dažai, mostys ir 
grožio ekspertai.

Pirkite savo ąpielinkės 
krautuvėse 1 ’

Moterų Kova
Už Lygybę

New Yorke susitvėrė komi
tetas, kuriame dalyvauja Mote
rų Amatų Unijos Lyga, Varto
tojų Lyga ir Moterų Pirkėjų 
Lyga. Tas komitetas kovos už 
lygybę teisių moterims muzikos 
profesijoje, šiandien nei viena 
iš didžiųjų orkestrų Amerikoje 
nesamdo moterų muzikančių.

, New York Philharmonic 
Draugiją, Metropolitan Operos 

: Kompanija, Columbia Broad- 
casting sistema ir National 
Broadcasting kompanija nepri
ima muzikančių.

New Yorke yra 17,000 vyrų 
muzikantų, o moterų mažiau 
šimto—vyrai gąuna $90.00 ma
žiausia, o moterys vos $30.00 
iki $35.00 per savaitę* Tai, yra 
■profesionalų muzikantų uždar
bis: už vienodą darbą nevieno
das atlyginimas.

; Kova, todėl, eina už lygybės 
.teisę prie darbo, ir už sulygini
mą mokesties už darbą.

r J. T. B.

Tik P
Rašo Pr. Lapienė

(Tęsinys)
X *

Pcrlinkęs bernelis, susisupęs 
nudėvėtu apsąųstu, eidąųias 
gatve staiga siųstojo. Jis išgirdo 
apkalbant djeuos sensaciją. Pri
sišliejo telefono stulpo. Klauso
si.

—Ęeširdę. ta. Dvikojis žvėris. 
Motina, pati motiną nusmaugia 
savo kūdikius Ib i Ir tai - faktas. 
Pati prisipažino. O kuomet po
licija paklausė, ar gailisi tai pa
darius, ji ramiai, net su šypse
na lupoje, atsakiusi: — Kodėl 
turėčiau gailėtis? Apgalvotai pa
dariau. — Ar rastum kitą tokią 
bestiją?... Elektros kėdėj tokią 
be teismo,—susisupusios bran
giais kailiais dvi ponios pikti
nosi;

Ątokiąu trys, nuskurusios bo
belės ta pačia naujiena dalino
si.

...ji ir nikelio neturėjo. 
Įiuomęt nusUnaugė tuos vargše
lius, j(i bėgo į miestelį ieškoti 
penkių centų. Iš gelžkelio sto
ties pa^ąųkė policiją. Tiesiog ir 
pasakę: “ Atvažiuokite į krū
mus, prie medžioklinio kelio, 
ten grįčiukėj rasite du negyvus 
kųdjkius. Aš juos nusmaugiau. 
Aš pati esu gelžkelio stoty.

Policija paėmė ir ją. Iškrė
tė jos tą lauželį, bet nieko, nič 
nieko be tų dviejų lavonėlių ir 
keturių apipuvusių bulvių ten 
nerado... Atmatomis gyvenusi, 
o paskutinęs kelias.) dienas nie
kur nebegalėjusi išeiti — tokia 
silpna buvusi... Sakoma nuodė
mę pildant, pats velnias priduo- 
dąs jėgų. Gal gi ir tiesa. Visą 
savaitę skarmaluos išgulėjusi, 
staiga nusmaugia (nors jau, tie
sa, vos pusgyviu^) savo kūdi
kius, <o pati nubėga nęt į mies
telį ieškoti penkių centų telcfor 
n tu...

Vaikinas klausėsi. Tos kalbos 
jį juodino, Jis juto jame ener
giją kylairį darbui.

Einą jis j kąlėjimo vyriausy
bę ir prašo pasimatymo su ka
linę Kuliene. Jis rašytojas. Jis 
raštams teąių ieškąs.

» « »
—Man labai rūpėtų išgirsti to 

jūsų darbo priežastis, — jis 
kreipęsi į uniformoj įvilktą Ke- 
lienę.

‘ Ji rami, paprąstu žvilgsniu jį 
sutikusi, sąvo eile paklausė:

—Kokio darbo?
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SKALBĖJŲ KARALAITĖ 
Jean Gleriister, jauna, bru- 

. neto anglė, kuri Surrey, An
glijoj, buvo išrinkta skalbė
jų “karalaite”. Ji tarnauja 
vienoj vietos komercinėj 
skalbykloj.

—Ta žudynd? Jūsų kūdikių.
—Nusmaugiau juos. Vis ti.ęk 

turėjo mirti. Ir aš ir jie. Į at
matų duobę nebegalėjau nueiti, 
o žmonės nuo savo namų šuni
mis piudė. Nusmaugiau. Tegu, 
anksčiau jie būna laimingi.

r ‘
—Ar galėtum papasakoti, 

kaip tai įvykdei?
—Paprastai. /Mažylis, kuriam 

tik vakar sukako treji mėne
siui, stebėtinai-: greit mirė. Už
ėmiau plaštakų burnelę ir nėra 
jo. Didesniajam liepiau pirma 
poterius sukalbėti, sakiau jį 
dangun siųsiu.’ Jis juokėsi iš 
karto, bet vėliau įtikėjo — per
sižegnojo. Netruko ir jam po- 
rOs minučių. Tada išbėgau į ke
lią ir bandžiau- ’ gaųlį penkis 
centus. Telefonui reikėjo, nes 
norėjau apie įvykį policijai pra
nešti. Kely negavau. Prąvažiųo" 
jąntieji nekreipė dėmesio į ma
no niosikavhną rankomis), o 
vienas suliktas pėsčias pats ne
turėjo. Gavau miestely. Iš gelž
kelio stoties pašaukiau policiją. 
Ir mane jie iš ten pasiėmė.

—Kaip gyvenai prieš ištekė
jimą?

—Tarnavau Brovnienei. De- 
vyneris metus jai dirbau.

Berniokas prisiminė. Ponia 
Brovnienė — turtuolė. Jis apie 
ją daug yra girdėjęs. Ištisus 
puslapius.) yra skaitęs apie jos 
geraširdiškumą. Jos žinioje bu
vo kelios labdaringos draugijos. 
Bent kebų jų’ ji buvo išrinkta 
garbės vadove. Jos veidas įvai
riomis pozomis puošė Ameri
kos didlapius. Apie ją buvo de
damos giesmės, jai iš tolo bu
vo lenkiamos galvos.

— Ar laiminga buvai ten dirb
dama? — draugišku balsu to
liau teiravosi.

-—Laiminga, nes buvau s<oti. 
Dirbau, vieną visus 17 kamba
rių tvarkiau, kas rytą ir vaka
rą šunis ploviau, nebuvo lai
ko gąišauti ar ko nors kito be 
tiesioginio darbo galvoti.

—Kokioj namo daly buvo jū
sų kąmbarėlis?

—>Mano kambarėlis- Rūsy 
man buvo apkaltas kampelis. 
Rūsy jos tarnai nakvodavo.

Vaikinas sujudėjo.
—-Ji viena 17 kambarių na

me, o tau rūsy, sąkąi, kampe
lis?

(Bus daugiau)

Vertė Gražaus 
Pasielgimo

Socialiam gyvenime, taipgi 
biznio reikaluos, nors ne taip 
aiškiai, mes j ieškom žmonių, 
kurių draugijoj jaučiamės ra
miai, smagiai,—tokių žmonių, 
kurių pasielgimas neužgauna 
mus, ir kurių draugijoj jaučia
mės visai jaukiai. Nėra nieko, 
kas kainuotų magiau, ir tuo pa
čiu laiku v yra didelės vertės, 
kaip, gražus pasielgimas.

Grąžus pasielgimas gali reik
šti daug dalykų. Gali būti mo 
kėjiąias grąžiąi naudoti šakutę 
ir peilį prie stąlo, gali būti ma
lonus ir grącijingas sutikimas 
nauj,o,s pažinties, o gal ir nuė
mimas kepurės moterų draugi
joj.

Vieną lakai šaltą dieną, žmo
gus eidąmąs gatve sustojo prie 
kertes, kur apskuręs ir nuo šal
čio drebantis vaikutis pardavi
nėjo laikraščius, klausė, vaiko: 
“Biednąs. mažuti, argi tau ne
šalta čionąis stovėti?” Su šyp
sena veidelyj ir malonia švie
sa akutėse, vaikutis atsakė: 
“Taip, buvo šalta prieš Tam
stos atėjimą.” Tai. buvo gražus 
pasielgimas iš pusės to žmo
gaus. Atnešė šilumą ir links
mumą tam biednam vaikučiui, 
kuris gal per visą dieną nebuvo 
girdėjęs nė vieno malonaus žo
delio.

Bukime tikrai užinteresuotos 
žmonėmis. Jieškokime gero, 
linksmaus ir saules šviesos gy
venime, vieton tamsos ir šešė
lių. Bukime linksmos, manda
gios ir geradėj ingos. Neužgau
liokime viena kitos jausmų, ne- 
darykifne ’niėko, kad suteikti 
kam nors skausmų. Mėginki
me suteikti ir palikti, nors ir 
mažiausia smagumo, kur tik 
einame. Virš visko, bukime 
mandagios, atsargios, nežiu 
rint kokios aplinkybės.

Busime nustebintos kokius 
dividendus pasielgimas moka. 
Pačios irgi busime žymiai links
mesnės. Padarysime draugus 
kur tik eisime. —Taitikaš

1938 Metais—
American Medical Associa 

tipą praneša, kad Jungtinės A- 
męrikos Valstybėse esą 1399 į- 
registruotų slauginimo moky
klų, 73,153 sląuginimo mokslą 
einančių. J. T. R.
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Ice Cream — “Ledai”
Lengvai pačios namie pasidarysit. 

Naminiai Ledai bus pigesni ir ska
nesni.

4 puodukai “Milk” iš keno 
, 2 puodukai tvirtos išvirtos kavos

1 šaukštas miltų
1 */4 puoduko cukraus

šaukštuko druskos
2 kiaušinio tryniai
1 šaukštukas vanilijos ekstrakto.
Supilkit kenuotą pieną ir kavą į 

dvigubą puodą (double boiler), la
bai įkaitinki!, bet neužvirinkit. Su
maišyki! miltus, cukrų ir druską ir 
po truputį dėkit prie karšto pieno, 
su kava, nuolat maišyki!, iki sutirš- 
tės, Virkit 10 minuęių. Išplakit try
nius ir užpilkit ant jų kąrštą miši
nį, gerai išmaišykit, o paskui atgal 
supilkit į dvigubą puodą ir virkit 
dvi minutes^ Gerai išmaišykit. Per- 
koškit per ploąą sietą ir atšaldykit, 
Pridėkit vanilijos ekstrakto ir su
pilkit į dviejų kvortų šaldytuvą. 
Paskui apdėkit ledais ir druska, te
gul pastovi valandą ar ilgiau.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi" 

“NAUJIENOSE”

Urna Ifpvoti su kąRra. Yvą įętorKaip Reikia Saugą* 
tis Kaitroms Užėjus

žmogus kenčia vasaros me
tu nuo didelių karščių vidurdie
nį, kada saulė yra aukštai dan
guje, kada yra daug drėgmės 
pre, ką vadiname tvankuma, 
angliškai “humidity”. Jei nebu
sime atsargus, galime apalpt, 
'būti perblokštais pakilusios 
temperatūros.

1 “Sunstroke” arba smūgis 
■nuo saulės spindulių reiškia, kad 
žmogus nebeprakaituoja, oda 
yra karšta, sausa, temperatūra 
yra pakilusi ir pulsas greitas.

“Heat prostration” reiškia 
perbloškimą nuo kaitros. Šito
kioj padėtyje temperatūra kren
ta žęmiaų normalės ir puĮsas 
yra silpnas.

Kaitra ypatingai blogai vei
kia ant tų, kurie turi dirbti ka
da yra labai karšta, dienos lai
ku. Šiluma ypatingai veikia ant 
musų įtemptų nervų, su rūpes
čiais kasdieninio gyvenimo.

Jei esi sveikas, maždaug gą-

1937 Metuose 
Nelaimės

Jungtinių Valstybių National 
Safety Council oficialiai prane
ša, kad 1937 metais nelaimėse 
ir sužeidimuose- mirė 106,000 
žmonių. Amžinai sužeistų 375,- 
000 žmonių; laikinai sužeistų 
9,40.0,000 žmonių.

Šitas skaitlines paskaitę, im
kime galvoti, kaip mes galėtu
me prisidėti prie sumažinimo tų 
nelaimių. Imkime diskusijose 
išrišti kaip grupės piliečių ga
lėtų veikli vien saugumui.

Juk ta baisenybė ryloj gali 
mus kiekvieną palytėti.

Dr. Johanna Baltrušaitienė

Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 

Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE
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PANELIS SIENAI PADABINTI

Nq. 1711—Gražus panelis sienai padabinti. IŠsiukit jį 
margais siūlais.

NAUJIENOS NEĘDLECRĄF'Į’ DEPT., No. 1711
1 1739 So. Halsted St., Chicago, IU. *
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mus faktas, kad šilųrną ąiusą 
kūne, gaminasi raumenyse ir or
ganuose pilvo ruime, k. a. ke
penyse, blužnyje, inkstuose, ka
soj ir t. t. Musų kūnas nusto
ja, šilumos dalinai kvėpuojant 
per plaučius ir prakąituojant 
per odą. Kiek to kūno šilumos 
nustojama priklauso daug nuo 
kokių drabužių nešiojame, kiek 
šilumos, kiek yra drėguurpo, orę 
ir ar yra ar nėra vėjo. KąĄ bu
tų lygsvara tarp gaminimo, šjr 
lumos ku.nę ir šilumos nustoji- 
mo—centras smegenyse tą vi
są valdo.

Išlaikyti karščius netik rei
kia prakaituoti, bet tas pra 
kaitas turi išgaruoti, kitaip ne
sijausi gerai. Jei nesiprakaituo- 
jasi laike karščio,—galima ąV 
sidurti rimtoj padėtyj.

Yra mažas skaitlius asmenų, 
kurie niekuomet neprakaituoja 
—jau taip yra prigimta—nes 
jiems stoka liaukų prakaitavi
mui.

Pas normalų žmogų yra apie 
2,000,000 prakaito liaukų. Jo
se yra mažos skylutės odoje 
per kur išeina prakaitas. Dide
lis žmogus turi jų daugiau, o 
bus mažiau pas tuos, kurie yra 
mažo ūgio. Skaitlius liaukų yra 
nevienodas—visuomet bus skir
tumas.

Tie, kurie neprakaituoja, ge
rai jausis, jei nedirbs sunkaus 
fizinio darbo ir gyvens šaltes- 
niame krašte. Yra surasta, jei 
toks .žmogus nešios nuolatiniai 
šlapius marškinius, jis galės 
dirbti savo darbą patogiai.

Žmogui atvėsti—būtinai rei
kalinga, kad prakaitas išgaruo
tų. Jei daugiau gaminasi negu 
gali išgaruoti—tokis perteklius 
prakaito nueina ant nieko. Tik
tais pasidaro dar karščiau, to
dėl, kad ore yra tiek daug drėg
numo, kad prakaitas negali iš
garuoti. Kada oras yra sausas, 
vėjas pučia, reiškia oras cirku
liuoja, tada prakaitas garuoją 
ir žmogus jaučiasi atvėsęs.

(Bus daugiau)



Diena Iš Dienos
Vakarėlis pas 
pp. A. Kielus

MELROSE PARK, ILL. — 
Liepos 16 d. p. Andriaus Kie
tos namuose, adresu 126 No. 
15th Avė., įvyko graži “surprise 
party.” Dalyvavo daug vietos 
lietuvių, daug svetimtaučių ir 
trys šeimynos iš Chicagos, bet 
neteko patirti jų pavardžių. 
Svečiai buvo labai gražiai vai
šinami ir smagiai praleido lai- 
kę.

Linkiu pp. Kielams laimės 
ir pasisekimo visam gyvenime.

Beje, jie turi užauginę vienų 
sūnų. Gyvena nuosavam mūri
niam name.

Ir Paštininkai Ruo
šias Piknikui

Chicagos Pašto tarnautojų 
unija, Chicago Port Office 
Clerk’s Union Local, praneša, 
kad šeštadienį, rugp. 20 d. ruo
šia metinį “Basket” piknikų ir 
išvažiavimų Vytauto Darže, 
prie 115th ir Pulaski Road.

Įžanga yra nemokama, kaip 
parking ir šokiai.

Nuo gatvekarių linijų, lllth 
ir Sacramento, ir 63rd & Pu- 

llaski Rd., važinės į piknikų au
tobusai piknikininkų patogu
mui. (Sp.)

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Bruno Bakunas, 21, su Mary 
Schodrof, 18

Steve Desecki, 20, su Bemice 
Bielski, 19

Frank Pavlik, 23, su Bertha 
Kampikas, 19

Walter Nirtaut, 21, su Gene- 
vieve Szustowski, 19

Phillip ..Tomasevich, 26,
Lencre LoPapa, 24

SU

Budrike Radio 
Programas

vak.

NAUJIENOS, Chicago, lū. ' Ketvirtad., Rugp. 11, 1938

Liūdnos Žinios 
Vaikams

Rugsėjo 6 Reikės Grįžti 
Mokyklas!

P-S VKTOR BAGDONAS VEŠ ŽMONES 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugpiučio 12 d., 7:30 vai. Vak. Amalgamated Centro 

Name 333 S. Ashland Blvd. —Valdyba
Waukegano Kultūros Draugijos susirinkimas sekmadienį, rug

piučio 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 susirinkimų, patikrinimui. No
rintys galite gauti. Piknikas įvyks rugsėjo 11-tų dienų 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. Dainis, Sekr.

Pereito sekmadienio 
nuo 6:30 iki 7 vai., buvo duo
tas Budriko radio programas. 
Programe dalyvavo orkestras 
ir mųzikalės Budriko jėgos. 
Duota gražus dainų vainikas* 
Suktinis, klumpakojis ir kitos 
mėgiamiausios lietuvių dainos. 
Klausytojai tikrai malonų įs
pūdį gavo.

Toliau, sekmadieniais Bud
riko programai bus duodami 
reguliariai iš stoties WCFL— 
970 ^k. aukštos vertės turinio 
geresniųjų musų muzikos jė
gų, nuo 6:30 iki 7 vai. vak.

Ketvirtadieniais, kaip ir vi
suomet, nuo 7 iki 8 vai. vak. 
bus duodami gražus dainų ir 
muzikos programai su įvairiais 
svarbiais atskirų asmenų ir 
draugijų pranešimais iš stojęs 
WHFC — 1420 k. Nepamirški
te jų pasiklausyti.

—Rep. A.
šį vakarų Budriko Radio 

Programas iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vak. Dalyvaus 
artistas Justas Kudirka ir p-a 
Ona Piežienė. Bus įdomus pro
gramas.

Chicagos mokyklų superinten 
dentas Johnson vakar paskelbė, 
kad 'visos Chicagos viešosios 
mokyklos, — pradinės, high 
schools ir amatinės mokyklos— 
bus atidarytos tuojau po Labor 
Day šventės, rugsėjo 6-tų dien.

Tas reiškia, kad atostogų vai
kams beliko nepilnai keturios 
savaitės.

Nusižudė Michigan 
Ežere

Vakar anksti rytų nežinomas 
žmogus prie 77th gatvės įbrido 
su visais rūbais į Michigan 
ežerų ir ėjo tol vandenin kol 
nepranyko iš kelių nusigandu
sių liudininkų akių. Nepažįsta- 
mųjam nebepakylant paviršiun, 
policija pradėjo jo ieškoti ir iš
traukė kūnų netoli tos vietos, 
kur jis, pranyko.

Nusižudžiusiojo rūbuose buvo 
inicialai “J. P.”, kišeniuj apie 
$1.13, svėrė apie 200 svarų ir 
amžiaus turėjo apie 50. Vardo 
pavardės policija nežino.

Atvažiuoja 
Iš Lietuvos 
Pp. Klemkai

Bus New Yorke Rugp. 14 d.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS 1SIGYSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkif kuponų šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiem* arba 12 asmenims setus.

Pailsėkite šiomis šiltomis dienomis viename iš puikiausių lietuviškų 
vasarviečių Michigane, pauksnių ir vėsiam

NORTH P ARK HOTEL RESORT

Paw Paw Lake—Coloma, Michigan
100 MYLIŲ NUO CHICAGOS.

Plaukymo—Golfinimo—šokių—žuvavimo—Maudymosi ir visi 
Sportai. Kainos labai nebrangios.

GEDDIE ZURIS, Vedėjas.

kiti

ŽEMAIČIU ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK. •
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

W. H. F. C

PETER PEN

Daubarų Sūnūs Roy 
Naujame Biznyje

Neseniai buvo plačiai rašyta 
apie p. Daubarų sūnų Roy. Da 
bar galima pažymėti, kad jis 
sėkmingai veda P. D. Poultry 
Farm, 5519 S. Harlem Avė., 
prie pat Archer Avė. Vištas, 
antis, kalakutus, kiaušinius par
duoda pigiai. Didesnius orde
rius pristato į visas dalis mies
to. Visos prekės garantuotos.

Jo skelbimas tilps rytoj 
“Naujienose”.

—Antanas

Nei Pinigų Nei 
Laivakorčių

Mr. ir Mrs. Charles Galler, 
13653 Leland Avenue, ir Miss 
jlrene Walters, 11 N. Sacramen -
■ to nutarė pasauli pamatyti. Nu • 
Sėjo į laivakorčių agentūrų, Cos-
■ mopolitan Travel Service, 53 
i W. Jackson ir sumokėjo apie 
i $900. Tai buvo keletu dienų at- 
' gal.

Kai vakar nuėjo laivakorčių 
; atsiimti, {ai rado agentūrų už-! 
darytų. Savininkas Elmer H? 
Beinkemper, 8752 S. Marshfield 
Avė., buvo suimtas. Prisipažino? 
kad pinigus paėmė, bet nei jų? 
nei lavakorčių neturi. i

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ 

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

Visi, kurie neturite kuo nu- stos ant 69th ir Western, paim- 
važiuoti i Naujienų Piknikų, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, Rugp.-Aug. 14 d., Sunset 
darže, dabar jau galite užsire
gistruoti sau vietų pas p. Vic- 
tor Bagdoną, 3406 So. Halsted 
St. P o Bagdono didžiulis tro- 
kas išeis nuo jo raštinės lygiai 
kaip 12:30 vai. popiet. Pake
liui trokas sustos paimti dau- 
giaus pąsažierų prie kampo 
Archer Avė. ir Western Avė. 
gatvių, lygiai kaip 1 vai. po
piet. Antras Busas išeis kaip 2 
vai. po piet nuo V. Bagdono 
raštinės, 3406 S. Halsted, ir su-
NEW RAILWAY BUS TERMINAL

20 East Randolph St.

ti daugiau pasažierių. Katriems 
kur bus patogiau atvykti, buki
te paminėtu laiku. Vienų asme
nį nuveš ir parveš už 35c.
Katrie Norėsite Važiuoti 
sais, Išsikirpkite žemiaus 

duotų Lentelę.
Blue Bird Bušų Linija

nuveš į vienų pusę iki Sunset 
Daržo už 50 centų. Į abi pu 
sės už 85 centus, žemiaus tel
pa lentelė, kuri parodo, kada 
ir kur busai sustos ir kokiu 
laiku gryš atgal iš daržo.

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.

prie

prie

prie

prie

Ogden ir Ashland Avė.

Ogden ir Western

Ogden ir Kedzie

22nd ir Crawford

Cicero Avė. ir 22-tra

Cicero ir Archer Avė.

63rd ir Cicero

Bu-
Pa-

jus

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12;00 ryto 
ir 1:00, 2:00 valandą popiet.

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, 
ir 12:18, 1:18, 2:18 vai.

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

6:26, 7:26, 8:26, 9:26, 10:26,
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.

11:18 vai. 
popiet.
11:22 vai. 
popiet.
11:26 vai.

ryto

ryto

ryto

ryto

ryto

ryto

ryto

DUODAME PINIGUS
• Jeigu reikia atnaujinti

morgičių;
e Jeigu norite taisyti na

mų;
• Jeigu norite pirkti namų;
• Jeigu norite budavoti na

mų;
® 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 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gavome pranešimų iš laivų 
comp., kad laivų “Georgic”, ku
ris pribus New Yorkan rugpiu
čio 14 d., atvažiuoja Johanna 
Klemka su savo sunumi Vladu 
Klemka.

Juos kvietė per Naujienų lai-! 
vakorčių skyrių duktė Stefani-i 
ja ir žentas John Samulevičius, I 
gyvenanti 1426 S'. 49 Ct., Cicero.1 
Naujienų Laivakorčių Skyrius 

•i

n

Sidabrinį Setą

CAUŽHmm

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portęmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ................................. I

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

-----------------------------------------------------------------

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
ii «ožių ir Lapukų”

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą
TIKTAI UŽ........... $4.00

Adresas

Miestas

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 šmotų Setas ...... ...........................
“Naujienos” Metams ir Setas ...........

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

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

$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

MlLtlONS OF POUNDS HAVE BEEN 
Eb ’BY O U R G O V E R N M E H T .,

Ūse only one level te«- 
spoonful to a eup of sifted 

flour for mest recipei.

IT^BAKING 
ffLW^POWDER
Šame price Today 
as 48 years ago 
25 ounces for 254 
M.nufactured by baking powdtr 
sp.ci.liit* who mak. notmng būt 
baking pcwd«r—undtr lupcryiiUn 
oi «xp«rt ch.mift* natienal 

____ r» put. tion.____

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
C0NRAD 

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

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

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI. $Jg.5O
GYDYMAS........ ...... . .......SCn.OO
LIGONINĖJE .................. 3U
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse ___________ $7.75
Illinois Nut ----------------------  $5.60
Rex Egg -----  $7.50
Black Band Lump _________  $8.7fc
Millers Creek Lump _______  $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
*40* SO. FAUtRELD AVK
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Pąr Apie Kazio Ta
mošaičio Piršlį 
John King

t • ’ • »
Tebevargsta Teisine už 
Tamošaičio Nuosavybes

“Naujienose” jau buvo rašy
ta (liepos 8, 19388 mį, apie 
Kazio Tamošaičio piršlį ir; jo 
vargus teismuose dėl nuosavy
bių. Mat, Kazys Tamošaitis bu
vo perrašęs savo nuosavybės 
piršliui John King už pripirši- 
mą jam labai strainos žmonos, 
ponios Cecilijos Douglas (Dau
gėlienės - Milutis - Grigalunas). 
Tačiau pagyvenęs su ja tik vie
ną dieną, suserga. Pasirgęs ke
ičią mėnesių, pasimirė kovo 
31 d., 1938 m. ..........

Tuomet tai ir prasidėjo visos 
bėdos piršliui John King. Jis 
buvo pasidaręs daug įvairių 
dokumentų, kad galėtų pasilai
kyti visas Kazio Tamošaičio 
nuosavybes už pripiršimą jam 
naujos “mamos,” tačiau čia 
prieš piršlį stojo į teismą ve
lionio pirmosios moters sesuo 
Martiną Varkaliene, kuri per 
savo advokatą Jošeph J. Grish 
pareiškė teisėjui Klarkowski 
Circuit teisme, kad tekis dide
lis atlyginimas piršliui yra be
teisėtas.

Jau buvo stota į teismą apie 
16 sykių. Piršlio advokatai, ku
rių jis turi net du pasisamdęs, 
bando įvairiausius legalius 
triksus, kad tik kaip nors pa
silaikyti JCazio Tamošaičio nuo
savybes. Tačiau 4as jam nela
bai vyksta. Martiną Varkaliė- 
nė turi tik vieną advokatą Jo- 
seph J. Grish, ir jis sumaniai 
ir gabiai atsilaiko prieš piršlio 
advokatų triksus.

“Mokėk arba kraustykis”
Jau seniai teisėjas Klarkow- 

skis buvo priteisęs piršliui J. 
King mokėti rendos $60 j mė
nesį už štorą ir flatą, paskir
tam receiveriui Frartk Sloan. 
Piršlys visaip išsisukinėjo nuo 
mokėjimo, Račiau August 5, tei
sėjas Klarkowski labai aštriai 
piršlį pabarė ir įsakė jam, jei 
rendos nemokės $60 per mėne
sį, tai turi išsikraustyti iš sto
ro ir flato, 1900 W. 63rd St. 
nevėliau August 16 dienos šių 
metų.

Tas tai yra didelis piršlio 
pralaimėjimas. Mat, jis visiems 
gyrėsi, kad jo niekas iš Kazio 
Tamošaičio vietos neišvarys. O 
dabar čia teisėjas Klarkowski 
prisakė jam arba kraustytas 
laukan arba mokėti rendą už 
štorą ir flatą iki ateis laikas 
išsprendimui, ar perrašymas 
nuosavybių piršliui yra teisė
tas ar ne. O toks sprendimas 
pas teisėją Klarkowskį Circuit 
Court of Cook County teisma- 
buty įvyks rugsėjo 23, 1938.

Todėl dabar laukia tos die- 
nos, kaip ponia Margina Var- 
kalienė, kuriai tyrtas turėtų 
teisėtai atitekti, taip jau ir pir
šlys John King, kuris “malo
niu” budu išgavo pasirašymą 
velionio Kazio Tamošaičio, ir 
dabar norėtų tas jo nuosavy
bes valdyti.

Už tatai jus visi, mandrųs, 
vyrai, kurie užsiimate piršly
bomis, ypač kurie užsiimate 
supiršimu našlių su našlėmis, 
labai gerai sekite tą įdomią 
bylą. Iš jos sprendimo patirsi
te, ar piršliai gali pasilaikyti 
nors ir “maloniu”, “gražiu” 
budu išgautus perrašymus nuo
savybių piršliams ar ne, ypač 
tokių nuosavybių, kurių verte 
siekia 10 ar 15 tūkstančių do-

MADOS

—Našlys.

Kada ateis ta diena ir kokis 
bus teisėjo Klarkowskio iš
sprendimas, tai aš pasistengsiu 
Naujienų skaitytojams praneš
ti.

ELZBIETA ADOMAVIČIENE 
.*"•'• • įpo' tėvais Vėžytė

Persiskyrė su šiuę.- pasauliu 
rugpiučio 9 d., 3 Vai. popiet, 
1938 m., sulaukus pusės amžl, 
gimus Panevėžio apskr., Ku
piškio parap., Slavintiškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną, Augintinę Filio- 
miną, 2 brolius Joną ir Juo
zapą ir jų šeimynas; pusbro
lius Juozapą ir Napoleoną Vir 
limaičius it jų šeimynas ir 
gimines. Lietuvoj— motiną, 2 
seseris: Marijoną Petrulienę 
ir Juzefą ščiukfenę ir jų šei
mynas, ir 2 brolius—Antaną 
ir Petrą. *• ' ” 1

Kūnas pašarvotas 5703 So. 
Mason Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugpiučio 13, 9:30 
vai. ryto iš namų į šv. Sym- 
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
mavičienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti • laidotu
vėse ir sutelkti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Broliai, Pusbroliai ir 
' > ' Giminės. * ’ < ' -
Laid. Direktorius Lachawicz 

•if Sunai, Tel. Canal 2515.

Pas lietĮiyiy 
“Kaimynus” — 
'hįcągos Latvius
“Gana Keisti, Niekuo Nepasižy

mėję Žmonės”
Chicagoj yra mažas būrelis 

latvių, bet reikia pasakyti, kad 
jie gana keisti žmones ir nie
kuo nepasižymėję.

Jie neturį radio programų, 
jie neturi jokių krautuvių ir 
pramonių. Jie neturi bažnyčių, 
neturi graborių, neturi kapinių, 
daktarų nei .advokatų. Jie čia 
neturi savo redakcijų.

Jie turi tik dvi draugijas, 
yięną-pąšalpos, kįtą^ąrbinįnkų. 
Jų svetaine randasi prie Košt • 
nėr ir Thomas gatvių, už sa- 
liūno. Ji labai maža. Vienoj pu
sėj ant sienos išpieštas didelis 
paveikslas Lenino, kitoj—Sta
lino.

Vis Rengia “Revoliucijas”
o i •

Susitikę kur tautietį, orga
nizuotieji' latviai tuojau prašo 
antrašo.' Paskui, tą antrašą nau
doja' siuntimui visokių atviru
čių apie balius, prakalbas, te
atrus ir mitingus. Vaidinimai 
ir baliai atrodo kaip revoliuci
jos, o ne pasilinksminimai. Jie 
vis veja laukan iš Amerikos ka- 
pitąlistus ir vis ragina visus sa
vo pasekėjus važiuoti į Rusiją, 
kur tikras rojus.

Kai vienam ar kitam pritrūk
sta maisto, tai eina ieškoti “re- 
lief”. Beje, labai didelis nuo
šimtis latvių, gal didžiuma, at
vyko į šią šalį nelegaliai.

Visoj Amerikoj yra leidžiamas 
tik vienas latviškas laikraštis’. 
Redakcija yra Bostone, Mass.

Turi Vieną, Laikraštį
Ten išleidžia kas sekmadienį 

vieną lapą, kuriam nėra jokių 
žinių, tik nusiskundimai ir de
javimai apie Ameriką ir himnai 
Sovietų Rusijai. Lapas vadinasi 
“Stradnieks”. Gavę “laikrašti” 
Chicagos latviai juo dalinasi, 
kol suplyšta. Z
- JeL Iatvys...jnixsta,. tak-šaulda 
airį laidotoj^*ir'UKžniatisiai de
gina kimus krematorijoj.

Atrodo, kad vedybų nepripa
žįsta, nes daugiausiai gyvena 
susidėję be jokio šliubo.

Latviškai beveik nesikalba 
tarpusavyj. “Slebizuoja” kiek 
mokėdami angliškai. Kad ir ne
moka angliškai, bet paprastai 
turi kišenius prisigrūdę visokių 
angliškų laikraščių. Mat, nori 
parodyti, kad negrinoriai.

Tai taip atrodo musų kaimy
nai latviai, čia Chicagoj.

Senas “Latvys”
55 metų John Kristof, 717 

East 91st Street turėjo votį 
ant nugaros. Ji buvusi tokia 
skaudi, kad nebegalėdamas 
skausmo pakęsti, Kristof išė
jęs iš lygsvaros ir nusižudęs. 
Taip jo savižudybę aiškina po
dukra, gyvenanti tuo pačiu ad
resu.

Neranda Jaiųes 
Dungano Nužudymo
Motyvo

----------------  5
Jisąi Ęuvęs “Profesionalių” 

žudikų Auka

No. 4844. — Elegantiška vasarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32r 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų’pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti inierą ir aiš
kiai parašyti savo vatdą pa
vardę ir adresu. Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina ^lo* centų. Gali
te pasiųsti pinigui ąrba paš
to ženkleliais kartu -’ 
mul Laiškūs reikia

su uzsaky- 
__________ reikia 'adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.? *1739 
So.’ Halsted St., Ghicago, III.

f £*||J IA Siirtiėiam Gėles LQ VEIKIS są.
^VIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietami 
ir Pagrabams. ' 

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308 S

NAUJIENOS PatteH TJeptT ** " 
17h S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No » 
Mieroi - —.,,,rr-^ per krutinę 
ir. i «• .

*7 * (Vardai ir pmrdš)

(Adresai) —< *

* (Miestai ir valstija)}

U ĮJ Iš Vestuvėms,-' Ban- 
'JU kietams, Laido- 

tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avemie
Phone LAFAVETTE 5800 *

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

A. i A. |
ONA RAUBIENĖ 

po tėvais Motekaitė 
Gyveno 3439 LituanicK Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 9 d., 7:30 vai. vak, 1938 
m., sulaukus pusės amž., gi* 
mus Tauragės apskr., Taura
gės parap., Dunokų kaime.“ 

Arherikoj išgyveno 34 m. 
Paliko dideliame nuliūdi

me 2 sūnūs: *'Judzapą ir. Jur-. 
gį, seserį' 1 Marijoną ir švo- 
gerį Dominiką Rauskinus, se
sers dukterį Albiną Rauski- 
naitę, pusbrolį Vincentą Md- 
tekaitį ir žmoną ir kitus gi
mines Amerikoje, o Lietuvoj 
—brolį Jurgį, brolienę Agotą 
ir kitus gimines. *

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu- ' 
anica Avė. "Laidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 13 d. 9:00 
vai. ryto iš koplyčios, į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta -į šv. Kazi
miero kapiiifes.

Visi a. a; Onos Rąubienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikiriimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Sesuė', švogeris, Sesers 

Duktė ir Gimfnės.T * v ? 
Laid. Dir. Antanhš * M. Phil
lips, Tel. YARDS 0908.

Šiandien Svarbus
j - 4 w * •»' v/ 4 • <*

LDD Kuopos
Susirinkimas
Jau laikas ruoštis “Field

Piknikui
Day”

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos susirinkimas įvyks šį va
kar, rugpiučio 11 d., 7:30 vai. 
vak., West Side Hali, 2244 W. 
23rd PI.

Nors vasarą, kada oras šil
tas, nėra malonus laikas lan- 

, . . t . • y ’f
kyti susirinkimus, bet esant 
svarbiam reikalui, kiekvienas 
narys turėtumėm dalyvauti šia
me susirinkime. Paprastai, su
sirinkimai ir šaukiami ne
to, kad turėti kokio nors ma
lonumo, bet 
net pagerint 
O kaip tik 
turime eiles 
ypač svarbu 
rengti prie
Prašome būti šiame susirinki
me.

dėl-

kad išlaikyt arba 
sa'vo organizaciją, 
šiam susirinkimui 
svarbių reikalų. O 

tinkamai prisi- 
busiančio pikniko.

CLASSĮFIED ADS
? HELP ’ VVANTED—FEMALE 

Darbinu^i^^ •
REIKALINGA viduramžiaus MO

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

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

FURNITURE-FIxitjRE FOR SALE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
fiyVepimul'.'Kainbajftai_

RENDON 4 FORNIŠIUOTJ kam
bariai. Jei patiks galėsite pirkti ra
kandus labai pigiai. Pigi renda. Pa
šaukite prieš pietus — Virginia 
2565. " '

James G. Dimgan
BBIDGĘPORT — Bridge- 

porto Deering nuovados polici
ja nežino nei kur kreiptis nei 
kur ieškoti kaltininkų, kurie 
pirmadienio vakare suvarė pen
kias kulkas į bridgeportiečio 
James Dungano kūną, užmušda
mi jį beveik vietoj.

Nužudymui esą keli motyvai, 
žmogžudžius matę būriai žmo
nių, bet nei vienas nenori “kal- 
beti”' tad Dungano mirtis iki 
šiol tebėra misterija. Jis buvo 
nužudytas prie 31-mos ir Lowe, 
kur pirmadienio vakare sėdėjo 
ant geležinės tvoreles prie šali
gatvio ir kalbėjosi, berods su 
vienu iš keturių žmogžudžių, 
kurie dalyvavo nužudyme.

Po trumpo .paskalbėjimo su 
užpuoliku, Dungan bandė bėg
ti, bet tąsai jau turėjo išsitrau
kęs revolverį ii* suvarė dvi kul
kas į jo kuną.jjlš,privažiavusios 
mašinos, į kurią užpuolikas į- 
šoko, pasipyleMar- keli šūviai į 
šaligatvyj gulintį Dunganą ir 
tada automobilis nuvažiavo.

Piknikas — Field Day.
Field Day įvyks rugpiučio 21 

d., pambrausko farmoje, Wil- 
low Springs, III. Ši vieta labai 
tinkama piknikams. Per kelis 
paskutinius metus šioj vietoj 
LDD. 4 kuopa renge panašius 
piknikus ir visuomet buvo pa
sekmingi. šis piknikas, reikia 
manyt, bus dar pasekminges- 
nis todėl, kad mes turime drau
gišką kooperaciją iš LSS. cen- 
tralines kuopos — iš dienraščio 
“Naujienų”, tąipgi iš draugų 
daugelio kolionijų.

Įvairi Programa.
Dainuos Lietuvių Vyrų ir 

Naujos Gadynes Chorai. Kal
bės Naujienų redakcijos narys 
draugas V. Poška. Basebolinin- 
kai iš Rockfordo ir Naujos Ga
dynės Chorų. Dovanos — $50 
cash.

šokiams muzika G. Stepona
vičiaus;

Pelnasšio parengimo 
skiriamas savaitraščio “Naujos 
Gadynes” naudai.

Kadangi
visuomenes dvasinis* ’’ I
dėl rengėjai tikisi 
daug svečių.

Užprašome

FURNISHED' ROOMS—WANTED 
^Įklą Gyyenimiii^K^

INTELIGENTIŠKAS, švarus vy
ras ieško kambario apie 18, Town 
of Lake ar Bridgeportą. Praneški
te laišku, 1739 So. Halsted St. Box 
862.

; BUSINESS CHANCĖS 
■Pardavimui^Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
vėliausios mados įrengimais ir šo
kiams 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.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
ras biznis. Renda $25.00, kaina — 
$500.00. 7121 So. Halsted St.

• AUTOS—TRUCKS FOR 8ALB' 
AutomobiliaiirTrokaiP<rdavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartoti^ 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. ' 'T;

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

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.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį — pardavimo 
priežastis — liga. 720 West 35th St.

PILNAI ĮRENGTA BEKERNĖ, 
mūrinis pečius, ir mixeriai. štorAs 
su fikčeriais. Biznis atdaras. Par
duosim labai pigiai. Atsišaukite: 
8651 Baltimore Avė.

RĖAL ĖSTATE FOR SALĖ 
Na^i-žemėt Pardayimiii
DABARTINIU LAIKU.

Mes siūlome 6 apartm. namus, 
garu apšildomus, taip pigiai kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000. Įsigykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukefe 

10 North Clark Street.

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ
4 BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
’' 806 Wesit 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Policija spėja, kad Dunga- 
nas buvo arba auka vidujinės 
kovos Penteriįį’ unijos, kuriai 
jis tarnavo už biznio agentą, 
arba jį nužudė nepatenkintas 
eilinis narys. Trečioji nužudy
mo versija ėŠ^ti ta, kad Dun- 
ganą nužudo koks nors asme
niškas kerštininkas.

Vieno dalyko policija yra tik
ra. Ji yra įsitikinusi, kad nužu
dymą atliko “profesionalė” 
žmogžudžių gauja, kuri per pa
skutines kelias savaites nužu
dė apie šešis žmones Chicagoj e 
ir atlieka kruviną darbą tam, 
kas sutinka jiems tinkamai už
mokėti.

Dunganas buvo įtakingas val
dybos narys Penterių ir Dekora
torių unijos 191-mam lokalę. 
Praeityj prieš jo gyvybę buvę 
padaryti keli kiti pasikęsinimai.

A.

Kas Daryti 
Karščiuose

• Duokit savo kunui progą 
kvėpuoti. Devėkit lengvus, re
tus drabužius. Vcngkite tamp- 
rjų drabužių karštame ore.

Nešiokite lengvą kepurę 
kaistoje saulės šviesoje. Tas 
padės išvengti saulės' trenki
mo.

• Vasarą valgykit daug dar
žovių ir vaisių. Gerkit daug

spauda-laikraščiai 
turtas, te
susilaukti

Senas Putinas.
Beje, sekamą sekmadienį 

dienraštis “Naujienos” turės 
didelį-dideli pikniką Sunset 
Parke. Apart visko, tenais bus 
ir Diktatorių Maršas. Visi nau- 
jagadyniečiai tikrai busime. Ar 
bus “draugas” Pruseika aš jums 
neužtikrinu P.

Nesiyėliipkite, 
Reikės Skubintis į 
Naujienų Pikniką

Sekmadienį Garfieldparkiečiij
Susirinkimas

GARFIELD PARK — šį sek
madienį, rugpiučio 1 4d., įvyk
sta Gąrfield Parko Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Klubo susirin
kimas. Jis prasidės 1 vai. po 
pietų. Visi nariai yra prašomi 
nesivėluoti, nes turėsim susi
rinkimą greitai užbaigti, kad 
nepasivėįuotume į didžiuli “Nau
jienų'’ Pikniką Sįmset Park dar
že, 135th ir Archer Avė.

Paskutinis Klubo susirinki
mas įVyko liepos 10 d. Kadan
gi pirmininkas ir raštininkas 
Mędelinskai buvo išvažiavę atos • 
togų, f ai pirmininkavo vice-

tyro vandens, labiausia pa ten- pirmininkas F. Stanionis, o se- 
> kretbriavo J. Garadąuskas. TasĮtinančio karšto oro gėrimo.

e Karštyje vengkite vandens susirinkimas nieko įaųg nenu- 
sų ledju. • ■ • veikė. Nutarė tik surengti nak-

• Maudykles kaip galima tįnį pikpiką ir tam tikslui iš- 
d:i žni a u. švarus kūnas yra r ei- rinko komisiją, ne iš trijų na- 
kalingas gerai sveikatai. rių, kaip paprastai, Sėt iš dvife-

• Mankštinkitės išmintingai. Jy-
Verigkitė nuovargio' karštame, Kiti klausiniai liko nebaigti, 
ore. Nekenčiamas Narys

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.

Pataisyk Stogą ir 
..;RYNAS DABAR

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

stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

DOME! Turiu namus pardavi
mui ar mainymui Kaune. Kurie in- 
teresuojatės rašykit: Naujienos, 
Box 863. P. S. Morgičiuotų namų 
savininkai neatsiliepkite.

FURNITURE-FIXTtJRE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA 16 pėdų Baras ir 

Lentynos ir ‘‘Back Bar” chromium 
plated, air-cushioned kėdės. Labai 
pigiai. Priežastį sužinosite vietoje.

1853 West 35th Street.

WPA Atidarė Aštun 
tą Namų Ruošos 
Mokyklą
Mokina Nemokamai; Sako, Kad 
Yra Daug Darbų Tarnaitėms

WPA praneša, kad atidarė 
Chicagoj ašfuntą namų ruošos 
mokyklą ir ragina mergaites ir 
moteriškes jas lankyti. WPA 
aiškina, kad privatiškuose na
muose reikalaujama daug tar
naičių ir prasilavinusioms mo
terims nesunku darbą gauti.

Valdžios užlaikomas samdos 
biuras Illinois State Employ- 
mėnt Service taipgi sako, kad 
kas menesį parūpina tarnačių 
darbus 500-ams moteriškių.

Namų ruošos mokyklos ran
dasi sekamais adresais: 2720 
Prairie (naujoji); 700 Oakwood, 
630 S. Ashland, 8744 S. Michi- 
gąn Avė.; 2923 S. Mičhigan 
Avė.; 4630 McDowell, 2507 
Granyiew ir 814 Cabriani. Už 
mokslą mokėti nereikia.

Ir ’ f iŠ- ' I * • ■ •

Naujienų Piknikas
SEKMADtENĮ

RugpiučioH, 1938 
Sunset park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

6.00 
6.00 
6.00 
5.75 
5.00

LUMP
EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT .
SAVp BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PABAR^IT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 
rtius duodama* gerų nuo
laidų.
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Ketvirtad., Rugp. 11, 1938

Jau Netoli Garsusis 
“Diktatorių Maršas”

Sekmadienis — “Naujienų” Pikniko Diena!
Jau nebetoli tas garsusis 

“DIKTATORIŲ MARŠAS”, 
apie kuri visur taip plačiai 
ž n o n ės kalba. Visi to “Mar
šo” nekantriai laukia, bet 
jau nebereikės ilgai laukti 
— SEKMADIENIS, RUG
PIUČIO 14 D., jau beveik 
čia pat. '

šis sekmadienis, tai “Nau
jienų” Rudenin:o Pikniko 
Diena. Piknikas įvyks spe
cialiai išpuoštam Sunset 
Parke, kur tie “Diktatoriai”

progų puikiai pasilinksmin
ti, smagiai laiką praleisti ir 
tikrai naujienietiškai pasi
svečiuoti naujieniečių tarpe. 
. Ten, kaip visuomet, bus 
puiki proga seniems, ilgai 
nesimačiusiems draugams ir 
pažįstamiems pasimatyti. 
Ten bus proga atnaujinti se
nas, padaryti naujas pažin
tis. žada suvažiuoti nevien 
dideli būriai chicagiečių, bet 
ruošiasi organizuoti būriai 
naujieniečių iš Rockfordo,

Dvi Moteriškės 
Skundžia Plieno 
Dirbtuvę
Reikalauja Po $10,000 Atlygį, 

nimo Už Sumušimą

Dvi moteriškės užvedė bylą 
prieš North Chicagos Hardware 
Foundry Company, kur neseniai 
pasibaigė streikas. Skundėjos 
yra Mrs. Anna Pappas, ketu
rių vaikų', ir Mrs. M. Marko- 
brad, dviejų vaikų motinos.

Jos reikalauja po $10,000 at
lyginimo už tai, kad pasigėrę 
liejyklos mušeikos, kurie laike 
streiko vaikė piketuojančius

darbininkus, jas skaudžiai su- 
mušė ir sužeidė.
Nubaudė Keturis Streikierius

Waukegano teisėjas Henry 
Wallenwein nuteisė keturis dirb 
tuvės pikietininkus sumokėti 
po $11.70 uz “betvarkį elgesį 
laike dirbtuvės. pikietavimo.”

Nubaustieji yra, Gus Kozina, 
Joseph Pankiewicz, Joseph Jor- 
dan ir Mrs. Josephine Kozina.

Federalis teismas vakar išda
vė va rantą prieš 40 metų pa 
sižymėjusį Joliet real-estatinin • 
ką William S. Welch, kuris iš
eikvojęs apie $12,000 kelių ban- 
krotan pasidavusių firmų pini
gus. <Welch buvo paskirtas tų 
firmų receiveriu. Jis dabar 
slapstosi.

Sako, Kad Šiandien 
Bus Vėsiau

Du Vakar Mirė Nuo- Kaitros

Chicagos oro pranašas dažnai 
klysta, bet jis “bažinasi”, kad 
šiandien bus žymiai vėsiau ne
gu vakar ir kad šiandien taipgi 
reikia tikėtis audros. Vakar ir 
užvakar buvd labai karšta. Pa
tys to nebandėm, bet kai kurie 
sako, kad buvo galima kiaušinius 
kepti ant šaligatvių.

Vakar nuo kaitros mirė du 
žmones:

Louis Kraines, 70, nuo 1521 
S. Spaulding Avė., ir

Edward Grunich, 62 metų be
darbis, 3500 N. Natchez.

iš Kenoshos, iš Racine, iš 
DeKalb, Auroros ir visu ki
tų aplinkinių miestų. Beje,

su savo pavaldiniais mar
šuos.

Diktatoriams” aplinkybes 
buvo padarytos kuo pato- ir vargu yra Chicagoj nors 
g'ausios. Bus skHautai, ku- viena laisva organizacija, 

'ir kuri nebūtų nutarusi oficia
liai dalvvaut “NAUJIENŲ” 
RUDENINIAM PIKNIKE.

Kartu su visais kitais chi- 
cagiečiais ir kitų vietų nau- 
jieniečia;s. ir jus bukite 
NAUJIENŲ RUDENI
NIAM PIKNIKE — SUN
SET PARKE, prie 135th ir

rie visus “Hitlerius” 
“Hitleriukus” dengs nuo 
saules ir visų kitų pavojų. 
Kadangi jų taip daug yra, 
tai teko net estradą didinti, 
kad visiems butų vietos ir 
visi galėtų laisvai diktato- 
riauti.

“Diktatorių Maršas” bus
svarbiausias, bet ne vienin- ARCHER. ŠI SEKMADIE- 
telis “Naujienų” pikniko nu- NĮ, RUGPIUČIO 14 D.!
meris. Bus ten visokių kitų' ----- ZL’Z___HITLERIUKAS

UNIVERSAL STATE BANKAS ŠIEMET 
DIVIDENDŲ NEBEMOKĘS

Neturi Pinigų “Ant Rankų”; Išmokėjo Dividen
dų Pavasary,

XI 
(Žiūrėk liepos 27, 29, 30„ rugp 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 “N.”)

Valstijos Auditorius Edward 
J. Barrett praneša, kad užsi
daręs lietuvių bankas Bridge- 
porte, Universal State Bank 
negreit temokės naujų dividen
dų savo depozitoriams. Ęanko 
likvidatoriai neturi daug pini
gų ant rankų ir perspėja depb- 
zitorius, kad šįmet dividendų 
nebus. 5 1/2 % dividendų ban
kas išmokėjo pavasario pabai
goj.

Auditorius Barrett paskelbė 
19 kitų bankų raportus, iš ku
rių pasirodo, kad tik retas ban
kas temokės dividendų šiais 
metais.

Chas. II. Albers. bankų re
ceiveris, pasiremdamas raportų 
skaitlinėmis, daro sekomus spė
jimus:

• State Bank of River Grove
— Jokių pinigų dar nemokėjo 
depozitoriams, bet gal išmokės 
pirmą mažą dividendą prieš 
metų pabaigą.

• Stockmen’s Trust and Sa- 
vings Bank — Jau išmokėjo 
35%, o prieš metų pabaigą iš
mokės dar vieną 5% dividendą.

• Southwest Trust and Sav
ings Bank — Išmokėjo 75%. 
Netrukus išmokės apie 10% di
videndą, kuris bus paskutinis.
Daugiau pinigų depozitoriai grįš nuo Califomia Avenue iki 
turbut nebe atgaus. Kedzie.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nėra daug vilties 
depozitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų bankų:
Second Humboldt State Bank
/

Second Northvvestern State
Bank

Service State Bank
Sheridan Trust and Savings

Bank
Sherman State Bank
South Shore State Bank
South Side

Bank
State
State
State
Stony Island State Savings

Bank
Tvvelvth Street State Bank
Union State Bank of South

Chicago
United American Trust and

Savings Bank
United Trust and Savings

Bank
Universal State Bank
West Central State Bank

Savings and Trust

Bank
Bank
Bank

of Beverly Hills 
of Franklin Park 
of Palatine

Gavusi iš PWA apie $350,000, 
miesto valdyba ruošiasi taisyti 
eilę gatvių. Tarp taisomų bus 
ir 35th Street, kurią naujai

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Piknikų
RUGPIUČIO 14, 1938

SUNSET P ARK DARŽE
135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
ushubpkit — SU JUO ĮEISIT DARŽAN.
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“Paliaubos” Chica
gos Gazolino Kare
Dyleriai Nutarė “Karą” Užbaig

ti šį Sekmadienį

šį sekmadienį, rugpiučio 14 
d., pasibaigs gazolino kainų ka
ras, jei visi dyleriai laikysis 
“paliaubų” sutarties ir vėl ne
pradės jos laužyti.

Paliaubas sudarė gazolino dy- 
lerių organizacija, “Gasoline 
Jobbers Association”, kuriai pri
klauso beveik visi Chicagos ga
zolino pardavėjai.

Pagal paliaubų sutartį, parda
vėjai ims už gazoliną nuo 18 iki 
19 už galioną.

Bara Singer Siuvamų 
Mašinų Bendrovę
Darbo Taryba Įsako Pripažinti 

Uniją

Federalė Darbo Santykių Ta
ryba vakar įsakė Chicagos Sin
ger Siuvamų Mašinų Bendro
vei pripažinti savo darbininkų 
uniją ir aštriai subarė už truk
dymą tiems darbininkams or
ganizuotis.

Singerio darbininkai turi su
organizavę Singer Se\ving Ma- 
chine Mechanics’ Association of 

; America, kuri apima didžiumą 
1 dirbtuvės darbininkų.

Didelė Panorama: “DIKTATORIŲ Mi 

Rugpiučio14d. 
ĮŽANGAI—IŠSIKIRPKIT KUPONĄ iš naujienv

RŠAS IR VILNIAUS LIKIMAS

SUNSET PARK DARŽE
135-TA GATVE IR ARCHER AVENUE
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