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Demokratų Vadai Kovoja Dėl Partijos Kontrolės
PREZ. ROOSEVELTO KAMPANIJA UŽ PA 
ŽANGU KONGRESU SKAITOMA IR VAJUM, 
KAD DEMOKRATU PARTIJA K0NTR0- 

LIUOTU NAUJOSIOS DALYBOS 
ŠALININKAI

Prezidentas sugrįžo į Washingtoną
WASHINGTON, D. C., rugp. 

12. — Penktadienį, po penkių 
savaičių kelionės, prezidentas 
Rooseveltas sugrįžo į Washing- 
toną.

šioj kelionėje prezidentas pa
vartojo pilnai savo asmenišką 
ir savo administracijos presti
žą tam, kad į kongresą butų 
išrinkti ateinančiuose rinki
muose pažangus asmenys — 
ypač pažangieji demokratai.

Laikydamas prakalbas prezi
dentas aiškino šalies reikalus 
ir Naujosios Dalybos tikslus, 
ir tose pačiose kalbose leido 
klausytojams suprasti, koki 
asmenys, patekę į kongresą ar
ba į kitas valdiškas vietas, pa
gelbėtų reikalingas šaliai refor
mas įvykdyti.

Tačiau ir to ne gana. Atsto
vų buto nariai, senatoriąi, gu
bernatoriai ir kitokį stambus 
pareigūnai rfe tik eina savo pa
reigas kaip visuomenės atsto
vai. Jie taipgi kontroliuoja de
mokratų partiją. Jie vadovau
ja jai. Taigi prezidento vajus,
kad butų išrinkti svarbioms mokratų partijoj.

vietoms pažangieji demokratų 
kandidatai, faktinai reiškia ir 
kovą, kad demokratų partiją 
kontroliuotų progresyvieji, 
Naujosios Dalybos šalininkai.

Šią kovą prezidentas Roose- 
veltas ypač akcentavo kalboj 
pasakytoj ketvirtadienį mieste 
Barnesville, Georgia valstijoj. 
Vienam žymiausių pietinių val
stijų atžagareivių senatorių, 
senatoriui George (iš Georgia 
valstijos) klausantis jo kalbės, 
prezidentas, nevyniodamas žod
žių į bovelną, pasakė, kad 
George yra atžagareivis ir Nau
josios Dalybos reformų prie
šas. Prezidentas kvietė pilie
čius balsuoti nominacijose už 
Naujosios Dalybos kandidatą 
Lawrence Camp.

Kalbą baigus, senatorius 
George pareiškė prezidentui as
meniškai, kad jis, George, ko
vą priima. Tokia yra ir kitų 
demokratų partijos atžagarei
vių vadų nuotaika. Antra ver
tus laukiama, jogei prez. Roo- 
seveltas ir jo šalininkai ves ir 
toliau kovą dėl kontrolės de-

Naujienų-Aėme Telephoto
’ SVARSTĖ MAYTAG GINČĄ — Federalės Dar

bo Santykių Tarybos tardytojas Madison Hill, kuris 
buvo nusiųstas Newtonan, Iowa, išspręsti ginčą kilusį 
tarp Maytag skalbiamų mašinų dirbtuvės ir darbinin
kų, susiorganizavusių į G. I. O. uniją.

Lojalistai siunčia ka- 300 japonų užmuštų, 
riuomenę gyvsidab- 600 sužeistų konflik- 
rio kasykloms ginti , te su rusais

Karo krizis į 30 die- Tyrinės komunistų 
nų Europoj veiklą unijoseveiklą unijose

Pataria senat. Pope 
kandidatuoti kaipo 

nepriklausomam
BOISE, Idaho, rugp. 12. — 

Idaho valstijoj šiomis dienomis 
nominaciją, kaipo kandidatas 
senatoriaus vietai demokratų 
partijos sąrašu, laimėjo atža
gareivis D. Worth Clark. Nau
josios Dalybos šalininkas, sena
torius Pope, pralaimėjo nomi
naciją 4,000-čiais balsų. Dabar 
Pope draugai ir Naujosios Da
lybos šalininkai ragina jį sta
tyti savo kandidatūrą rinki
mams nepriklausomai nuo par
tijų.

Kinai laukia naujo 
japonų ofensyvo

TRUMPOS ŽINIOS E VISUR
WASHINGTON, D. C., rugp. I 

12. — Liudydamas kongreso 
komisijai John Metcalfe, nacių 
veiklos Amerikoj žinovas, penk
tadienį paaiškino, kad nacių 
tikslai Jungt. Valstijose yra su
organizuoti platų šnipinėjimo > 
tinklą. įsteigti galingą sabota
žui mašiną ir įtraukti į nacių Japonijoj, 
organizaciją juo daugiau Ame
rikos vokiečių. Šnipų veikla bu
tų svarbi, jei 
Amerika remtų 
šus.

laiką bus svarstomi .svarbus 
klausimai, kurie liečia Čekoslo
vakijos vokiečius.

TOKIO, Japonija, rugp. 12. 
— Penktadienį slaptoji ru^ų po
licija Sachaline pašovė Japoni- 
Į jos agentą. Tai sukėlė sąjūdį

LONDONAS, Anglija, rugp.
kiltų karas ir — Britanijos laivų savinin-
Vokietijos prie-'

Anglija, rugp.LONDONAS
— Netolimoj ateity prasi-
Vokietijos armijos maniev- 

rai, kuriuose dalyvaus daugiau 
1,000,000 vyrų. Nužiūrima,

12. 
dės

kai pasiuntė delegaciją pas 
premjerą Chamberlainą reika
laudami apsaugos britų laivams 
nuo italų ir vokiečių atakų Is
panijos vandenyse.

WASI1INGTON, D. C., rugp. 
12. — Jungt. Valstijų pirkly- 
bos departamento sekretorius 
Roper sugrįžo iš atostogų Eu
ropoj, 
aukštas 
nė yra, 
gyvens
neįsivėlusi į karą, tai abelno 
karo Europoj nebus mažiausia 
metus laiko, o gal ir per eilę 
metų.

Jo draugų užimančių 
vietas Anglijoj nuomo- 
kad jeigu Europa per- 
artimiausias 30 dienų

Palestinoj padėtis 
nerami

HENDAYE, Francuzija, rug- TOKIO, Japonija, rugp. 12. 
piučio 12. — Lojalistų karo va-— Japonijos spauda, bendrai 
dovybė pasiuntė skaitlingus bu- imant, penktadienį reiškė abe- 
rius geriąusios sąyo kariuome- jonės, ar . rusų-japonų musių 
nės į Estremadura frontą, pie-1 paliaubos galutinai pašalino pa
tų vakarų Ispanijoj, šiame vojų tolesnių susirėmimų. Pa
fronte sukilėlių kariuomenė, lykas toks, kad rubežius pasi- 
vadovaujama generolo Queipo lieka dar ^neišspręstas.
de Llano, grūmoja įsiveržti ji Japonijos -^užsienio ministeri-
Almaden apylinkę, kurioj ran- jos atstovas penktadienį pain!- 
dasi turtingiausios gyvsidabriu (formavo, kad 
ne tik Ispanijoj, bet ir visame 
pasauly kasyklos.

Rytų Katalonijoj penktadie
nį padėtis atrodė nepasikeitu
si. Sukilėlių vadovybė pripaži
no, kad lojalistai vis dar puo-

komisija rūbe- 
žiaus klausimams spręsti bus 
paskirta greitu laiku. j

Japonai pripažino, kad kau
tynėse su rusais 300 japonų 
žuvo, o 600 buvo sužeistų. Ru
sų nuostolius jie apskaičiuoja 
3,000-čiais karių — užmuštų 
ir sužeistų.

HANK0W, Kinija, rugp. 12. 
— 45 japonų karo lėktuvai 
penktadienį mėtė bombas į tris 
kinų miestus — Hankową, lai
kinąją šalies sostinę, Wuchan- 
gą ir Hanyangą. Ketvirtadie
nį ir penktadienį japonų lėktu
vų bombos užmušė per 400 ci
vilių Kinijos gyventojų ir dau
giau nei 800 sužeidė.

Kinų karo vadovybė mano, 
kad šios lėktuvų atakos yra 
įvadu į naują didžiulį ofensy- 
vą prieš Hankową. Kinai gau
na pranešimų, jogei japonai 
koncentruoja tūkstančius karių, 
lėktuvus, tankus, patrankas ir 
kitokius karo pabūklus ties 
Kiukiangu, 135 mylių atstumoj 
nuo Hankowo. Japonai 
šią ofensyvą ateinantį

pradė- 
pirma-

Štai kur kompanijų 
pelnai eina

BUENOS AIRES, Argentina,

Statys naują tiltą per 
Mississippi

nei
jogei vokiečiai mėgina tuo bu- 
du gąsdinti čekus, nes apie tą

Pataisos sutrukdė 
vokiečių lėktuvo

PARYŽIUS, Francuzija, rug
pjūčio 12. — Francuzijos vy
riausybė, gavusi pranešimų 
apie rengiamus milžiniškus vo
kiečių manievrus, įsakė savo 
atstovams užsieniuose juo grei
čiaus pasiųsti į Paryžių visas 
galimas gauti smulkmenas apie 
manievrus.

grįžimą
NEW YORK, N. Y., rugp. 

12. — Vokiečių didžiulis lėk
tuvas atlėkė ketvirtadienį iŠ 
Berlyno į New Yorką be su-

neteikianti 
Amerikos 
Bundui.

stojimo. 3,942 mylių kelionę jis 
atliko į 24 valandas ir 54 mi
nutes. Vokiečiai planavo penk
tadienį išlėkti atgal į Vokieti
ją. Tačiau nusileidus pastebė
ta, jogei buvo lengvai sugedęs 
lėktuvo propeleris ir motoras. 
Taigi lakūnai nutarė lėktuvą 
pataisyti ir grįžimą atgal die- 
nai-kitai atidėti.

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 12. — Ryšium su kon
greso komisijos tyrinėjimu ną- 
cių ^veiklos 
Vokietijos 
penktadienį

Jungt. Valstijose 
vyriausybė išleido 
pareiškimą, kad ji
Jokios paramos 

nacių organi^cijai

WASHINGTON, D. C., rugp.
12. — Jungt. Valstijų atstovų
buto komisijos prieš-ameriko-Ja, tačiau nedaro progreso.
niškai veiklai tyrinėti pirminin-| - ---------------
kas, Martin Dies, penktadienį Dllxinnc iaaVina
pareiškė, kad komisija imsis AirtS lebMM
tyrinėti komunistų “gręžimą $30,000,000 paskolos 
unijų iš vidaus”. Svarbiausiuo
ju liudininku prieš komunistus
bus John P. Frey, vienas Ame-.rugp. 12. — Argentinos kon- 
rikos Darbo Federacijos vadų, gresas įgaliojo Buenos Aires 
Dies yra pasiuntęs ir John miestą, šalies sostinę, užtrauk- 
Lewisui pakvietimą liudyti, ta- ti $30,000,000 paskolą užsieny, 
čiau iš Lewiso iki šiol nega?5 Palankos turi būti ne aukštes- 
atsakymo, ar jis sutinka liu- nės, kaip 5 procentų. Paskola 
dyti. turi būti išmokėta į 30 metų.

ST. LOUIS, rugp. 12. — Ket
virtadienį atiduotas kontraktas 
G. L. Tarlton Construction kom
panijai statyti naują tiltą per 
Mississippi upę tarp East St. 
Louis ir St. Louis.

't'

Sustreikavo 900 
WPA darbininkų

Douglas Corrigan 
gavo darbą

SPARTA, III., rugp. 12. — 
Randolph kauntėje ketvirtadie-

JERUZALĖ, Palestina, rugp 
12. — Britanijos kariuomenė 
išsklaidė dvi arabų teroristų 
gaujas. Keletą arabų užmušė. 
Jeruzalėje teroristas pasirėdęs 
europiečio drabužiais nušovė 
žydą ir pabėgo. Sabotažninkai
įvairiose vietose visoj Palest-'ni sustreikavo 900 WPA dar
noj nukirto telegrafo ir tele-'bininkų. Jie reikalauja, kad jų 
fono laidus, nutraukdami ku- algos butų 
riam laikui susiekimą šiomis;mėnesiui, 
priemonėmis.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
12. — Douglas Corrigan, kurs 
$900 vertės lėktuvu nulėkė į 
Airiją, ketvirtadienį pareiškė, 
kad jis gavo pastovų darbą. 
Dirbs American Air Lines kom-

S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šilčiau; saulė teka 
5:55, leidžiasi 7:55 valandą.

tik $40 mėnesiui.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
12. — Senato civilių teisių ko
misija, kuriai pirmininkauja 
senatorius Robert La Follette, 
nustatė, kad Republic Steel; 
kompanija 1937 metų plieno 
streikui laužyti išleido $1,900,- 
000 arba 21 procentą kompa
nijos gryno pelno iš operavi- 
mo. Štai kur kompanijų pelnai 
eina. Streike 16 asmenų už
mušta, o 307 buvo užrekorduo-1 
ti kaip sužeisti. Tačiau daugiau 
sužeistų pasiliko neužregis
truotų.

7 metų vaiką “padė
jo WPA darbui”

DĖS MOINES, Iowa, rugp. 
12. — Iowa valstijos guberna
torius ketina nuimti apglebs 
stovį miestely Newton, kur ke
letą savaičių Maytag plaujamų 
mašinų darbininkai 
Darbininkai jau prieš 
sugrįžo į darbą.

streikavo.
8 dienas

WASHINGTON, D. 
12. — Public Works 
tration paskyrė $3,562, $2 še
šioms naujoms mokykloms sta
tyti Cievelande.

C., rugp. 
Adminis-

ŽYDAS NUŠOVĖ ŽYDĄ.

UNI0NT0WN, Pa., rugp. 12.
— Works Progrcss Adminis- 

I tration viršininkai suspendavo 
Idu WPA raštininkus todėl, kad 
| viešųjų darbininkų sąraše už
tiko 7 metų vaiko vardą. Su- 

. spenduotieji raštininkai aiški- 
naši, jogei įvykusi klaida. Fak-1 
tas betgi yra, kad juo toliau, a^gai į Vokietiją šeštadienį 10 
tuo geriau WPA< darbininkų valandą ryto (Chicagoš lai^l). 

sąrašai tvarkomi, ir tokios kaip _  . _
ši, arba panašios "klaidos” | SCRANTON, Pa., rugp. 12. 
greičiau surandamos, negu pir-— Pakeliu iš Binghamptono j 
ma* ;New Yorką Fiorello La Guar-

dia, New Yorko meras, susto
jo Scrantone ketvirtadienio va
kare. Vietos Amerikos Legiono 
sekretorius užkvietė jį dalyvau
ti Pennsylvanijos Legiono kon
vencijoj. Tačiau vėliau užkvie- 
timas buvo atšauktas. Mat,

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 12. — čia gauta prane
šimas, kad vokiečių lėktuvas 

I Condor, atlėkęs į New Yorką 
iš Berlyno be sustojimo, išlėks

šeštadienį prasideda 
Illinois paroda

ŠIAUDINĖ, Kidulių valse.— 
Liepos mėn. 12 d. šiaudinės 
miest. gyv. Tankis Bachmanas, 
paprastu, kur dažnai matome
vaikus žaidžiant, montekristu SPRINGFIELD, III., rugp. 
nušovė savo brolį Folkį. Nužu- 12. — šeštadienį čia prasidėti pakeltos iki $55

Iki šiol jie tegavo panijai kaipo lėktuvo vairuoto •! Sekmadienį debesuota ir šil- dymo priežastis — šeimyninis Illinois valstijos metinė paroda meras La Guardia legionieriams
— State Fair. atrodo perdaug radikalus.jo pavaduotojas (co-pilot). čia u. nesugyvenimas.

RYTOJ NAUJIENŲ PIKNIKAS
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2 NAUJIENOS, Chicago, I1L šeštadienis, Rugp. 13, 1938

Iš Pietų Amerikos
J' Lazdauskas.

KASTANTO N. NORKAUS VAIDMUO MUSŲ 
TAUTOS PROGRESE.

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

(Tęsinys)
Politinė K. N. Norkaus 

pasaulėžiūra

Nors Norkus nėra marksis
tas, maksimalistas ar anarchis
tas, bet vis dėlto ne visi jo 
straipsniai lietuvių ir kitomis 
kalbomis vienodai pataikyti šių 
dienų “tautiškų jai” policijai... 
Tarp jų yra ir demokratiškų, 
kudirkiškų, galinčių sudaryti 
garbę bet kuriam žurnalistui. 
Bet šiaip jau tenka pasakyti, 
kad drg. Norkus yra ne tiek 
originalus teorijų kūrėjas iš 
kaires bei dešinės, kiek plačios 
širdies ir veiklios psichinės kon
strukcijos žurnalistas apskritai, 
išauklėtas ir veikiantis Dr. Vin
co Kudirkos raštų įtakoje. To
dėl, suprantama, Norkus turi 
nepaprastų dovanų išmeldžioti 
demokratiškoj literatūroje ir

periodinėje mokslo spaudoje 
tai, kas yra esminga, aktualu, 
pažangu, ir pateikti skantančiai 
visuomenei gyvai, įdomiai ir pa
mokomai. Šituo atžvilgiu Nor
kus yra visai nepakeičiamas 
žmogus musų išeivijoje Pietų 
Amerikoje kultūriniame gyve
nime.
Žurnalistinis stilius ir linkmė
Atsidėjęs Lietuvos žmonių 

kultūrinimui, Norkus, savaime 
suprantama, turėjo nueiti hori
zontale žurnalizmo linkme. Bū
ti originaliu kūrėju visose jo 
dirbamose srityse musų laikais 
tiesiog neįmanoma nė genia
liausiam žmogui. Originaliai 
kūrybai tenka rinktis dabar 
daugiau apribota sritį, ir be to 
dar turėti ramesnius gyvenimo 
sųlygas, kurių Norkus iki šiai 
dienai neturi.

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-

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

Todėl Norkaus raštuose, joks 
vienšališkas “izmas” necharak
terizuoja metodoginio nusista
tymo. Jis vis mokino ir lebe- 
mokina faktiškumo, visapusiš
kumo, plačios informacijos ir 
dalykinio objektyvumo, kas su
daro jo raštų pagrindines sti
liaus. savybes.

Toks jis negalėtų būti, jei jis 
butų palinkęs su paniekinimu 
žiūrėti į malerialę prigimtį ar
ba į dvasinę gyvenimo sritį. Sy
kiu su sričių pilnumu jis jun
gia nusistatymo visuomenišku
mų. Žinoma, paliečiant savo 
raštuose daugybę sričių ir įvai
rių įvairiausias visuomeniškas 
problemas, negalima kartais

NORGE
HEAT CIRCULATOR

Tūkstančiai žmonių vartoja NORGE ir visi pripažįsta, 
kad geresnio pečiaus nėra su aliejum kūrenamo.

Šį metų jus galite pirkti NORGE nužemintomis kainomis:

Roosevelt Furniture Kompanijos 
krautuvėj yra didelis pasirinkimas visokių aliejinių pečių

nesuklysti ir savo nusistatymu 
ir savo išvadomis. Bet apskritai 
tenka konstatuoti, kad bendras 
drg. Norkaus žurnalistinis sti
lius pasižymi pilnumu ir visuo
meniškumu, nors tam darbui 
atlieka labai mažai laiko, nes 
apart redakcijos darbo tenka 
dar vesti platus “A. L. Balso*’ 
administracijos susirašinėjimas, 
perrašyti mašinėle visus tam 
laikraščiui straipsnius, nes lino- 
typistas yra kitatautis, nemo
kantis lietuvių kalbos. •

Šitos jo ypatybės tikriausiai 
yra padariusios tai, kad drg. 
Norkus, būdamas “A. L. Balso” 
redaktorius, įstengė sutelkti ap
link savo redaguojamų laikraš
tį įvairių pažiūrų ir nusistaty
mo bendradarbius, o patį laik
raštį padaryti populiariausiu ir 
plačiausia skaitomu lietuvių sa
vaitraščiu Pietų Amerikoje. Jei 
daugelis Pietų Amerikos lietu
vių jaunųjų žurnalistų pasireiš
kia savo ideologiniu griežtumu, 
be jokio pasigailėjimo užspei
čia įdėjinį savo priešininkų (o 
kartais ir draugų), kas dažnai 
esti ant netolerancijos ribos, tai 
drg. Norkus ilgus metus savo 
plunksna mokino juos sugebė
jimo tolerantiškai traktuoti sa
vo draugus ir priešininkus, kad 
galėjus susigyventi bei susitikti 
su įvairiausiais žmonėmis. Tai 
dar viena tikro demokratiško 
žurnalisto žymė. Beje, jis yra 
išvertęs lietuvių kalbon žymaus 
Argentinos rašytojo Elias Cas- 
telnovo veikalų “Larvas”, kuris 
pasiųstas “Tėvynės” redakcijai, 
New Yorkan.

K. N. Norkaus šeima
1921 metuose Kaune drg. 

Norkus apsivedė. Jo žmona, 
gražioji Marija Žiaurytė-Nor- 
kienė, nuo pat Norkaus išvy
kimo Pietų Amerikon, tarnau
ja Lietuvos Žemės Ūkio Banke 
ir rūpinasi vieninteliu sunumi 
Algimantu Karoliu Benediktu 
(inčgstamiausias gerb. kolegos 
pasirašomas ant svarbesnių raš
tų pseudonimas), lankančiu 
gimnazijų Marijampolėje..’ "šei
mos sukūrimas taip pat yra kū
ryba, ir tos kūrybos suskaldy
mo žaizda taip pat yra didelis 
ir ilgai besitęsiantis smūgis.

Baigdamas noriu pakylėti 
j draugui Norkui pabučiuoti jo 
mylinių sūnų Lietuvoje ir pa
linkėti, kad jis ir toliau sėk
mingai tęstų savo produktyvių 
tautinės kultūros akcijų musų 
tautos progrese, atbaigtų savo 
žurnalisto pašaukimų ir pasi
džiaugtų ateinančioje lietuvių 
laikraštininkų kartoje savo sun
kaus ir garbingo darbo vaisiais, 
džiaugsmingai švęsdamas savo 
50 metų sukaktį kartu su šioje 
valandoje Marijampolėje liū
dinčiu savo brangiuoju Algi
mantu Karoliu Benediktu ir 
gerb. žmona.

Ilgiausių metų!
(GALAS) 

Montevideo, Uruguay

KORESPONDENCIJOS
Klaidos
Atitaisymas

ROCKFORD, III. — Prieš ku
rį laikų “Naujienose” tilpo ko
respondencija apie 77 kuopos 
Seimo delegačių sutiktuves. 
Ten įvyko nemaloni klaida.

Drg. Petronėlė Savickienė 
daugiausia pasidarbavo suruo
šime sutiktuvių ir gaminime 
skanių/ valgių, tad jai priklau
so didžiausias kreditas, o kaip 
tik priešingai, jos vardas buvo 
praleistas. , C.

Atidarė Ofisą 
Rockforde .

Iš Lietuvos
LAISVAMANIO LAIDOTUVĖS

Kretinga. Mikulčių kaime, 
Mosėdžio valsčiaus, laisvama
niui Kataržiui mirus ne tik kai
mynai iš pradžių nesilankė ir 
nė kokios pagalbos nesuteikė 
mirusiojo žmonai palaidoti vy
rų, bet net antrame namo gale 
gyvenus jų ūkio nuomininkas 
atsisakė padėti mirusiojo kūnų 
įkelti į lovą. Net ir mirusiojo 
motina nepadėjo žmonai ir nė
jo prie mirusiojo sunaus lavo
no vien tik todėl, kad jis buvo 
nusistovėjęs laisvamanis ir ku
nigo mirdamas nesišaukė, nors 
jie’ patys pareiškė, kad miru
sysis bu’vęą.. žmogus išmintin
gas, doras, teisingas ir niekam 
jokios skriaudos nebuvo pada
ręs. Bet pagerbti jį ir ką nors 
padėti žmonai jį laidojant ne
galį todėl, kad jis nekatalikas.

nų prašyti, kad jis priimtų į 
katalikų kapines. Bet Mosėdžio 
klebonas p. Mažono prašymo 
neišklausė ir Kataržio lavono į 
katalikų kapines nepriėmė, tik 
pasiūlė laidoti vadinamuose 
“muzikantų” kapuose, kurie, 
yra atžymėti katalikų kapinių 
kampe visokiems degtinėj su
degusiems, pasikorusiems ir kt. 
Bet žmonai nesutikus taip vy
ro garbės išniekinti, p. Mažo- 
nas padėjo jai vyro kūnų palai
doti laisvosiose Palangos kapi
nėse. Laidotuvių išvakarėse mi
rusiojo aplankyti ir pagerbti 
buvo nuvykę L. 1. et. kult, d- 
jos Rūkų skyriaus valdybos pir
mininkas p Bružas su sekreto
rium p. Mockiene ir kai kuriais 
nariais ir padėjo gėlių vainiką. 
Išvykus Rūkų laisvamaniams, 
vietiniai fanatikai apie juos ne
gražiai išsireiškė.

Mrs. Anelia K. Jarusz

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 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

JUOKAI

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 ROOSEVtLT ROAD ' SEELLY 8760

AKLYS

—Brangus, mano ponai, pa 
sigailėkit aklio!

Vienas iš praeivių nori įmes
ti jam į skrybėlę pinigų, bet 
pramota pro šalį. Aklys tuoj 
pagriebia jį nuo žemes.

—Atrodo, kad tamsta visai 
ne aklys?

—Taip, aš tik akliui vieta 
saugau.

—O kur aklys?
—Jis buvo labai pavargęs ir 

dabar ten apačioje bare atsiilsi.

SVEČIO PAGEIDAVIMAS

Visi svečiai linksmai nusi
teikę. Tik vienas jurininkas 
nuobodžiauja, šeimininkė malo
niai jam pasiūlo:

—Gal tamsta išgersi stiklinę 
arbatos su spiritu?

—Labai prašau—atsako pra
linksmėjęs jūreivis,—bet tik be 
arbatos.

KENOSHA, Wis.' — Neseniai 
Dr. Alexander Braze, Kenoshos 
veikėjo C. K. Braze sūnūs, ati
darė ofisą Rockforde, City Hali 
r.umuose, 605. Pirmiau prieš du 
metu darbavosi Johnson klini
koj.

Naujam profesionalui linkime 
kuo geriausio pasisekimo. J.

PAS BURTININKĘ

—Ir dar ką rodo kortos?
—Rodo, kad netrukus tamsta 

susipažinsi su turtingu ponu. 
Tamstai jis patiks ir jus su juo 
išvažiuosite vasaroti į pajūrį.

—O ar nerodo kortos, ką ta
da pasakys mano vyras?

Mirusiojo žmona buvo nusista
čiusi palaidoti jį laisvose Rūkų 
kapinėse, bet jo giminaitis pa
vijęs žmoną Rūkuose, neleido 
laidoti laisvosiose Rūkų kapi
nėse, bet drauge su mirusiojo 
motina privertė žmoną eiti kar
tu su jais pas Mosėdžio klebo-

LA.EŽERSKIS
| LAIDOTUVIŲ
I DIREKTORIUS

2025 W. 51st St.
Tel. YARDS 1278

DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Atubulance Patarnavimas. Į

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka* 

m u Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3X

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.

į; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
, i ,, •!, •

John F. Eudeikis 
SENIAUsA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBUL ANCE
’ ,■ DIENĄ IR NAKTŲ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
46051-07 So. Hermitage Avė. 
44474 South Fairfield Avenue 

f 4 Tel. LAFAYETTE 0727

t—— „-^4 koplyčios visose 
1—) d J- Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Direktoriai

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL&ZARHTSKV
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

< «•. Tel;: Yards 2246 o
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lie^tuyiai Daktorai____

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

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero i
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

, 4 > J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I ■*■■■......... . ■■■ ■ ... ..........................    ■■—■■■ . ..................... .. ■ ......................... .....

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue’ Yards 1138

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

<f. ■*’ ■ U ■ ■ ___' ’ ■

ALBERT v. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1(410 Sohth 49th Court

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedek pagal sutartį 
Rez. 6681 So. CaUforųia Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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

Rez. Telephone PLAZA. 2400

teisingaiakinius.Visuo.se


Blogas vaikų įpratimas ir jo pasekmes
Dr. S. Jakubs

• šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

šeštadienis, Rugp. 13, 1938 NAUJIENOS, Chicago, m

PUIKUS AMERIKOS VENETIAN BLINDS
Viskas padarema, kaip užsakoma, impor
tuoti raiščiai jūsų pasirūki? r s iš 14 sp*l 
vii. PARDUODA LENGVAIS TERiuIKAIi 
MAŽU ĮMOKPJIMU LIKUSĮ NUO r MĖN 
Ki METŲ IŠMOKSTI.

APSKAIČIAVIMAS DYKAI

ACOKD window shadf. and
VENETIAN BL1ND WORKS

2808 WeWst 59th Street • Telephone Prospect 2880-1

ro prižiūrimas, nes taip elgian
tis galima laiku išvengti blogų 
pasėkų. Dentistai, naudodamie 
si naujausiais metodais, žino 
kaip panaikinti tuos nesveikus 
vaikų įpratimus. Nėra abejonės, 
kad tas mažas mokesnis, kurį 
tėvai dentistams už dantų pri
žiūrėjimą sumoka, išeina vai
kams ir tėvams ant naudos.

Maži kūdikiai, kol dar jų 
kaulai ir dantys nėra gerai su
augę, labai dažnai įpranta 
čiulpti savo nykštukus. Toksai 
įpratimas gali labai daug blo
go padaryti. Kūdikis čiulpda
mas nykštukų padaro nenor- 
inališkų spaudimų neišdygusių 
dantukų vietose ir ant gomu
rio. Tas spaudimas pagimdo 
nenormalų augimų, gomurys 
pasidaro nepaprastai aukštas 
ir ’okiu būdu dantys nustu
miami priekin. Pasižiurėjus į 
tokį kūdikį iš šalies atrodo, 
kad jo viršutiniai dantys au
ga tiesiai į laukų ir jo viršu
tinė lupa būna lyg ištempta. 
Kai pastovus dantys pradeda 
dygti, tai laikinai kreivai išau
gę padaro jiems netiesų ke- 
lię.

Dantys, kurie kreivai išau
ga galima ištiesei, bet toks 
darbas yra ilgas ir gana bran
gus. Iš kitos pusės, kaip išro- 
dytų jauna mergaitė su vielo-(

skaudus vaistas. Susirūpinkite 
savo kūdikio sveikata ir dantim, 
kad užaugęs dėkotų už tokį ge
rų prižiūrėjimų. Jus busite la
bai patenkinti matydami kaip 
gražiai jūsų sūnus ir dukterys 
atrodo.

šis rašinys nėra pakankama' 
ilgas ir išsamiai neaprašo visų 
nuostolių susidariusių iš įvairių 
įpratimų jauname amžiuje. Ne
užmirškit, kad visčki blogumai 
liečiu dantų ir veido išreišką 
galima pašalinti, jei tėvai nepa
tingėtų laikas nuo laiko atsives
ti savo vaikus į dantisto ofisą, 
šių dienų dantų gydytojai turi 
daug naujų metodų įvairiai iš
krypusius dantis gydyti — be 
jokio skausmo arba su labai 
mažu skausmu. Sulaikyti kūdi
kį nuo blogų įpratimų yra ne-

Naujienų-Acme Telephoto
SUKĖLĖ AUDRĄ PIETUOSE — Dešinėj prezidentas Rooseveltas, kuris sukė

lė audrą tarp pietinių valstijų atžagareivių atvirai ragindamas balsuo tus išrinkti 
pažangius senatorius ir nebeleisti atžagareiviams grįžti kongresai!.
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1 MARGUMYNAI
S

Kaip vyksta Lietuvos 
kelių tobulinimas

Nuolatini
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais., 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro

S. S. “Marieholm”.
Lietuvą per Švediją.
Yorko:

Greitas Susisiekimas

moderniškuoju
Neteik švedų vizos keleiviams j

Laivų išplaukimai iš New
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14
GRIPSHOLM Rugsėjo 7,.............. Spa’io 1
DROTTNINGHOLM: Rugsėjo 1, Rugsėjo 24

, Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

mis burnoj, kurias reikia ilgai 
nešioti, kad sulaikyti netinka
mų dantų augimų? Žinoma, jei 
taip atsitinka, tai kitokio išėji
mo nėra. Dėl to aš noriu pasa
kyti, kad kūdikis kartas nuo 
karto butų dentisterijos dakta-

GAISRAS DĖL NEŽINOMOS 
PRIEŽASTIES.

NEGRAŽUS DARBAI.

BAUKAI, Šeduvos valsč. — 
Šių metų liepos 8 d. 6 valandą 
ryto Baukų kaime ūkininko S. 
čiapo sodyboj kilo gaisras, pa
darydamas keliolika tūkstančių 
litų nuostolių. Sudegė didelė 
daržinė, kurioj buvo sukrautas 
šių metų derlius, praeitų 
keletas vežimų nemintų 
ūkio padargai, pakinktai, 
mai, mašinos ir kt. šioj
linkėj šių metų pašarų derlius 
dėl sausrų gana menkas, taigi 
sunku bus gauti ir kaimynų 
paramos. Ar nevertėtų tuo rei
kalu susidomėti platesnėms 
apylinkėms. Gaisro kilimo prie
žastis tuo tarpu neišaiškinta.

metų 
linų,

apy-

PUTRIAI, Pasvalio vals. — 
Kaip senoji šio kaimo karta, 
taip ir jaunimas yra ramus, 
teisingi, darbą mėgstą žmonės. 
Per savaitę dirbę sunkų darbą, 
sulaukę sekmadienio, ypač jau
nimas, mėgsta, suėję vienon 
vieton, pasiskaityti spaudos, 
savo sutartinėmis dainomis pa
linksminti nuo darbų pavargu
sią senąją kartų bei pasišok
ti.

U T I L I T Y L I Q U 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

O R

Bet dabartiniu metu, truks- 
tan ūkininkams vietinių darbi
ninkų ir prisisamdžius iš toli
mesnių vietų, pasitaiko ir viso
kių chuliganizmo darbų, štai, 
kad ir ūkininkas Ušvila. Jis bir
želio 27 dienos rytą nuėjęs per
kelti arklio, rado tik gražiai at • 

grandinę. Ūkininkas tu- 
daug bereikalingai gaišti 
ir rūpesčio, kol vėliau 
arklį su apinasriu

SU- 
ant

jo-

Reumatizmo Priešas
Skausmas rankose, ko
jose, kryžiuje, o po 
odos, tartum skruzdės 
landė. “MIZER” bu
telis kainuoja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 
N. Taylor Avė., Oak

Park. UI. Telefonas Village 5591

rėjo 
laiko 
rado 
galvos svetimame lauke.

Brangus jaunime! Vietoj
dinėjęs naktimis svetimus ark
lius, vietoj traukęsis po apylin
kę, pamilkite kulturingus pasi
linksminimus, • pamėk ir visa 
širdimi pamilk spaudų, ypač pa
žangiąją, iš kurios tu sulauksi 
milžiniškos naudos. Tada aiš
kiai matysi, kur skleidžiama 
tikroji tiesa ir kur brukamas 
purvinas melas.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor
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GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prleto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kur| užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Greta eina ir tiltų statyba. 
Didžiausias šiemet tiltas stato
mas per Nemuną ties 'Prienais. 
Prie šio tilto statybos jau at
liekami betonavimo darbai.

Geri keliai, greitas ir pato-'Toliau stambesnis tiltas sta- 
gus susisiekimas turi didelės tomas per šventąją ties Žalią- 
svarbos šalies ekonominiame ja. šis tiltas bus pavadintas 
stiprėjimui ir kultūriniam ki-j Tumo-Vaižganto vardu, nes 
Jimui. Lietuva po karo, atsta- netoli statomo tilto buvo Tu- 
tydama 
valstybę, visų rūšių kelius ga-l 
vo suirusius, apleistus.
metų Lietuvos vyriausybė, sa-| _ 
vivaldybės ir šiaip visuomenė 
turėjo dėti daug lėšų ir dar
bo visokeriopam susisiekimui, 
išplėsti bei patobulinti. Dvide
šimtais nepriklausomybės me
tais galima pasidžiaugti, kad 
ir ši svarbi sritis yra jau ge
rai aptvarkyta. Tačiau dar 
darbo yra ilgam laikui, kol vi
sokeriopi Lietuvos keliai bus 
visai tobuli, kaip Šių laikų 
kultųringos šalies gyvenimas 
reikalauja. V' * * V

šiemet stambiausi darbai 
vykdomi Žemaičių ir Aukš'ai- 
čių plentuose, kuriais Kau
nas bus sujungtas, su Žemai
tija bei Klaipėdos kraštu ir 
su Šiaurės Lietuvos bei su 
Latvija. Apie šiuos darbus 
spaudą painformavo kelių di
rektorius inž. Puskenis.

savo nepriklausomų ! mo-Vaižganto gimtinė.
Kudirkos Naumiestyje 

Eilę į tomas tiltas per Šešupę.
sta- 
šis

DAUG
MMt

(tiltas bus pavadintas varpinin
ko dr. V. Kudirkos vardu. Be 
to, dar vienas didesnis tiltas 
statomas per Lėvenį Aukštai
čių plento distancijoje Pandė- 
lys-Panevėžys ir antras per 
Jesę plento ruože Garliava- 
Prienai.

Dabar sparčiai dirbami Ne
muno vagos reguliavimo dar-, 
bai ties Smalininkais, artė
jant prie Kauno. Kai kurie 
Nemuno vagos reguliavimo! 
darbai dirbami ir prie Kau
no. Dambų pylimo darbai su
stabdyti. Jie bus vėl pradėti 
rudenį su Kauno bedarbiais.

Daugely vietų remontuojami i 
senesnieji plentai. Remonto 
darbai jau įpusėti. Be to, seni 
plentų tiltai griaunami ir sta
tomi nauji, cementiniai. Po 3 
4 metų plentuose medinių til
tų nebus. Jie bus pakeisti ce
mentiniais.

----- - ----- --- - ■ -

SWĖDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

NAUJAI ATIDARYTA

MODERNIŠKA DUONOS KEPYKLA

Real Rye Bread Bakery
2910 West 40th Street

JONAS BALNIS jums ir pirmiaus pristatė ruginę duoną, 
bet šita duona bus daug geresnė ir gardesnė.

Todėl, kurie norite tikros ruginės duonos pašaukite
Joną Balnį

LAFAYETTE 6927
Jonas Balnis visada pasveikins jumis su savo obalsiu:

“Gera dienike, gera duonike.”

PIRKDAMI 
DABAR 

ŠILDOMĄ
PEČIŲ
PROGRESS 

KRAUTUVĖJE

Pirmoji žemaičių plento ša
ka Kaunas-Raseiniai-Kryžkal- 
nis jau pilnai naudojama, bet 
dar prie to plento pravedamas 
drenažas, atliekami velėnavi- 
mo, žvyravimo ir kt. smulkes
ni darbai.

Antroji žemaičių plento da
lis, Kryžkalnis-Gargždai, ku
rios ilgumas yra 7 kilometrai, 
tęsiama visu smarkumu. Da
bar statomi tiltai, suvežama 
skalda, žvyrius, ir kt. medžia
ga, reikalinga plentui tiesti. 
Jei tik bus palankus oras 
plento tiesimo darbams, Že
maičių plentas šį rudenį bus 
baigtas tiesti ir atidarytas nor
maliam susisiekimui Kaunas- 
Klaipėda.

Aukštaičių plento pirmojo
je dalyje, nuo Žemaičių plento 
ligi Josvainių—Cinkiškių, at
liekami skaldos kietinimo dar-i 
bai. Darbus baigti tikimasi li- 

rudens. Nuo Josvainių ligi 
Kėdainių Aukštaičių plentą 
tiesia Kėdainių apskr. savi
valdybė, kuri savo dalį tiki
masi dar šiemet baigti.

Tai jau rudenį nauju plen
tu bus galima susisiekti su 
Kėdainiais.

Antrojoje Aukštaičių plento 
dalyje, Kėdainiai-Truskava- 
Ramygala, dirbami žemės dar- i 
bai, vykdoma tiltų statyba ir j 
pristatoma medžiaga. Toje Au-1 
kštaičių plento dalyje stato
mas didelis tiltas per Nevėži 
ir viadukas per geležinkelį 
ties Kėdainiais. į

Kėdainių-Ramygalos plento 
dalis bus baigta tiesti ateinan-, 
čiais metais. Taigi ateinan-- 
čiais metais Kaunas jau bus 
sujungtas plentu su Panevė
žiu.

di-
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Progress Krautuvėj rasit 
džiausį pasirinkimą naujau
sių madų, geriausių išdirbys- 

čių visokių šildytuvų

Dėl Kūrenimo 
Alyvos ir kotokio kuro 
Šią savaitę siūlome už 

Už Specialiai 
Mažas Kainas

Įm okėki t tik mažą dalelę, 
pečius bus rezervuotas už 

bargain kainą.

O
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Užmezgus santykius su len
kais ir Įvedus tiesioginį susisie
kimų sauskeliais, Lietuvos 
plentai Vilniaus kryptimi yra 
geri. Juose vykdomi kai kurie 
smulkus remonto darbai: da
žomi ženklai, nuplėšiama žolė 
ir kit. Ar bus statomas Vievio 
kryptimi naujas plentas ar ne, 
klausimas nesvarstytas.

Kadangi susitarta su lenkais 
dėl miško plukdymo Nemunu, 
tai Nemunas kai kuriose vieto
se teks pritaikyti tam tikslui. 
Neseniai nuo Kauno aukštyn 
Nemunas buvo apžiūrėtas. Ta
čiau šiemet, kol miško medžia
gos plukdymas iš Lenkijos pla
čiai nepradėtas, Nemunas miš
ko medžiagos gausiam plukdy
mui nebus tvarkomas. Tai bus 
suspėta padaryti ateinančiam 
miško medžiagos plukdymo 
sezonui.

Plentų ir tiltų statyboms 
tenka išleisti daug pinigų, nes, 
pavyzdžiui, vieno kilometro 
plento nutiesimas apseina nuo 
100 iki 150 tūkstančių litų. 
Prie plentų tiesimo ir tiltų sta
tybos turi darbo tuksiančiai 
darbininku ir smulkesnių uki-

—Tsb.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

JONAS IR MARY BALNIAI.

Norėdami Geriausio's ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

WESTERN COAL & SUPPLY C0.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3400

J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI 
JEI
JEI 
JEI

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
VIDURIAI SUKIETĖJA -----
VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

A. G. K ART ANA S, Sav.
2555 West 69th Street, Chicago

Telefonas Hemlock 0318

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 13 D.

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

eis kas savaitę. , su šiuo kupon(u
Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 

Pažymekit ką norite.

TRYS 
TORIELKAITfiS 

KOMPOTUI 
AR 

DEZERTUI
PADUOTI

URE
3224 S. Halsted Street 

TEL. VICTORY 4226 

J. Kaledinskas, Vedėjas

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas.
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Published Daily Except Sundąy by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 pep yeac optfide of Chicago
$8.00 pep yeąy in Chicągo 
3c per copy.

VUąkimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ___ «_______ __ ..... $8.00
Pusei mėty ------ __________  4.Q0
Trims mėnesiams__ __ —
Dviem mėnesign^ ___ T 1.50
Vienam mėnesiui ....._____ .75

Chicagoj per išftefcfotojus:
* Viena kopija _____...... $c

Savaitei ------ ..r.....L...„......... ..... 18c
Mėnesiui ____ .___________  7$c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagęj,

NAUJIENOS, Chicago; m.
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Bedarbių skaičius

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

paštu:
Metams ______ ..._______ __ $5.00
Pusei metų --------------------- ... 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _____ — l.OiO
Vienam mėnesiui _ ~. .75

 Visiems kam tik parupo “Naujienų"
Amerikos Darbo Fed&^cijos daviniai^, birželio mė. l/nraQnnnrlnntQQ I ifltllUniO

nesį bedarbių skaičius Jungtinėse Valstijose siekė 11,445- |\UI yuUUIIllulIlUu LIuillvU1
134. Tiek bedarbių nebuvo buvę nuo 1935 m.

Federacijos raportas tačiau pažymi, jog nuo birže
lio mėnesio prasidėjęs “persilaužimas”. Iš įvairių unijų
ateiną pranešimai, jog samda visur pradedanti didėti. (Tęsinys)

Iš to galima spręsti, jog vadinamoji recesija pasiekė užčiaupkite burnas, nes neži- 
dugną, ir <jabar krašto reikalai po truputį pradeda ge- note ką zaunijate. Prjkąskite
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(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Iš Lietuvos
Koks bus šiemet Lie 

tuvoje derlius

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem? Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III, Telefonas Cąnal 8500.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(ĄtpigjĘHp

Metams ........ ....................... - $8.00
Pusei meti; —.~ 4.00
Trims mėnesiams ___ ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
<• • w * • - »' •

Nelaimė ar palaima?

ir kartu vieni ir kiti norite įro
dyti mane . šališku esant, tai 
jums reikalinga ir naudinga, 
nes . . . gaila, nėra kas jums 
rašo, o jei rašo, tai iš Lietuvos 
labai retai rašo. O jei ne jums 
rašo, tai reikia įrodinėti, kad 
rašo ne taip, kaip jums tinka ir 
kaip jus norite, kad rašytų.

Nenoriu įtarti, kad tai jus 
vien biznio sumetimais darote. 
Mat, gyvenime visaip būva...

Gyvenimas toksai raibas 
daiktas, bet jisai ne margesnis 
UŽ žmones, nes pagaliau žmo
nės gyvenimą daro.

Ir vis dėlto džiugu, kad taip 
visi atsidėję sekate Lietuvos gy
venimą, tad jaučiuos šiuo atsi
tikimu ir jums nemažai patar
nauju. Bukite visi sveiki ir iš
mintingi !

Seniai yra pasakyta, kad gin-_ 
če teisybė gimsta.

(GALAS)

rėtį Bet kokiu spartumu tafe gerėjimas eis, tai tik atei- savo liežuvį, nes 
tis parodys. rįausias priešus.

Taigi, tie visi 
sai ne man, bet 

Įklauso, ir čia iš 
bes tuo patarnavimus grietini
nei politikai jums grąžįnu, nes 
ne mėgėjas svetimomis plunks- 

.. . 1 . . nomis kaišytis. Jei dar nesatekUmentų, kuriuos jam pasi- K, ... • .. . ., - .v r L.. Gedimino ordinais apdovanoti,sęke išsivežti is Rusijos, . . ... . . Tv 1r tai tikrai nuskriausti... Is gel-
“Balandžio 5 d. 1938 m. I. |męs širdies man jūsų gaila!

B. pasiuntė savo brošiūrą ir 
laišką Stalinui įr pradėjo 
laukti, Įlgąi nesulaukdamas 
atsakymo*, jis tuo pačiu adrę- 
su pasiuntė dar kitą laišką. 
Pasisekimas buvo toks pat. 
Bet štai gegužes 25 d. pas jį 
atvyko dų GPU agentai ir 
įsakė pasiruošti. I. B. turįs, 
sų jais važiuoti į Maskvą. 
Kodėl, dėlko — jie nepąaįš- 
kipo. Laimei, ągentąį atvyko 
kaip tik po algps gavimo, ir

Bakų išyažiavo pe Į neį tokiose vietose, kur saulės 
tųsčipĮpis rąnknpiis. Mask-1 spinduliai tik pro plyšius prasį- 
vos QPU įstaigoje jįs patyrė, 
kad jį išvęžą į Olandiją, ir 
kad jįs tuoj turi ppsipiipkti 
bilietą į Ąmsterdąipą. I. B. 
Užprotestavę. Ajpęrikoje de
portuojamųjų kelionės išlai
das valdžia apmoka. Jeigu 
jau Rusija nori juo nusikra
tyti, tąi QPU tyri jam’duo
ti pinigų kelionei traukiniu. 
Be to, tos’ algos, kurią jis ga
vo Baku, nepakaks tokįai to- 
lįipai kaliopei atpkti. Vįsi 
protesttąi ^lįehais nyęip. Gn’T 
patarė jai 
bei skalbi 
tuo budu galėtų sukelti trūk
stamus kMlionef pinigus. Te
ko nusilepkti įr parduoti rei
kalingiausius daiktus. Prie 
sienos I. |B. atsidūrė visai 
‘lengvas’,'tupėdamas kišenė
je kelį? dešimtis rublių — li
kučiu? Įiųof parčųotų daiktų' 
Maskvoje. Bet čia jo vargai 
nępasibąigė. Jąm neleido iš
sivežti nė kapeikos. Bandy- 
pias įtįįęiptį pa^įępip ągęptųs, 
kad msų siępos. įki Ąip- 
atęrJąmo tpjį įr kąj jąip J<ę- 
lippėję yęjkęsi Valgyti ir ger
ti, biaigesj pęsękmipgąį. Be 
kapciko-s kišwje, hęveik be 
jokio niai&tp, L B. buvo yri- 
versta? apleisti Rusiją po 
septypių įšhųvipio ipje. 
Tračią broAiprps ęg$ęipiJlorį 
~ P^ežąstį jo Visų pęląppių 
— pąo jo, žĮpoiųa, įrgį ątę- 
Pflę pasięnyję."
Tai štąi kokiu Rudu Stalįpas 

atsako tiems nąįvęjįaw?A kurie 
tiki* jog SiftYiotą Rusijoje gali
mu laisvai įr dVUOgi^kui nuro
dyti kui kuriuos bpjšęvikiškos 
santvarkos ueyritekiius.

jis jūsų vy-

m. T

nuopelnai 
tik jums 
prfkląusomy

vi- 
pri-
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Per pąsKytTOys fcęlis metus mes ypąę dw 
apie “technologinį nedarbą”. Vadinasi, apie tai, kąd di
delė pažanga technikos srityje žymiai prisideda prie ne
darbo padidėjimo. Juo daugiau išrandama darbo taupy
mo mašinų, juo mąžiąu bereikia darbininkų. Ir tai visąi 
suprantama: jei mašina gali atlikti kelių, kelių dešimkių 
at net kelių šimtų darbininkų darbą, tai pats savaime 
aišku, jog tomis mašinomis besinaudojanti dirbtuvė ma
žiau besapido darbininkų. O. kas blogiausia, kad su ma
žesniu darbininkų skaičiumi darbo taupymo mašinų pa
galba pagaminama vis daugiau iy daugiau įvaikių dirbi
nių.

Darbo taupymp mašinų išradimo tempas ypač padi
dėjo paskutiniais keliais metais. Išrasta liko tokių ma
šinų, apie kurias prieš dešimt metų niekas ir svajoti ne
svajojo.

Nuo senų laikų darbininkai nepalankiai žiuri į ma
šinas. Kai Anglijoje vyko vadinamoji pramoninė revo
liucija, tai, pavyzdžiui, audėjai tiesiog daužė mašinas. Jie 
žiurėjo į mašinas kaip į sąvo priešus, kadangi jos pa
veržė iš jų darbą, o tuo pačiu ir duonos kąsnį.

Nepalankiai į mašinas žiūrima įr dabar, štai laik
raščiai praneša, kad broliai Rust tiek ištobulino medvil
nės rinkimo mašiną jog kitais metais žadama pradėti 
mąsinjai gaminti tas ma$w. Apskaičiuojama^ kad Rust 
mašiną bųa galima nusipirkti na SIMK

Pietų valstijų gyventojams, kurįę verčiasi medvilnės 
auginime ta kalbama masina y*a tikra pabaisa, Juos tie
siog šiurpas nukrečia* kai jie pradeda galvoti apie tąi, 
kas atsitiks su jais, kai tos mašinos pradės medvilnę 
rinkti,

Ir čia nėra moko stebėtino. Pietinėse valstijose mili
jonai žmonių pasidaro šiokį tokį prągyvenimą iš medviL 
nes. Vieni jų nuomoja nedidelius žemės sklypus ir augi
na medvilnę, o kiti už visai menką atlyginimą dirba med
vilnės plantacijose.

Bet štai dabar brolių Rust išrasta mašina grūmoja 
iš jų paveržti ir tą menką pragyvenimų, kurį jie iki šiol 
pasidarydavo!

Pasakojama, kąd prieš kiek ląiko tyRssissippi vąl^tir 
joje buvo demonstruojama patobulintą brolių Rust ma
šina, kuri per vieną valandą nurinko medvilnę nuo viOr 
no akro žemės, Žiūrėdamas į tų mašinų, vienas vyras su
šukęs: “{meskite ją i upę”.

Tas vyras pareiškė tokį pat sentimentą naujos darbo 
taupymo mašinos atžvilgiu, kokį pramoninės revoliucijos 
metu reiškė Anglijos audėjai, kai jie kai kuriose vietose 
ėmė net mašinas daužyti, Kaip audėjui žiurėjo į mašiną 
lyg į kokį piktą priešą, taip dabar žiuri j ją pietinių valsr 
tijų gyventojai, kurie jaučia, jog po metų kitų iš jų galu? 
tinai bus paveržtas darbas. Be to, tūkstančiai mažesnių? 
jų medvilnės ūkių nepajėgs konkurencijos atlaikyti ir tu
rės likviduotis.

O kokią viso to bus pasėką?
Milijonai neteks pragyvenimo šaltinio ir dar labiau 

padidins bedarbių armijų. Miestuose jie nebus laukiami 
svečiai, kadangi darbininkų ten ir taip yra daugiau nei 
darbų, Jų likimas tų,d bus tikrai nepavydėtinas ir vyriau?, 
sybei teks jais rimtai susirūpinti.

Keista, kad mašiną^ kuri atlieka už žmogų visokį 
sunkiausią darbą, faktiškai daugeliui yrą uepageidauja-! 
mas daiktas. Užuot buvusi palaimą^ ji stumia dar į dides
nį vargą bei nelaimę tūkstančius ir milijonus žmonių.

Kodėl taip yra?
Atsakymas tėra vienas: tie, kurię kpntrojiųoją ma

šinas, rūpinasi vien tik pelnu. Į visuomenės gerovę jie 
žiuri pro pirštus. Ęąi jie leidžia i darbą naujas darbo 
taupymo mašinas, tai jiems ne darbininkų, ne visuome
nės gerovė rupi. Jiems rupi tik vienas dalykas: kiek jie 
galės sutaupyti išlaidų. Na, o išlaidų sutaupymas reiškia 
didesnius pelnus.

KAIP GPU ATSAKE l STALI
NUI RAŠYTĄ LAIŠKĄ

“Socialističeskij Viestnik” at
pasakoja istoriją vieno olando 
darbininko, kuris sumanė “visų 
darbininkų vadą’’ supažindinti 
su savo įspūdžiais apie rusų 
proletariato būklę. Mat, jis su
manė “sąviktitikos'’ teise pasį- 
naudoti. Tačiau pasirodė, jog 
tą teisė yra tik ant popierio. 
Šiaip eiliniams piliečiams kur 
kas geriau tylėti ir savo vadą 
“mylėti”. Q jeigu jie to nedaro, 
tąį gąli spsįįaųktį tokių ąvečių, 
kurie kiekvienam Soyietų Ru- 
sįjps gyventoją! šiurpą įvaro.

štai kas atsitikę su kalba
muoju olandu, kuris žymimas

Linksmiems broliams iš “Vie
nybės” savo laiku atsakiau. Bet 
tie vyručiai vis dar manim 
džiaugiasi lyg geležėlę radę.

Palaiminti ubagai dvasioje, 
nes jie dangų apturėsią, o šiuo 
atsitikimu ordinus įgysią!

Ės.ą Lietuvoje auga, bujoja 
kooperatinis judėjimas, Lietu
vos gerbūvis klestėte klesti, tad 
supraskite1 Lietuvoje fašizmo 
ragų nesimato...

Oi, oi vyručiai, žolelė dygsta
Margumynai

pusėje 
todėl, 
vėsus,

B. apleido Olandiją 
prieš daugelį metų. Paskubu
sio Į903 pi. streiko auka, ji
sai išvyko Jąipičs ieškoti į 
Ąinęriką;. dirbo ten įvairiuo
se miestuos, bet pagąįįąp 
Į92^-30 . m. krį^ės pasėkoje 
atsidūrė gatvėje be darbų. 
Palikęs savo šeimą Montre- 
ale, jis nusitarė važiuoti į Sq-

buvo. įsitikinęs kuri neži
no nedarbo rykštės ir kuri 
teikia galimumo kiekvienam 
dirbti. .

“Dekoratorius įr dažytojas, 
ią profesijos, Į. B. greįt pri
sitaikę įy, gyvendamas Rusi
joje^ nųdąž.ė tųksjąn^iųs ną- 
mn Mąąkvoje ir Raku. Besi- 
vęrsdapjąs savo profesija, jis 
stebėjo, vįsą, kas dėjosi ąp- 
lįnkųų ir gerąį pažindama? 
fįąrbiumfeų gyvenimo sąlygas 
Ępropoję įr Amerikoje, ne- 
jučįppiįs lygino tas sąlyga? 
sp tuo, kaip gyvena darbo 
ŽiĮĮUUės Rusijoje. Nedarbo 
ją? nematė. Bet uždarbiai bu
vo, tiek mizerni, kad juos nie
ku budu nebuvo galima pa
lyginti su b.et kurios pramo
ninės šalies uždarbiais. Savo 
minčių I; B. neslėpė ir dali
nosi jomis su draugais iš da
lies angliškai, iš dalies laužy
ta rusų kalba. Nepasitenki
nęs vien tilę pasikalb.ėjimąįs, 
jis nusitarė ra$tu išdėstyti iš
vadas, prie kurių jis priėjo. 
Vadovavosi jis visišką! kal
niais sumetimais; prisidėti 
prie Rusijos žmonių gyveni
mo lygįo pakėlimo. Juo la
biau, kad vyrąujaąti partija 
nuolat skelbė, jog ji tuo rei
kalu esantį susirlipinusi. At
liekamų nuo darbo laikų L 
B. rinko medžiagą Bakų 
knygyne, ir pagaliau parašė 
anglų kalbą brošiūrą, kurio
je išdėstė septynių metų bū
vyje įgytus įspūdžius. Bro
šiūra visai nebuvo nepalanki 
sovietų santvarkai — I. B. 
dąugeliu atvejų sutinka su 
bolševikais — vienok vis del
tą joje buvo ir kritikos, tos 
pąčios kritįkęs, apie kurįą 
nuolat bubnįjamu.

“Savo brošiūrą I. B. paruo
šė trijuose egzemplioriuose. 
Vieną egzerųplĮorį jis jdayė 
leįdyklai, kitą pasiliko sau, o 
trečią drauge SU lydimu ap
draustų laišku, kuriame pra
šė atsakyti į pastatytus klau
simus, jis pasiuntė ‘draugui 
Stalinui’. Kvitas pasiliko 
jį, vienas iš nedaugelio

tą iš drabužių 
parduoti, kad

veržia.
Vincas Kudirka, Maironis ir 

kiti garbingi vyrai augo, rašė 
ir dirbo lietuvių tautos labui 
net tuomet, kuomet Lietuvą 
valdė caro bernai, kuomet mas
koliški biurokratai draudė lie
tuviškai ne tik rašyti, bet ir vie
šai kalbėti/ o vis dėlto lietuvių 
kalbą išliko gyvą ir sveiką... Ar 
tai jau bus. maskoliško caro 
nuopelnai ?

Ne, linksmi broliai iš “Vie
nybės”! Tai tik yra įrodynias, 
kąd lietuvių tauta visose ąpy- 
sjoyosę piokėjo ir sugebėjo iš 
visų bėdų ir neįąiipįų išsisukti, 
lygiai taip ir dabar Lietuva su
geba visas opias vietas apeiti, 
bet iš čia neseka daryti išvados, 
kad tai dabartinės Lietuvos vai
ruotojų nuopelnai, lygiai, kaip 
neseka daryti išvadų, kad tok
sai režimas bendrai tautos svei
katai eina.

Jei lietuvių taųtąi nebptų bu
vę leipta svetimiems vergauti, 
dabar mes stovėtume eilėje kul- 
tpringiausjų tautų pasaulyje. 
Deją, šituo bent šiuo momentu 
negalime pasigirti.

Jei ir šiuo metų netektų Lie
tuvai iš svetur atneštas suskis 
išgyventi, suskis pavidale ben
dros reakcijos Lietuva žymiai 
spartesniais, tvirtesniais šuo
liais žengtų pirmyn.

Taip, vyručiai, tai neginčija
mas faktas, kad Lietuvą sun
kioje bėdoje užtarė tik tos vals
tybės, kuriose įsigalėjusi demo-

Australijos Žmogaus 
“Etiketas”

pas

* p *1 . . .....................

Vokiečiai Išima Iš 
Apyvartos Aukso 
Pinigus:

• • 4 k •

Vokiečių spauda praneša, kąd 
Vokietijos keturių metų plą- 
no vykdytojas feldmaršalas Gp- 
eringas šiomis dienomis išleido 
įsakymą, pagal kurį ligi šių 
metų rugpjūčio į 5 d. nebegą- 
lios vokiečių 10 ir 20 markįų 
vertės auksė pinigai, išleisti 
dar prieš Didįjį kar3- Npo lie
pos 15 d. tdip pat pebegalioja 
ir buvę Austrijos aukso pinigąi. 
vįs.u M Aus- 

pUUčią mimi 
pinigai įkį rugsėjo 1 d- turi hp- 
ti iškeįstj valstybes banke,.. Tuo 
Vokietija mano pakelti trūksta
mą aukso, rezervą- Tądėl ir pi
liečiai pakyįęstį vykdyti šitą į- 
sakymą visai neslepiant auk?o

Iš Londono pranešama apie 
vieno anglo nuotykius Austra
lijos miškuose. Anglas su ketu
riais juodaisiais palydovais nu
lindo į tą kraštą, išgyveno ben
drus įspūdžius ir pranešė apie 
tai spaudai. Po dešimties dienų 
kelio jis pasiekė tą ribą, kurią 
tenka apibudinti kaip nebe- 
draugingą sieną, žinojome tik
tai tiek—rašo apie tai anglas, 
—kad ten yra vudajiečių stovy
kla ir kad čia prieš tris mėne
sius dingo trys baltieji vyrai. 
Paėmėme kartu sų savim savo 
turtą ir ėjome į priekį. Priekyje 
pamatėme 100 trobelių kaimą. 
Buvo pats kritiškasis momen
tas. Nusprendžiau įeiti į kai
mą visai peginkluotas. Vienam 
iš savo jupdųjų tarnų liepiau 
paduoki įvairių stiklo blizgučių. 
Kaimo vyrai sulaukė mus vi
sai tylėdami, atsiremdami į sa
vo ietis. Moterų visai nebuvo, 
žinojau tiek, kad negalima kal
bėti. Tai buvo bendras manda
gumas arba etiketas, čia tas 
etiketas išlaikomas stropiau, 
negu kur nors kitoje vietoje. 
Didžiausias nusižengimas yra 
tas, jei vyresnio akyse kas nors 
prakalbina jaunesnį, o dar la
biau moterį. Todėl mes stovėjo
me apie 20 minučių nekalbėda
mi. Jei kas nors iš musų butų 
mėginęs pajudėti, tai butų susi
laukęs antpuolio.

Pagaliau trys juodukai, nu
leidę ietis, tarytum vaiduokliai, 
prąeidami užkalbino mano paly
dovus. Tai buvo reiškinys, kuris 
krypo į gerąją pusę. Jei atsa
kymas butų blogas, tai mes I5u 
tumėm belaisviai. Bet mano 
juodukai atsakė, kad “baltasis 
ponas”—“geras ponas”. Tada 
viskas pasibaigė gerai. Bema
tant pakilo didžiausias triukš
mas, visi bėgo iš trobelių pa
matyti manęs. Ištiesiau drau
giškai rankų ir išdalinau bliz
gučius. Tuo Įgijau pasitikėjimą. 
Tuojau auaipažinau sų kaimo 
Vyresniuoju įr netrukus mes už- 
rųk&uę "taikos” pypkę.

Vakare mano garbei buvo 
surengta švente. Degė daugybė 
laužų. Aplinkui laužus šoko ka
riai ir moterys. Jie šoko “žvė
rių” šokius, kurie buvo ne kas 
kita, kaip žvėrių judesių imita
cija. Taip paT buvo šokamas 
“ugnies šokis”. Tas kokis atvai
zduoja ugnies liepsnas, nes bu
vo šokama į viršų su iškelto
mis rankomis. O kad butų nu
ginti šalin piktieji velniai, ku
rie slepiasi už žmogaus nugaros, 
buvo užnugaryje maigoma de-

Centralinis statistikos biuras 
>er savo korespondentus kart
kartėmis surenka žinias apie 
žąselius ir numatomąjį derlių. 
Dabar tas biuras paskelbė ži
nias, kaip atrodė pasėliai liepos 
mėn. prądžioje.

Oro sąlygos birželio mėn. au
galų augimui ir brendimui bu
vo mažai palankios. Pirmoje 
mėnesio pusėje truko drėgmės, 
ypatingai vasariniams javams 
šakniavaisiams. Antroje 
gana dažnai pelydavo, 
nors oras buvo kiek ir 
augalai pradėjo taisytis.

Nuo birželio 20 dienos pra
sidėjo šienapiutė. Sąlygos šieną- 
piutei buvo nepalankios, nes 
dažnai lietus trukdė džiovinimą. 
Kitiems lauko darbams sąlygos 
buvo visai geros. Rugiai per 
birželio mėn. gana žymiai pa
sitaisė ir bendrai Lietuvoje ver
tinami aukščiau, kaip viduti
niai. Žieni. kviečiai per birželio 
mėn. taip pat labai pasitaisė ir 
vertinami žymiai aukščiau, 
kaip vidutiniai. Aukščiausiai 
kviečiai vertinami pietų ir cen
tro Lietuvoje. Be to, šaulių ir 

' Panevėžio apskrityse. Vasari
niai javai ir ankštiniai taip pat 
per birželio mėn. pagerėję.

Linai šiemet menkesni kaip 
pernai ir vertinami žemiau ne
gu vidutiniai.

Bulvės šiemet kaip ir pernai 
kiek blogiau vertinamos, tačiau 
yra geresnės kaip vidutinės.

Runkeliai, kaip pašariniai, 
taip ir cukriniai, vertinami že
miau vidutinių. Augalų gadin
tojų šiemet dėl šaltesnio oro 
žymiai mažiau kaip kitais me
tais.

Taigi numatoma, kad sįiemet 
Lietuvoje derlius bus garia ge
ras, aukščiau negu vidutinis.

Tsb.

Lietuvoje įsteigtas 
Melioracijos De

partamentas
Žemių sausinimo, upių tvar

kymo, pelkynų naikinimo ir 
kitiems panašiems žemes geri
nimo darbams sėkmingiau 
vykdyti, Lietuvos žemės ūkio 
ministerijoje pradėjo veikti 
melioracijos departamentas.

Žemės Ūkio Ministerijoje 
pradėjo veikti naujai įsteigtas 
Melioracijos Departamentas.

do- pinigų.

bes, kur fašizmas, susukęs liz
dus.

Tad pasakykite, kąs gyveni
me pravartu kultivuoti, — ar 
fašizmas»mažesniems mirtimi 
grūmojąs, ar demokrątįją ne
šanti ir silpnesniems paramą ir 
negrąsįnąpti mirtimi?

Jei pąsąulio demokratija ne
paisė Lietuvo.s vidąus santvar
kos^ ta! iš čįa visai neseką, kad 
tą tvarką yrą gera ir visame 

•palaikytiną.
gmagu ginčyti? su taK ku

rie savo prom gyveną įr sveti
mų mmUms nevęrgaųją, bet 
ginčus visą! bergšd?.ws daiktas, 
kuomet šitų sąlygų nėra.

Rįętuvoįę kaip kur sakoma: 
?u dvnių dų turgų, su plaukuo
tu iž&į?,.

, hlonorįu su jumis peštis, ne? 
per toli gyvenate, negreit me? 
galime mintimis pasikeisti, to
dėl tyo? yisus ginčus baigiu. 
Stengsiuos ir t°hau Lietuvo? 
gyvenimą savo laiškuose nu
šviesti tokį, koksai jis yra, o ne 
tokį, koksai vieniems ar ki
tiems patinka. Jus gerai su
prantu, vieni ir kiti norite da
ryti sau tik tinkamas išvadas gančiomis šakomis.

moję Čilėje, nusistatęs pasirū
pinti tinkamesnių jau sutvar
kytų vandens priėmėjų išnau
dojimu, tam paspartinti dre
nažo darbus, drauge su kito
mis įstaigomis rūpinti kuo di
desnių žaliųjų plotų sukųlta- 
rinimu, į melioracijos dar
bus daugiau įtraukti ir pri
vataus kapitalo, tinkamai pri
žiūrėti jau įvykdytuosius me
lioracijos darbus ir kt .

Visas naujojo departamento 
darbas centre padalintas į ke
turis skyrius: pirmas rūpinsis 
melioracijos projektų sudary
mu, jų vykdymu ir įvykdytų 
darbų priežiūra ir palaikymu, 
antrasis — mažesnių vandens 
priėmėjų įrengimais, smulkes
niais nusausinimo darbais 
(grioviais) ir taip pat drena
žu, trečiasis — daugiau hidro
techninio ir tiriamojo pobų- 
džįo darbais, ir ketvirtasis — 
teisinio pobūdžio darbais ir 
atskaitomybe. Bus sudarytos 
ir provincijoje atitinkamos 
pieliorącijos įstaigos: melio
racijos skyriai prie apygardų 
žemės tvarkytojų įstaigų. Cen
tre, numatyta, viso dirbs iki 
80 ir provincijoje iki 90 kul- 
turtechnikų.

t
Tsb

M
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ATSAKYMAS CICERO PARAPIJOS KLEBO’ 
NUI H. VAIČIŪNUI IR A. VALANČIUI

APIE NESĄMONES, KURIU PRIPLEPĖJO 
PER DRAUGĄ

(Tęsinys)
Taip, Cicero lietuviai gali 

aukoti kiek tik jie nori, tačiau 
parapija nebuvo jų, nėra ir ne' 
bus. Ji yra užrašyta Chicagos 
aipių vyskupo vardu, jam pri
klauso, jisai yra tikras bosas. 
Ir jeigu ištiktų, daleiskime, gin
čas su Chicagos vyskupija už 
palaikymų lietuvių kalbos šv. 
Antano bažnyčioje, tai vyskupas 
gali taip padaryti, kaip jis no
ri. Gali lietuvių kalbos neleisti 
visai. Ir jei lietuviai kreiptųsi j 
teismų, sakydami, kad tai yra 
musų “propertės”, nes mums 
taip klebonas H. Vaičunas sakė, 
tai teisėjas tik nusijuoktų iš 
tokių argumentų. Jis jums pa
sakytų, nueikite ir pažiūrėkite 
j Recorder of Dceds raštinę ant 
kieno vardo yra užrašytos tos 
jūsų “propertės”. Tada atrastu- 
mėt, kad mes teisybę rašome, 
o jūsų klebonas jums pasakojo 
neteisybę.

Tadgi, ar tokie aprašymai 
yra šmeižtai, melai, ar tai yra 
ne gryna teisybė? Užtai, Cicero 
klebonas sakymas, kad tai yra 
jūsų nuosavybės, jus sau auko
jate, kada aukojate parapijai, 
tai yra tikra nesąmonė kokią 
gali bile koks mulkis pasakyti. 
Vienaip yra užrašytos parapijos 
nuosavybės, o klebonas kitaip

pasakoja žmonėms. Juk tai yrą 
viena iš didžiausių veidmainy- 
bių kokia tik Romos klebonui 
gali pasididžiuoti.

Toliau, ten yra prirašyta tiek 
nesąmonių, jog nėra reikalo nei 
laiko gaišinti, kad į visas atsu
kinėti.
Pabandykit Gauti Iš Parapijos 

FUUgų!
Kad palyginti Cicero klebo

no pasakymą, kad jus sau duo,- 
date, sąu aukojate, kada auko
jate parapijai, tai paimkime pa- 
vyzdį. Aš priklausau prie Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je, turiu $1,000 apdraudos. Mo
ku kas mėnesį po tris dolerius 
Ir jei mąno apdrauda yra pada
ryta, kad aš, po 20 metų gailu 
atsiimti, tai po 20 metų aš gau
siu $1000. Jeigu yra padaryta, 
kad man mirus išmokės $1000,, 
tai tą sumą gaus mano gimi
nės. Tai čia mokėjimas galima 
palyginti, kad kas mėnesis mo
kėdamas po tris dolerius, tai 
sau moku, nes tuos sumokėtus 
pinigus gausiu vėliau.

Na, o kaip yra su mokėjimais 
Romos katalikiškoms parapi
joms? Daleiskim, kad labai ge
ras lietuvis Romos katalikas 
moka per 25 ar 30 metų j šv. 
Antano parapijos iždų po $10. 
Per trisdešimtį metų sumokės

Naujienų-Acme Telephoto
SENATO KOMISIJOS LIUDININKAS - Kairėj, Tom Girdlcr “kruvinasis1’ Re- 

public Sieel bendrovės prezidentas, kuris ketvirtadienį liudijo Senato Pilietinių 
Teisių komisijai apie “Mažojo Plieno” Streikų. Gil’dler buvo pramintas “kruvi
nuoju”, kadangi prie Republic liejyklos S >uth Chicago j įvyko streikierių skerdynės, 
kuriose 10. dąrbininkų žuvo. Krūviuos riaušės įvyko ir pyįe visų kitų Republic liejyk
lų, Ohio valstijoje ir kitur. Liudymąi sena o Uutnisįjąį pąrodė, kad tos riąųšęą pap
rastai būdavo Republic agentų ir streiklaužių išprovokuotos. Paveikslas parodo 
Girdlerį liudijant senato, komisijai, kuriai pirmininkauja senatorius La Follette iš 
Wisconsino.
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PIRKIT SĄU AUTOMOBILI SU PASITIKĖJIMU IS DIDŽIAU
SIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIU PINANČIUS KOMPANIJAS

IR TIKRUMOJE $UTAŲPXKIT ŠIMTAS DOLERIU
Virš 15,0(10 Patenkintų Pirkėjų—Mugu Pui« 
kusis Rekordas. Pažiųrekite į Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nupirkti

Garantuotą Kąrą, Kuris Butų Veik Kaip 
Naujas už Tiek Mažai Pinigų. 

NESVARBU KOKIO MODELIO AR DARBO NORIT, NAUJO AR 
VARTOTO, MES TURIME. 

OLDSMORĮLE 1938 6 Sedan nauju',elis Atimtas 
iŠ. Bąnkrutavųsio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ....................................................... $395
CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedąp Naujutėlis yįsftis 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425* Taipgi 
2 1936 Sėdaus. Pamatę Sakytumėt, kad tai Naujutė
liai, už liktai .......... ................................................ . $?95
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad tik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595. Taipgi 3 1937 
Sedans ir 2 1936 Sėdaus už tiktai .......   $295
PONTIAG 1VK38 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 
Dylerio Naujutėlis, tiktai $595' Taipgi 4 1936. Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai ......... ............. ... ...... $3T5
FORD 1938 DcLuxe Sodan Naujutėlis, Tiktai ......
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai ................................
PACKARD 1937 Sodan menkai vartotas. Buvo 3
mėnesius padėtas, tiktai ...........  $49$
STUDEBAĮkER 1936 Sedąn važiuotas tik kelis tuks
iančius mylių, atrodo ir bėgą kaip nąujųtęlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, tiktai......  $195
PLYMOUTH 1938, Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai .....................
CHRYSLER 1938 kaip naujutęlis, tiktai ..............
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius,
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai .....   $52$
B.uiCK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
rądio, šildytuvas, tiktai ........     $575
2 1036 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai.............. $425
CADILLAC 1937 Sedan, čia tai puikiausias karas 
leokj pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai ....................................................... $695
YVILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ..........  $395
Tųrjįine virš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vir 
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- 
tės ir bo.dy stiliaus už pigiai kaip $95.- Ir virš 60 karų 
kaip po $45- 
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDĮ IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
10 dienų vąžipęjimo, bąndymą. Priimsime jūsų seną kąrą kąip įmą- 

kėjimą, o likusią galite mokėtis iki tfvjeją metų. 
Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis
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Važiuokit Su 
BLUE BIRD SYSTEM RUSAIS

Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ NE DELIO J
BLUE BIRD BUŠAI yra moderniškai įrengti su minkštomis kėdė
mis, Radio ir t.t. Važiuokite į Pikniką patogiais Blue Bird Busais.

BLUE BIRD BUŠŲ LINIJA jus nuveš į vieną pusę iki Sunset 
Daržo už 50 centų. I abi puses už 85 centus, žemiau telpa lentelė, 
kuri parodo, kada ir kur busai sustos ir kokiu laiku grjŠ atgal iš 
daržo.

NEW RAILWAY BUS TERMINAL
20 East Randolph St. ' ‘ 6:00, 7:00, 8:00. 9:00, 10:00, 11:00, 12;00

ryto ir 1:00, 2:00 valandą popiet.
prie Ogden ir Ashland Avė.

prie Ogden ir Western

prie Ogden ir Kedzie

prie 22nd ir Crawford

Cicero Avė. ir 22tra

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

6:11, 7:14, 8:14, 9:14, 10:14, 11:Į4 vai. 
ryto ir 12:14, 1:14, 2:14 vai. popiet.

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

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

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

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

63rd ir Cicero 6:35, 7:^5, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 vai.
ryto ir 12:35, 1:35, 2:35 vai. popiet.

GRYŽTANT BUŠAI SUSTOS PRIE DARŽO ŠIOM VALANDOM: 
5:15 yąl. vąk., 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15 ir 12;15 naktį.

PIRKITE SAU APŠILDYMĄ, PLUMBINGĄ IR MALEVĄ 
Kur visi lietuviai perka. Sutaupysite pinigų nusipirkę 

LINK-BELT STOKER

South Center Phimbmg & Heating Supply Co., Ine.
N. W. kampas State ir 551 h St. 

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290 
l l III I | ................ . J'.. BJl. linini

apie $300. Dabar, geras para- 
pijonas yra raginamas aukoti 
mažiausia po 10 centų kas sa
vaitę. Tai per 30 metų išeis 
$150. Viso tokis geras parapi- 
jonas bus sumokėjęs savai pa
rapijai apie $450. Na, jei jai! 
musų klebonas Vaičiūnas sa
ko, kad aukodami, sau aukoja
te, tai kiekvienas parapijonas 
kada miršta, turėtų iš šv. An
tano parapijos gauti jo. gimi
nės mąžiausia bent po $450.

Na, ar jus kada girdėjote, kad 
tokius mokesčius butų klebonas 
padaręs? Vieton gauti nors da
lį iš savo sumokėtų pinigų pa
rapijai, tai parapijonui mirtis 
klebonas nenori nei į bažnyčių! 
leisti tokio parapijono įnešti nei! 
'vienų mišių už jo sielą atlai-i 
kyti. Tada musų klebonas pa- • 
reikalauja ųž yieiįąs mišias ir- 
palydėjimą iki bažnyčios durų! 
$25. O jei nori, kad butų dau
giau Dovido psalmių, lotyniškai 
pagiedota ir dar poras ekstra 
mišių, tai jau y?a $75 ir dau
giau.

Suprantama, nežiūrint kiek 
ilgai parapijonas butų priklau
sęs ar prie musų parapijos ar 
prie kitos Romos katalikų pa
rapijos, visur jie vienodai pie
šia už laidotuves. Tai yra, gali
ma sakyti, Romos katalikų baž
nyčios raketas. Vieni klebonui 
mažiau, kiti daugiau ima už 
mažiausį patarnavimų nuo visų 
savo parapijonų, nors jie biftų 
prie parapijos ilgiausiai prigu
lėję ir širstus dolerių aukų su
dėję. .

Prastas “Učytelius” Tas 
Klebonas

Skaitant kun. H. Vaičiūno ir 
Valančiaus pasikalbėjimą, kur 
jiedu šaukia ir rėkia apie Jokū 
bo ir Jono klaidas, man prisi
mena mąno jaunos dienos prieš
karinėj Lietuvoj. Man lankant 
“Narodną Učyliščįų” učytelius- 
mokytojas, kaip paprastai, dik
tuodavo diktantą ir užduodavo 
aritmetikos uždavinių (ządačų) 
tam tikrą kiekį padalyti. Ir ka
da aš ką nors negerai padary
davau, tai jisai visados mano 
klaidąs parodydavo. Ir, supran
tama, aš taip išmokau taisyk
lingai rašyti, ir zaęlačus išpil
dyti.

Tačiau, mano Cicero Klebo 
nas H. Vaičiūnas sų savo para
pijom! visai nenurodė mano klai 
dų, kur ir ką aš negerai para
šiau. Tad, aš skaitąu jį už labai 
prastą učytelių-nąokytoją. Nes 
šaukti, kad tu meluoji, tu pa
vydi mums gražių musų įstaigų, 
tai gali taip pasakyti bile koks 
neišmanėlis. O kiek mes žino
me, musų Cicero klebonas H. 
Vaičiūnas statosi labai dideliu 
kunigu, daug išmanančiu ir 
daug žinančiu. Todėl, kitą sykį 
mielas klebone, rašydamas nu
rodyk, kur ir ką aš pamelavau,

ir kur ir ką apšmeižiaų. Ta?p 
kalbėti ir rašyti, kaip judu su 
Valančium kad parašėte, tai ga
li bile vienas neišmanėlis arba 
nesubrendėlis.

Mes visi trys Cicero parapi- 
jonai, Petras, Jonas ir Jokūbas 
perskaitėme judviejų raštus, 
apkalbėjome kaip ir ką atsaky-Didelė
Paroda

• j ». * > ■
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Išpardavimas
SEKANČIO RUDENS

SEZONO

. PUIKIAUSIŲ
RAKANDU

PEOPLĘS
BENDROVES 

KRAUTUVĖSE

Pcoples Krautuves jau yra 
užpildytos su naujausiomis 
prekėmis dėl sekančio sezo
no, patenkinimui žmonių, ku
rie pageidauja naujausios 

mados, aukštos rųšies, už
prieinamas kainas.

Rakandą, Radios, 
Pečių, Kaurų, Dra
bužiam Plovyklių, 

Refrižeratorių
ir visokių kitų namams 

reikmenų
šį mčųesį kainos siūloma 

STEBĖTINAI MAŽOS
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

RMIW
•mT»TuXAc’ 3 B ICOMPANY®-

4179-83 Archer Avė.
J. NAKJIOSIS, Vedėjas..

2536-40 W. 63yd St.
M. T. Kežas, Vedėjas.

ti ir mane Petras su Jonu įga- 
liavo j ūdom parašyti šį atsaky
mą. Jei kas dar nėra aišku, tai 
prašau dąr priminti per savo 
Draugą. Cicero Jokūbas

(GALAS)

“Naujienų” Rudeni
nio Pikniko 
darbininkai
Prašomi Sųsirįnktį Nevėliau 11 

Vai. Ryto

šie asmęnys patarnaus “Nau
jienų Piknike”, sekmądiepį, 
rugpiučio 14 d. Sunset darže.

Visų čion įvardintų asmenų 
prašome susirinkti daržan nevė
liau 11 vai. ryto:

Julia August
M. Vaivada

A. Skurkis
A. Narbutas
J. BaČiunas
J. Asęilą
X. Saikus
A. Vilis
W. Uždrovaitis
J. Pučkorius
M. Balčiūnas
J. Tumėnas
J. Bložis
J. Kaulinas
P. švelnis
J. Gumauskas
J. Tumosa
John Staugaitis
P. Galskis
V. Mankus
K. Rypkevičiene
Anna Vilienė
Ver. šmotelienė
Balčiūnienė
Rudinskienė
A. Ambrozevičia
Arthur Tumosa
V. B. Ambrose

Grąžus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Paginau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuo jaus atsi- 
nęškit į Naujienas. Indus ga
lite pirmą pamatyti, o pąskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Tąipgi mažus pinigus ga 
lite gauti augštos rųšies Ro- 
?ers sidabrinius setus.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kUP.ępųs ir pinigus pa§tų, bet turi atsiųsti ekstra 15c pąlto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsjųątį ekstra 8§c. “ ........................... - ~

Ęęmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

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

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

Adreąąj .......... .................... .. ...... ....... .............. ........... . ................

Miestas .........       Valstiją ;-- ---- ---------- L
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Rugp. 13, 1938
■■■ ■—i m n „

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Otto Pospisie, 23, su Anna
Dūda, 20

Emil Suzin, 21, su Bemice
Jonkus, 17

Joseph Dimitt, 35, su Eliza- 
beth Backus, 34

Reikalauja
PerskirŲ

Caroline Macuga nuo John
Macuga

Melroseparkiečių 
Piknikas

MELROSE PARK, ILL. — 
Lietuvių Susivienijimas Privai- 
zo Apygardos rengia piknikų 
rytoj, rugp. 14 d., Lisle Grove 
darže, Lisle, III. Rengėjai žaSa 
$50 dovanų ir gerą orkestrą, 
Dean Colbys. Nuvažiuoti gali
ma Ogden avė., j vakarus nuo 
LaGrange, apie 8-9 mylios.

Vyrai, Tai Bus Pas
kutinė Repeticija!

Visi dalyvaujantieji “Dikta
torių Marše” prašome susirink
ti- paskutiniai repeticijai, šian
die, Sunset Grove, apie 3-čią 
vai. po pietų. Kurie neturit kuo 
nuvažiuoti ir, kurie ..galit nu
vežti kitus, prašomi susirinkti 
“Naujienų” name 1:30 dieną.

Ačiū. “N.”

Naujas Biznierius 
Bridgeporte

Wm. Zick (Zakaitis), narys 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
Joniškiečių ir Zagariečių Kim
bu, senas Naujienų skaityto
jas ir kuklus rėmėjas, atsidarė 
naują užeigą, tavern, antrašu 
3538 So. Halsted St., tai yra, 
kampas 35 place ir Halsted St.

Vieta labai puošniai frengta, 
todėl viršminėtų draugijų nariai 
ir jo draugai yra prašomi atsi
lankyt pamatyt savo draugą.

Apie Grand Opening bus pra
nešta Naujienose kiek vėliau.

B. V.

PASIMIRĖ NOROS GUGIENĖS SESUO
NELLIE HUNTERIENĖ

TAI TRECIA MIRTIS ŠEIMYNOJ KELIŲ 
MĖNESIŲ BĖGYJE

N. GUGIENĖ.—Vėl jos artimuosius aplankė mirtis.

Jei Kiltų Karas
Rytoj
Sovietų filmą, kuri vaizduoja 

busimą karą

FINE

2-ra Savaitė!
RAUDONOJI ARMIJA KALBA:

“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 Sekmadienj.

Uždarinės Laisnių 
Neturinčias Alines

Šiandien Chicagos policijos 
departmentas pradės uždarinė
ti alines, kurios neišsiėmė ant 
ro pusmečio laisnių. Tokių ali
nių yra apie 300. Kai kurios už
sidarė, bet didžiuma varo biznį.

Pereitam pusmetyj laisniuotų 
alinių buvo 9,496, o dabar—9,- 
191.

NAUJIENŲ PIKNIKAN GALIT NUVAŽIUOT 
TROKAIS IR RUSAIS

Nemalonioji viešnia — Mir
tis — vėl aplanke p. Noros Gu- 
gienės šeimyną.

Tai buvo trečias vizitas ke
lių mėnesių bėgyj.

Šį kartą pasimirė p. Gugie- 
nes sesuo, Nellie Hunterienė- 
Pricevičiutė. *

Žinią apie mirtį p. Gugienė 
gavo vakar rytą iš Hillside, 
Newarko,. N. J., kur velionė 
gyveno ir sirgo apie tris mėne
sius laiko. Jos gyvybė užgeso, 
kai išsivystė kraujo užnuodiji- 
mas.

Velionė buvo apie 43 metų 
amžiaus.

Vakar prieš pietus p. Gugie
nė išskrido Newarkan lėktuvu, 
kad suspėti laidotuvėms ir pa
gelbėti velionės vyrui Mr. Hfn- 
teriui jas sutvarkyti.

Dabar p. Gugienė, kurią 
“Naujienų” skaitytojai gerai 
pažįsta iš slapyvardžio “Nora” 
ir kaipo “N” Muzikos žinių 
skyriaus vedėją, paliko kaip ir 
vienui viena.

Apie dešimts metų atgal pa
simirė jos motina, p. Pricevi- 
čienė. Prieš kelis metus mirė 
tėvas, o vėliau sesuo.

Šįmet mirė dėdė p. Pricevi- 
čius, vėliau brolis, o dabar vėl 
sesuo Nellie.

Ištikro, pergyventi tokią 
daugybę skaudžių smūgių pa
lyginamai trumpu laiku yra ne
lengvas dalykas.

Visų naujieniečių ir draugų 
Vardu reiškiame p. Gugienei 
giliausią užuojautą.

Rep.

Sonotone teatre, 66 E. Van 
Buren eina jau antrą savaitę 
kratomieji paveikslai: “Jei ka
ras kiltų Rytoj”. Tai veikalas, 
kuris savo turiniu tiek įdomus, 
kad susilaukė nepaprastai di- 
delios publikos sprusties, per- 
stato Raudonosios Armijos ka
ro manievrus ant vakarų fron 
tą, t. y. vaizdą, kaip atrodys 
busiantis karas, su jos Sovietų 
priešais.

Filmos kalba rusiška ir vo
kiška su angliškais užrašais. ‘

(Skelb.)

Kas Radot 
Laikrodėlį?

Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknike įvykusiam liepos 30 d.. 
Sunset Park, prie 135 ir Ar
cher Avė., tapo pamestas mo • 
teriškas keturkampis auksinis 
laikrodėlis.

Jeigu kas rado, labai prašy
čiau man jį grąžint, duosiu ge
ras radybas.

Mrs. Anna čelis, 3118 So. 
Wallace St., Ch’cago, III.

O g DOLERIUS

Sutaupysi
DABAR PIRKDAMAS

OIL BURNER
rba ant anglinio ir gazinio

PEČIAUS
Smagėkitės Prabanga 

Tikrame Gėrime . 
švelni musų alų ypatybė pride
da smagumo ir prabangos jūsų 
išvažiavimams, jūsų pokiliams 
arba ir pasiliuosavimo momentui. 
Smagėkitės alum kai dabar yra 
žema jo kaina.

Visos gerai žinomos rųšys, jų 
tarpe garsusis Maister Brau.

Šaukite LAFAYETTE 0151. 
Pristatymas Dykai.

CONSUMERS WINE 
and LIQUOR STORE 

2022 WEST 35-TH STREET 
North Side Krautuvė.

3757 WEST CHICAGO AVI. 
Kedzie 1289.

Pasirinkimas didžiausias 
Chicagoje:

Norge, Quaker, American, 
Coleman, Original, 

Universal

Senas pečius priimama 
mainais

DUODAME PINIGUS

Visi, kurie neturite kuo nuvažiuoti j Naujienų Pikniką, ku
ris įvyks ateinantį sekmadienį, Rugpiučio-August 14 dieną, Sun
set darže, dabar jau galite užsiregistruoti sau vietą pas p. Vik- 
tor Bagdoną, 3406 So. Halsted Street.

P-no Bagdono trekai išeis nuo jo raštinės, 3406 S. Halsted 
Street, lygiai 12:30 vai. po pietų.

Pakeliui trokas sustos paimti daugiau pasažierių prie kam
po Archer ir Western Avės, lygiai 1 vai. po pietų.

Antras trokas išeis nuo p. Bagdono raštinės, 3406 South 
Halsted Street 2 vai. po pietų ir sustos ant 69th ir Western pa
imti daugiau pasažierių.

Sustokit ten, kur jums bus patogiau atvykti. Trokas vieną 
asmenį nuveš ir parveš už 35 centus.

Katrie norėsite važiuoti busais, Blue Bird Bušų Linija jus 
nuveš į vieną pusę iki Sunset Daržo už 50 centų. Į abi puses 
už 85 centus. Perskaitykit Naujienose telpantį Blue Bird Bušų 
Co. apgarsinimą, kuris šiandien telpa Naujienose.

SUSI RINKIMAI

TARP.MUSŲ'-u 
' BIZNIERIŲ
—... ■ n ......................

The Bridgeport 
Clothing Co. Persikėlė 
j Naują Vietą,

3310 S. Halsted St.

j <
retų nieko nelaukdamas apžiū
rėti savo boilerį,.ir jei, yra rei
kalas, pataisyti arba naują 
pirkti. Dabar kdip tik yra ge
riausias laikas.J Nelaikąs bus 
taisyti boilerį, 1 kuomet užeis 
šalčiai. 11

biPKj
Namų apšildymo reikmenys 

yra garantuoti 5 metams, jei 
pirkaite iš South Center Plomb
inį and Heating Supply Co.

Michael Ambrose 
Įstaigos “Grand 
Opening”

Šiandien, šeštadienį, rugp 14 
d., p. Mičhael Ambrose turės 
savo naujos tavernos iškilmin
gą atidarymą, antrašu 6614 S. 
Western Avė. t"

P-s Ambrose yra senas narys 
White Star Club, kur priklauso 
per virš 20 metų. Tavernos ati
darymo iškilmių proga jis tiki
si pasimatyti su savo draugais 
kliubiečiais. Bus užkandžių ir 
geri muzikantąŲ ; —VBAį ‘

J0S.F.BUDR1K
INC.

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

Budriko Krautuvė atdara vaka
rais iki 9:30 — Utarninkais, Ket- 

vergais ir Subatomis
Iki 6:30 — Panedėliais, Seredo- 

mis ir Pėtnyčiomis

Gražus Budriko programas lei
džiamas iš WCFL — 970 k. sto- 

! ties Nedėliomis 7:30 v. vakare.
International Pot-pourri iš sto- 

1 ties WAAF — 920 k. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis 6:15 vakare.

Iš WHFC — 14 k. Ketvergais 
kaip 7 vai. vakare.

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

i • Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugpiučio 14, 1938. Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. 12 vai. d. Visi kviečiami atsilankyti.

A. Kaulakis, rašt. 
Waukegan Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks sek

madienį, rugp. 14 d., 10:30 vai. rytą Liuosybės Svetainėje, 
8lh ir Adams gatvių, Waukegan, Illinois. Visi nariai prašo

mi atsilankyti. S. Gavris
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo me

ne.mis susirinkimas įvyks sekm., rugp. 14, 1938, Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. 1 P. M. Prašom visų būtinai 
atsilankyti ir nepamirškit užsimokėti visas užsilikusias sko
las. M. Medalinskas, rašt.

Waukegano Kultūros Draugijos susirinkimas sekmadienį, rug
piučio 14 d.. 10:30 vai. ryto. Susirinkimas įvyks Liuosybės 
svetainėj prie Adams ir 8-los gatvių. Visi nariai kviečiam' 

atsilankyti. Susana Gabris, seki*.

EEE'..PARENGIMAI-^

Tai yra Petrausko rūbų krau
tuvė. Vienatinė lietuvių krau
tuvė Bridgeporto kolonijoj.

Vasaros sezonas jau baigia
si. Petrauskas dabar savo krau
tuvėj nori padaryti daugiau vie
tos rudeniniams rūbams, užtai 
vasarinius išparduoda labai že
momis kainomis,—be uždarbio. 
Geriausį siutą vyrai dabar Pe
trausko rūbų krautuvėj gali nu
sipirkti net už $15.00.

Šioje Petrausko moderniško
je krautuvėje kiekvienas vyras, 
berniukas arba Vaikas gali nu 
sipirkti ir apsirengti nuo gal
vos iki kojų ir visi tavorai yra 
geriausios rųšies, o kas dar 
svarbiausia, nereikia važiuoti i 
vidurmiestį ir.bere;kalingai lai
ką eikvoti.

Patariame užsukti į Petrau
sko naują rūbų krautuvę ir įsi
gyti, kas jums reikalinga.

The Bridgeport Clothing Co. 
skelbimas telpa šiendien “Nau
jienose”.

—Antanas

Ned Rugpjūčio 21 dieną įvyks Liet. Kunigaikščio Mindaugio 
Draugijos nuo Town of Lake, antras metinis piknikas, Juo 
zapo Spaičio Shady Tree darže, 8900 S. Archer Avė. Wil 
low Springs, III. Bus muzika, šokiai, daržo įžangos nebus. 
Visi lietuviai raginami skaitlingai atsilankyti.

South Center Plumbing 
and Heating Supply Co.,
Ine.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-fiS

KLAUSYKITĖS
S A L TI M I E R O

ĮDOMIŲ IR nuolatiniu

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— „ r. n —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 Skyrių.

5456 S. State St.
6 W. Garfield Blvd.

(N. W. Cor. 55th and tate St.)

Perkant šioje įstaigoje ne
reikia nieko įmokėti. O paskiau 
mokėsite lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais per 3 mętus. Rei
škia, sąlygos labai geros.

Užtai nieko nelaukdami, pa
šaukite telefonu arba nuvykite 
į South Center Plumbing and 
Heating Supply Co. ir sužinoki
te kainas tų prekių, kurių jums 
reikia pirkti. Arba jų inžinie
riai atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks visas informacijas dy
kai.

South Center Plumbing and 
Heating Supply Co. skelbimas 
telpa “Naujienose” kasdien. Vi
suomet verta remti tas įstaigas, 
kuriuos garsinasi “Naujienose”.

-—Komersantas

Pasimirė Westsidės 
Gyventoja Emilija 
Pocienė I

Ilgai Sirgo; Turėjo Tumorą 
Viduriuose
-------- i

WESTSIDE — Po ilgos ligos, 
kuri išsivystė iš tumoro vidu
riuose, pasimirė Emilija Pocie-į 
nė, po tėvais Vainoriutė. Velio
nė buvo apie 54 metų amžiaus 
ir gyveno ties 2145 West 23rd 
Place.

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
180 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 i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Persikėlė į naują gražiai ištaisyta vieta
BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Vasaros Pabaigos Proga

Didelis Drapanų Stako

Išpardavimas
Įvairių Madų ir Spalvų Siutai 
Laibiem ir Storiem Vyram 

Visokios Mieros — nuo

$15.00
ir aukščiau.

Taipgi turįme kelinių, skrybėlių, 
marškinių ir t.t., kuriuos parduo

dame numažinta kaina.

Krautuvė atdara pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 6 v. vakaro.

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo

9 v. ryto iki 12 v. dieną

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA1 IŠIMAMI SI 9.50 

už ..................................T ■$5Q.OO
IŠIMAMA viena

- $15-00
*2-oo

GYDYMAS 
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLfiS 

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama 

VISAS LIGAS GYDOMA $1 nn 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

QAŠi ž/miistaiga jau gyvuoja w dūk-'
30 metų, čia beveik visi lietuviai x . J, Tz j i 1: . .v . .. . .t ten Mary Krušienę, du anukus,:iš Chicagos ir net iš apiehnkių , t .. . ..... . įdu brolius, seserį ir kitų gimi-miestehų perka sau namų ap-į . 1
šildymo reikmenis, plumbingą, nl^‘
maliavą. I Kūnas yra pašarvotas nahiie,

Prekių pasirinkimas čionai iš kur bus palaidota pirmadie- 
yra kuodidžiausias. Kainos vi- nį šv. Kazimiero kapinėse. Lai-i 
sų prekių dabar kyla. Todėl, dotuvėms patarnaus Antanas 
kiekvienas namų savininkas tu- Philips.

UŽKVIEČIA

PETRAUSKAS ir SŪNŪS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
MM 80. FAUOIELD AVĖ.
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NAUJIENOS, Chicago, UI ]

Važiuojam Rytoj 
[ Naujienų 
Pikniką!

Ciceriečiams bus parūpinta 
transportą cija

CICERO. — Jau kuris laikas 
kaip čia yra kalbamą apie 
“Naujienų” pikniką — tą di
delį pikniką. Ir tų diktatorių 
maršai bus tikrai kas nors ne
paprasto. Už tai, visi rengiasi 
ten būti ir tą visą matyti sa
voms akims. Tai pirmą kartą 
kad piknike ant tyro oro butų 
lošiama komedija. O komedijos 
kaip tik visiems ir patinka.

O dar apie diktatorius. Tai 
šios gadynės valdovai. Kaip 
kas juos labai gerbia, bet tai 
tiktai maža dalelė. Visa didelė 
didžiuma diktatūros priespau
dos nenori. Tai ir iŠ šio pikniko 
“Diktatorių Maršo” rasis tokių, 
kurie spjaudys. Sakys, kad tai 
panieka, įžeidimas.

Tiems visiems reikia supras- 
ti* kad tai komedija. 0 kome
dijose viskas galima. Supran
tamai, tik ne diktatūros valdo
mose šalyse. Na, kaip ten ne
būtų, visi bukite ir patys per
sitikrinkite. Tiktai tcmykite 
su atyda.

P. S. Piknikan nuvažiuoti la
bai paranku. Kurie neturit au
tomobilių, ateikite prie 22 ir 
Cicero Avė. Kiekvieną valandą 
paims. Tcmykite iškabas va
žiuojančių.

Prisiminus Dr. Shinglemaną
Dr. John Shingleman senas 

vietos gyventojas, lietuviškas 
žydas, daug yra išgelbėjęs nuo 
mirties. Yra buvęs miesto svei-

MADOS

No. 4848. — Gražus žiurstas. Ga
lit gauti mažos, vidutinės ir dide
lės rnieros.

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

katos departmento direktorius. 
Lietuvius visur užtardavo. Tik 
visa bėda jame buvo trumpas 
matymas. Vienok savo profe
siją gerai nusimanydavo ir tar
pe lietuvių bus ilgai minimas, 
nes yra likę keletas anekdotų, 
daugiausia pramanytų. Juk 
žmonėms daug nereikia, paga
vo vieną-kitą netikslų išsitari
mą arba pasielgimą ir tuojausi 
sudaro istoriją ir eina nuo vie
no pas kitą ir taip toliau, ir 
t. t.

Apie Dr. Shingleman kaipo 
asmenį nėra daug kas sakyti, 
čia išgyveno apie 40 metų. At
važiavęs iš Europos jau buvo 
daktaras ir visą laiką prakti
kavo savo profesiją. Netaip se
niai mirė jo žmona. Vedė antrą. 
Kiek šeimynos išauklėjo neži
nia. Tik vienas sūnūs yra dak
taru, praktikuoja Cook County 
ligoninėj. Turto paliko nema
žai, bet nei man nei tau tas 
nesvarbu. Mums svarbu ta ne
maloni žinia, kad žinome, kad 
jo jau nėra ir daugiau nebus.

“N” Rašė jas.

Iš Keistučio Kliubo 
Susirinkimo ir 
Darbuotės

Piknikas; Vajaus Eiga

Keistučio Klubo susirinkimas 
įvyko rugp. 7 d., Hollywood sve
tainėj. Pirm. d. Saltman pareiš
kė, kad oras yra labai karštas, 
tad jis skubėsiąs susirinkimą 
greitai baigti. Pirmininkas pra
nešė, kad kliubo turtas siekia 
$32,106.76, iš kurių $1,500 yra 
padėti j banką, kiti yra spul 
koše. Fip. Rašt. W. Sharka pra
neša, kad per 7 mėn. mirė 9 'vy
rai ir 3 moterys, viso 12 žmo
nių, kuriems buvo suteiktas 
patarnavimas ir išmokėtos po
mirtinės. Ižd. Varnienė prane
šė aplaikiusi nuoš. iš bankų, su
tinka su fin. rašt. pranešimu.

Prot. rašt. H. Chapas perskai
tė laiškus,* užkvietimą niro Nau
jienų piknike rugp. 14 d. ir Sal- 
timiero radio piknike rūgp. 28

MYKOLAS PERECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 12 d., 3:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Ukmergės apskr., ir pa- 
rap., Kūrenu kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m. ' 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Bara
nauskaitę, 2 sūnūs Juozapą ir 
Vytautą, švogerį Joną ir švo- 
gerką Veroniką Kauniečius ir 
jos dukteris Oną ir Marijoną, 
po vyru Miller ir gimines; 
Petrą Vaičiūną ir jo šeimy
ną ir gimines; Joną Gaižiu- 
čius ir jo šeimą ir draugus: 
Joną Bundolį ir švogerką A- 
paloniją Servinskienę ir drau
gą Joną Braunį, tolesnę gimi
nę Mykolu Paliulį ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj bro
lį Konstantą.

Kūnas pašarvotas 8131 So. 
Normai Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, rugpiučio-August 
16 dieną, 8:00 vai. ryto iš na
mų į šv. Juozapo parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Pereckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Visi Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

/

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų j 
Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 R R I Gėlės Mylintiems
11 U U fl Vestuvėms, Ban- 

1U kietams, Laido- 
IIM i 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
hone LAFAYETTE 5800

UŽUOJAUTA

NAUJIENOS

MUSŲ BRANGIAI NORAI GUGIE- 
NEI REIŠKIAME NUOŠIRDŽIAU
SIĄ UŽUOJAUTA DĖL JOS SE
SUTES NELLIE HUNTERIENĖS 
MIRTIES.

d. Užkvietimai priimti. Nutar
tą savanoriai dalyvauti pikni
kuose.

Vajaus komisija pranešė, kad
vajus sėkmingai eina jau 7 mė
nesiai. Per tą laiką įsirašė 52 
nariai. O ir šiame susirinkime
Dr. Strikol patikrino sveikatą 
5 kandidatų. Visi liko priimti. 
Vajaus komisija darbavosi su
lig išgalės.

J. Stulgaitis visą laiką dirbo 
pričminėdamas pinigus už seri
jas buvusio pikniko. Taipgi pra
nešė, kad piknikui skirtos dova
nos yra išdalintos. Viso pelno 
su serijomis liko apie $800.

Ruošia Naktinį Pikniką
Kliubas ruošia paskutinį at

sisveikinimą su mišku rugp. 20 
d. Birutės darže. Keistutiečiai 
ir rėmėjai turės progos smagiai 
praleisti laiką ir pasišokti prie 
mėnulio šviesos ir smagiai pa- 
danuoti. Viską' tinkamai su
tvarkyti liko išrinkta šių keistu- 
tiečių 1 komisija: 1 F.į Mickunas, 
Jf ‘ D: Bendokaftiš; Jr' Diršius, 
F. Unusartis, K. Kasparaitis, 
M. Kvedaras, M. Kiler, M. čep- 
linskas, St. Filikaitis, A. Survi
la, Survilienč, V. Vaitkevičius, 
V. Diniša, T. Vaičius, M. Kas
putis, F. Kauskas, S. Andrikas,
W. Turner, M. Masokai, d. Mi
lašius, Balsaitis, J. Turner. Pik
nikas prasidės 6 v. v. <,

J. D. Bendokaitis

Nužudė
Pramonininką

Trys nežinomi negrai vakar
prie 64 ir State užpuolė 39 me
tų pramonininką Wesley Van 
Norman, jį apiplėšė ir tai\
skaudžiai sumušė geležgaliais, 
kad tas netrukus pasimirė. Už
muštasis buvo savininkas Van 
Norman Moulding Co., 6437 S. 
State ir gyveno ties 6613 S. 
HartwelJ.

Padėkavonė

t Ak. | 
PRANCIŠKUS PRATĄPAS I

Persiskyrė su šiuo pasauliu I 
rugpiučio 1-mą, o po gedu- I 
lingu pamaldų šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčioje palaidotas I 
Šv. Kazimiero kapinėse rug- I 
piučio 5-tą d.

Šįuomi reiškiame gilios pa- I 
dėkos žodžius kunigams sv. 
Kryžiaus parap. už pamaldas I 
bažnyčioje. Toliau dėkojame I 
visiems giminėms, kaimynams I 
ir draugams už lankymą pa- I 
šarvoto velionio namuose, pa- I 
reikštus mums užuojautos zo- I 
džius, už šv. Mišias, už gėles ■ 
ir grabnešiams Chicagos Lie
tuvių Dr-jos nariams.

Dar dėkojame visiems daly- I 
vavusiems gedulingose pa- I, 
maldose bažnyčioje ir lydė j u- I 
sįems į kapines. I;

Pagalios reiškiame širdingą ll 
padėką laidotuvių direktoriui j 
Antanui M. Phillips už suma
nų ir rūpestingą patarnavi- I 
mą ir tvarkų laidotuvių su
rengimą.

O tau, mano mylimas vyre 
ir musų brangus tėveli, lai l| 
Gailestingas Dievas suteikia l> 
amžiną atilsį. I‘
Nubudus moteris Petronėlė, I 
Dukterys Marijona Hnchertz I 
ir Helep ir Sūnūs Pranęiškus. I'

Iš Vyčių 
Seimo
Išsirinko Naują Valdybą; žada 

Įvesti Apdraudą

Vakar iš Chicagos pradėjo 
išvažinėti delegatai, suvažiavę 
šios savaites pradžioj Vyčių 
metiniam siemui. Pasėdžiai už
sibaigė ketvirtadienį vakare 
naujos valdybos rinkimais. Į 
ją pateko:

Kun. J. Vaitekūnas, dvasinis 
vadas; adv. K. Paulauskas Jr., 
iš Kearny, N. J.—prezidentas; 
Frank A. Gudelis iš Dayton, O., 
ir Victor J. Babel iš Norwęod, 
Mass-—vice prezidentai; Irene 
J. Pakeltis, Chicago, fin. sekre
torė; Bernice • Rimkus, Cicero, 
užr. sekretorėv Monica Z. Pe- 
ters, Chicago, iždininkė; Char
les Bason, Jeraey City, ir, Anais - 
tasia M. Varanis. Chicago, glo- 
bėjai; Frank' Palionis, Joseph 
Glebauska^ ir'-ĮL. J. Savickus; 
Chicago,. spaudos komisija.

Suvažiavimas nutarė įvesti 
apdraudą nariams, ruošti me
tines ekskursijas iš ir į Lietu
vą, duoti stipendijas, etc.

Rep.

Rockfordietis Atida
rė Taverną
Bridgeporte

Šiandien, šeštadienį, rugp. 13 
d.., įvyks atidarymas naujos ta
vernos Bridgeporte, kurią iš
pirko rockfordietis p. C. Kru- 
minas nuo Juozo Evinskio, an
trašu 3517 So- Halsted St.

Tavernas užvardintas “Brid- 
geport Tavern”. Rockfordietis 
p. Kruminas tikisi pasimatyti 
su savo draugais ir pažįsta
mais, kurių yra nemažas skai
čius iš Rockfordo dabar gyve
nančių Chicagoje. VBA.

JURGIS BALAKAUSKAS
• ’ v*

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 12 d.,’ 4:10 vai. ryto, 
1938 m., sulahkęs pusės amž., , 
gimęs Kauno rėd., Ukmergės 
apskr., šešakių parap.,’ Paso- j 
dzių dvare.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

. 3 brolius, Ignacą, Antaną ir 
Vincentą, A. A. brolio Fran- 
ciškaus suhų Albertą ir ki
tas gimines ir Lietuvoj brolį 
Juozapą ir seserį Oną, Stuš- 
kunienę.

Kūnas pašarvotas Lachavi- į 
čiaus koplyčioj, 44 ĮS.. 108 St., 
Roselande. Laidotuvės įvyks į 
pirmadienį, rugpiučio 15 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas' į Liet. Tautiš
kas kapines. |

Visi a. a., Jurgio Balakaus- I 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- I 
mi dalyvauti laidotuvėse ir I 
suteikti jam paskutinį >patar- I 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai jy Kitos Giminės.

Laid- Dir. Lachawicz ir. Su* I 
nai. Tel. CĄNAL 2815.

CLASSIFIED ADV T.
PERSONAI

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI pus
amžės merginos ar našlės pavienės 
rašykit laišką rimtai ne ant juoko. 
WM. TARVIDAS, 903 W. 35th St., 
Chicago, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNAS VYRAS ieško darbo. 
Moka troką draivinti, gali taver
noj ar ant farmos dirbti. Peter 
Zabrauskas, 558 W. 37th St., 3-čios 
lubos iš frontu

HELP WANTĘD—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
popierio sortuotojos. Gera alga tin
kamoms moterims.

THOMAS PAPER STOCK CO. 
860 W. Evergreen,

1 blokas į Šįąurę nuo Halsted ir 
Division.

HELP WANTED-MALĖ-FEM  ALE

REIKIA VIDURAMŽĖS poros 
mažam ūky dirbti, patiems šeimy- 
ninkauti, algos $20 į mėnesį ir pel
nu dalintis, 6 mylios nuo miesto. 
Antrašas Phillip Rosenthal, Flore- 
nce, Wis., Box 147.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA NAMAMS NUO NĄMO 
K E LIAUJANČIŲ pardavinėtojų 
kreditan. Alga ir komisija. Kreiptis 
ROYAL CREDIT CLOTHING CO., 

2820 Mihvaukee Avenue.

REIKIA PATYRUSIO shearma- 
no skrapų jardui. S. S. P. S. CO., 
5833 So. Throop St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDON GRAŽUS fornišiuotas 
kambarys. Vaikinui ar merginai. 
Be valgio. 4423 So. Talman Avė. 
Antros lubos.

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys, garu šildomas, 731 W. 18th 
St. Anna Seter, trečias aukštas.

-Gavome Kultiną
TURINYS:

Kelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleskis.

Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—prof. V. J. Vizė. 
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputis. 
Tragiškas jaunojo rašytojo likimas 

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška. 
Šių dienų Meksikoje—B. Traven. 
Šventųjų Paveikslų garbinimas — 

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

JUOKAI
TARNAITES

kad—Aš girdėjau, ponia, 
jums reikalinga tarnaitė.

—Aš visą namų ruošą atlie
ku pati,—paaiškino šeimininkė.

—Tai labai gerai,—nudžiugo 
mergina.—Aš jau senai ieškau 
tokios vietos, kad dirbti nerei
kėtų.

—Marytė, kaip to drįsti mei
lintis prie mano vyro!—barė 
tarnaitę šeimininkė.

—Ką ponia, sakai! Tamsta 
klysti! Aš esu dora mergina,— 
atsikerta tarnaitė.

—Bet aš mačiau savo akimis, 
—nenusileidžia ponia.

Pagaliau, kas čia tokio. Jei 
aš į jį ir pasižiūriu meiliai, tai 
tik tdoėl, kad jis mane žadėjo 
vesti, kai tik pasiliks našliu.

MAŽI VAIKAI, MAŽI VARGAI

Kaimynė paima šeimininkės 
mažytį vaiką, ir jį pabučiuoja.

—Atleisk, brangioji,—taria 
šeimininkė,—bet aš svetimiems 
nenoriu leisti bučiuoti savo ma
žyčio.

—Bepigu tamstai taip dary
ti,—atsidusta kaimynė,—bęt ką 
daryti man, kai mano dukterys 
jau po devyniolika ir dvidešimts 
metų? ' .

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ŠTORAS ANT RENDOS TINKA
MAS bučernei ir grosernei, biznis 
buvo išdirbtas. Pigiai. 1257 West 
Madison St.

REĄL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

RENDON TAVERNAS su visais 
fikčeriais. 733 West 18th St. Maty
kite janitorių.

RENDAI 5 KAMBARIAI, 7119 S. 
Artesian, antras flatas, butų gera 
be vaikų, arba suaugę, karštu van
deniu, šildomi, patiems šildyti.

RENDON TAVERNAS su fikče
riais, 3 kambariai gyvenimui. Ta
vernas buvo per 20 metų. Parduo
siu ir namą. Taipgi parduosiu pi
giai 4 tonų troką. ANTANINA KA
REIVA, 3600 Emerald Avė.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

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

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

ROADHOUSE turi paaukoti — 
bloga sveikata. Patogi vieta, 10 
mylių į pietvakarius nuo Berwyn, 
4 durys nuo gerai žinomo parko, 
geras binzis, nebrangi kaina, rašyti.

1739 So. Halsted St., Box 864.

PARSIDUODA SALDAINIŲ ir 
valgomų daiktų krautuvė — senai 
išdirbtas biznis, 5 gyvenami kam
bariai, vana—nebrangiai. Terminai 
atsakančiam asmeniui.

4523 So. Honore St.

CLEANING IR DYEING krautu
vė. Turi būt greitai parduota. Prie
žastis — liga. Pigiai. 1909 So. Hals
ted St.

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

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

garu apšildomus, taip pigiai kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000. Jsigykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Mihvaukee 

10 North Clark Street.

2 FREIMINIAI NAMAI prie 500 
West 37th gt. kampo, konkryto 
pamatai — 1-3 kambarių, 1-6 kam
barių. Tinka bizniui, pečium ir 
karštu vandeniu šildomi, garažas. 
Pilna kaina $2,000.00. Taksai $29. 
Savininką šaukti Wentworth 8755.

2 FLATŲ PLYTINIS, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimingai. Kaina $8700.

6736 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA MEDINIS NA
MAS; 2 po 4 kambarius su beis- 
montu—beveik naujas. 4058 So. 
Campbell Avenue.

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

MOKĖK PATS SAVO RENDĄ, 
o ne kitiems — 2 fletis medinis 
Marųuette Parke tiktai $2950.00; 
$500 cash tereikia įnešti. Taipgi 
mainysiu dufletį muro Brighton 
Parke į 4 arba 6 fletus. Turime 
cash dadėti. 10 fletis už $19,000. 
Kazys Urnikas, 4708 So. Western 
Avęnue.

PARDAVIMUI du namai — ne
toli vidurmiesčio. 1) 5 flatai, gera 
renda. Garu šildoma. Vieta bizniui. 
2) Roominghouzė 20 kambarių ir 
vieta tavernai arba kitam bizniui. 
Viekas labai pigiai. Kas pirmesnis, 
tas laimingesnis. 1900 So. Union 
Avenue.

6 KAMBARIŲ BUNGĄLOW ant 
kampo, kietu medžiu trimuotos, 8 
pėdų beism^ntas, plasteriuotas, 2 
karų garažas. Dideli medžių pavė
siai ant šono. $4,500.00.

7158 So. Maplevvood.

MAROUETTE PARK 3 flatai, 
krautuvė pečium šildoma. $90.00 
pajamų. Kaina $7000. 2512 West 
69th St. Prospect 2134.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SAVININKUI MIRUS rendai ar 
pardavimui 240 akrų ūkis, Michi- 
gan, 300 mylių nuo Chicagos, geri 
pastatai, mašinos, naujos barnės, 
—30 karvių, 4 arkliai, vištų ir ki
tas stakas. Kreiptis po 6 v. popiet.

1801 So. 51 Avė., Cicero/ III.
MRS. KĖMTES.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

68 AKRAI GEROS ŽEMfiS, pas
tatai, derlius, Bass Lake 1% my
lios—$4000 pinigais ar išmokėji
mais. BLANCHE HARDEN, Mont- 
erey, Indiana .

30 AKERIŲ PARSIDUODA arba 
išsimaino arti Chicagos. Budinkai, 
gyvuliai, Javai— 100 ančių, 75 viš
tos — 159 akeriai frontas Highway 
ir Kankakee upės, sodnas, budin
kai, juoda žemė. Tinkama dėl ga- 
solino stoties, vasarnamiam na
mams. Turime likviduoti. Kaina 
$6500. Klauskite Mr. Pady, 5139 S. 
Ashland Avė. Yards 1171.

PARDAVIMUI 105 AKRŲ ūkis 
Wisconsin, tarsis dėl mainų. Kreip
tis Boulevard 9686.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimai
IŠPARDUODAME BARU FIK- 

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

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA 16 pėdų Baras ir 
Lentynos ir “Back Bar” chromiupi 
plated, air-cushioned kėdės. Labai 
pigiai. Priežastį sužinosite vietoje.

1853 West 35th Street.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.
*' Atdara 'kas vakarą iki *9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loonris.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

PARDAVIMUI 1933 m. STUDE- 
BAKER — 6 cilinderių, gerose są
lygose. 4300 So. Kedzie Avė.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

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

stogų deiurėjas.
Leonas Roofing Co.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

46.00
6.00
6.00

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chictgoiu ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 mitų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS
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Rytoj - Naujienų
Rudeninis Piknikas

Sunset Parke, Prie 135-tos ir Archer
Regis, kad dar tokio sujudi- sirodė, kad nevisi galės važiuo- 

mo Bridgeporte ir. kitur nėra ti savo mašinomis, tai A. Sa
bu vę, koks dabar yra.

Nėra skirtumo kur neužeisi, gi, kas nori važiuoti pamatyti 
ar į bučernę ar į taverną, visur ’ Diktatorių Maršą, pasilinksmin-1 
g;. di žmones kalbant, “Naujie
nų piknikas”—“Diktatorių Mar- 
sas!

Išrodo, kad visi su nekantru
mu laukia rytojaus dienos, rug- 
p učio 14 tos.

Man būnant vienoj bučernėj 
įeina viena pusamžė moteris ir 
sako:

—Bučer, žiūrėk te, va, Nau
jienas!

—Na, o
—Nugi, 

laikraštis, 
bar daro?

—Na, tai ką gi?
—Nugi, rengia maršą 

torių pagerbimui!
—O, ne, tai tik bus jų pa

juokimas, o ne pagerbimas.
—O, šitaip, tai kibą ir man 

reikės važiuoti! Raulas!

kas su Naujienom? 
sakei, kad geriausias 
o matai, ką jos da-

dikta-

Naujienų Rudeninis Piknikas 
Rytoj, Sun Sėt Parke, 135td ir 
Archer Avenue. Naujienos kvie
čia visus savo Skaitytojus, 
Draugus, Bendradarbius ir vi
sus lietuvius iš Chicagos ir 
priemiesčių dalyvauti ir nepa
prastai smagiai ir įdomiai pra
leisti deną! 
NAUJIENŲ 
PIKNIKE!

(Įžanga nemokama. Išsikep
kite kuponą iš Naujienų arba 
gaukit tikietą nuo savo Drau
gijos valdybos ir atvažiuokit!)

Dalyvaukite visi
RUDENINIAM

Garsiakalbiai Piknike
Piknike nebus tokių, kurie 

negirdės “Diktatorių Maršo” ir 
kitų programo numerių. .Bus 
garsiakalbiai, kurie “išnešios” 
“Diktatorių Maršą” ir visą pro
gramą po visus Sun Sėt Daržo 
kampus.

Atvyksta Didelis Būrys 
Wisccnsino

C. K. Braze praneša, kad iš 
Kenoshos piknikan rengiasi at
vykti pp. Joe Marcinkus, F. 
Jankauskas, S. J. Balčaitis, pa
tys Braziai ir daug kitų naujie- 
niečių.

Iš Racine ruošiasi atvykti pp. 
Grūzdai, Jociai, Daukšienė ir bū
rys kitų lietuvių, kurių pavar
džių nepamena.
Iš ROCKFORDO ATVAŽIUO

JA AUTOBUSAS

viekas nusamdė autobusą. Tai-'

ti Naujienų Piknike ir pakvė-- 
puoti tyru oru ir turėti links-; 
mą pasivažinėjimą, nelaukdami 
šiandien užsiregistruokite. 
“Round” tripas tik $2.00, o į- 
žanga piknikan bus laisva. .....

South Rockforde užsiregis
truokite pas A. Savicką, 714 
Lincoln Avė., o East Sidėj— 
pas M. Chapulis, 2130 6th St. ....

Busas sustos prie kampo So. 
Main ir Island Avenue, ir prie 
llth St., ir 18ih Avenue. I, 
pirmos stoties 
vai. ryto, o iš

Informacijos
mą trokais ir autobusais į Nau
jienų pikniką iš Chicagos telpa 
kitoje vietoje.

Naujienų Piknike nutarė da
lyvauti sekamos Draugijos:

Joniškiečiai 
žagariečiai
Kupiškėnai
Keistučio Kliubas
Garfield Parko Kliubas
Vytauto Kliubas
Amerikos Lietuvių Jaunų 

Kliubas
Liet. Taut. Demokratų 

Kliubas
Roselando Ratelis, visas būrys 

SLA kuopų ir kitokių organiza
cijų.

Iš Cicero organizacijų nuta
rė dalyvauti beveik visos, 
jy

busas išeis 8:00
antros—8:30......
apie nuvažiavi-

tarp

irRaudonos Rožės Kliubas
Liet. Kareivių Draugija
Taigi, atrodo, kad šis Rude

ninis Naujienų Pikpikas bus 
nevien įspūdingas, bus labai di
delis ir įdomus. Rytoj visi sma-l 
giai pikmknosim ir baliavosim!

Naujienietis

Nužudė Šeimininkę 
Už Dukters Barimą

NAUJIENOS, CHcago, ID. '

'•

OLIMPIJADOS UŽBAIGTUVĖS. — Vaizdai iš olimpinių lengvosios atletikos varžybų užbaigtuvių. Viršuje iš kairės: įteikiami medaliai 200 m. bėgi
mo nugalėtojams; an« pakopų iš kairės stovi:'Sadunarte (Utenos girnų.)—antra vieta, šepaitienė (šaulių s-ga)—pirma vieta, žeruolytė (šaulių sąjunga) 
—trečia vieta; šačkus (JSO), pirmavęs dešimtkovėje; Vabalas (šaulių s-ga), laimėjęs šuolį su kartimi. Apačioje iš kairės: Žienčikaitė (Tauragės mo
kyt. sem.), šuolio į aukštį laimėtoja; Saulių sąjungos komanda—4 x 100 metrų estafetės laimėtoja, iš kairės Ba'kunas, Riukys, švarplaitis, Zaskevičius.

Vincas “Dėdė” 
Mišeika Vėl 
Apskr. Ligoninėj

Grąžina Dalį 1934 
Taksų Mokėtojams

Sveikata pablogėjo
Apie 5% Atgaus Ko Mokėjo 

Po Protestą

Phoenix, Arizonoj 
Mirė Chicagietis 
St. Karevičius

šiandien laidojamas vietos 
kapinėse

Nori Sukelti
Pinigų R.LN.B
Lotų Taksams

=&aiiio

Senas Chicagos gyventojas 
ir lietuvių veikėjas-veteranas 
Vincas “Dėdė” Mišeika, vėl 
sigulė apskričio ligoninėj.

Sunkiai susirgęs keliolika sa
vaičių atgal, jis ten pasidavė 
operacijai. Nupiovus vieną ko
ją, sveikata ėmė lyg gerėti ir 
ligonis sugrįžo namo.

Bet paskutiniu laiku “Dėdė” 
Mišeika ėmė silpnėti, sugedo 
viduriai ir, bendrai, pablogėjo 
sveikata. Taigi, dabar vėl pa
sidavė daktarų priežiūrai.

Per kelias paskutines savai- 
| tęs ligonis gyveno iš aukų, ku
rias jam per “Naujienas” šu- 
siuntė geraširdžiai lietuviai. 
Aukų suplaukė apie šimtą do
lerių (atskaitos 
skelbtos). Bet 
jau išsibaigė, o 
labai reikalinga, 
ka jau pasenęs;
štas, ir jokiu budu negali pel- 

• nytis pragyvenimo. Jo tolimes
nis likimas priklauso nuo drau
gų ir pažįstamų duosnumo.

Aukas galima siųsti “Naujie-

at-

jau buvo pa- 
dabar pinigai 

parama tebėra 
“Dėdė” Mišei- 
ligos parblok-Policija šiandien ieško eks- 

policisto, kuris nužudė savo šei-l 
mininkę, už tai, kad ji nuolat! 
barė ir kabinosi prie jo dūk 
terš.

Ieškomasis yra Peter Hughes
47, nuo 1024 Belden AvenUe. noms”, iš kur jos bus perduo- 
Nušautoji—Miss Mary Blake, tos
67 metų amžiaus, kuri šeiminin-kotojų pavardės bus 
kavo Hughes ir jo dviems vai -j tos.
kams per 12 metų. Ji pradėjo! Neužmirškime seno ir gero 
barti ir kolioti eks-policisto lietuvio. “Dėdes” Mišeikos. Su-

Dėdei” Mišeikai. Visų au- 
paskelb-

Cook apskričio iždas vakar 
pradėjo išsiuntinėti čekius na
mų savininkams kurie sumokė
jo pilnai 1934 metų mokesčius,! 
bet tai padarė po protestu. Tei
sėjo Jareckio įsakymu, iždas 
grąžina apie penkis nuošimčius !

Dalį mokesčių gali atgauti 
tie namų savininkai, kurie su
mokėjo mokesčius pilnai ir kar
tu įteikė protestą. Kam čekis 
priklauso, tas privalo išpildy
ti aplikaciją prokuroro raštinėj, į 
miesto rotušėj (City Hali). A-[įvyks šiandien, rugp. 13 d. Jis 
plikacijos užtenką ar jųkių 
žinksnių nereikią, daryti.

Iš Phocnix, Arizona valstijos. 
Naujienoms pranešama, kad te
nai mirė buvęs chicagietis 
Stanley Barvitz-Stasys Barevi- 
čius. Jisai 
amžiaus, 
Lietuvoje.

Velionis
Barvitz ir

Stanley Barvitz mirė, berods, 
rugpiučio 10 d., o laidotuvės

buvo 
gimęs

apie 47 metų
Raseiniuose,

žmoną, Nelliepaliko 
sūnų Leonardą.

kitu i bus palaidotas vietos kapinė
se.

Rytoj Draugijų Piknikas 
Rossi’s Darže

Apiplėšė Joną
Daraška iZ-

Pasivogė $52.00

kad
sa-

Suvėluotai teko patirti, 
nežinomas piktadaris šios 
vaitės pradžioje apiplėšė lietu
vį Joną Darašką. Jis atėjo į 
Daraškos alinę, 2616 West 59th 
Street ir grąsindamas šauti, 
privertė savininką atiduoti 
$52.00.

Daraška vėliau aiškino 
cago Lawn policijai, kad
tadaris turėjo tfu revolverius. ■ Tokia bausmė jam buvo pa- 
Vieną laikė deŠinioj rankoj, o skirta už nužudymą plytgaliu 
kitą turėjo makštyje, kairiam 34 metų moteriškės Florence 
šone. Johnson, nuo 4631 Lake Park.
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Chi- 
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Pp. Barvitzų adresas Phoe- 
nixe yra 1314 North 3rd st.

Traukinys Užmušė 
Dviratininką

Prie Mason ir Avondale kryž
kelės North Western traukinys 
užmušė 20 metų dviratininką 
James J. Miške, 4414 N. Me- 
nard Avcnue.

Kriminalis teisėjas Lewe Ta- 
kar nusprendė, kad 18 metų 
negras Robert Nixon turi mir
ti elektros kėdėj spalio 21 d.

Ruošiasi į Naujienų Pikniką barti ir kolioti eks-policisto lietuvio, 
nevien wisconsiniečiai, bet ir dukterį Margaret, kai toji pa- teikim jam pagalbą. 
Rockfordo naujeniečiai* Kai pa- vėlavo vakarienei. Draugas.
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OLIMPIJADOS PLAUKIMO RUNGTYNĖS. —Akimirkos iš olimpinių plaukymo rungtynių pradžios. Viršuje iš kairės šaviraitė (ŠRJK), laimėjusi 
200 m. ant krutinės plaukimą ir 100 m. ant nugaros pasiekusi naują Lietuvos rekordą; gausingi^ rungtynių žiūrovai; Amerikos lietuvis Macisnis, laimė
jęs 1,500 m. laisvu seiliumi plaukimą. Apačioje iš kairės—Amerikos lietuvis Bikinas, puikiai pasirodęs plaukimuose nugara ir krutinę^ vandeninio 
rungtynėse tarp ŠKJE ir 2 JEO; 200 m. ant krutinės plaukymo antros vietos laimėtoja—Norvilaitė (JSO).

ROSELAND. — Roselando ir 
apylinkės draugijų komitetas 
stropiai darbuojasi, kad sukė
lus pinigų apmokėjimui taksų 
už lotus, kuriuos turi R.L.N.B. 
prie 104th Street ir Michigan 
avenue.

Taigi, liepos 28 buvo sušauk
tas komiteto susirinkimas, kur 
buvo svarstomi visi pikulio 
reikalai.

Išrinkta gabus ir energingi 
gaspadoriai, P. šadkauskas, S. 
Straukųs ir F. ^ilevičia, o A. 
Laurutanas serijas tvarkys; 
taip pat išrinktos gabios gaspa- 
dines: O. Dargienė, J. Motelie- 
nė, N. Plonienė ir kitos.

Taigi, musų gaspadorių pir
mininkas P. šadkauskas nei

I

sušilęs važinėja savo “limozi- 
nu” ir stengiasi, kad kuo dau
giausia pelno paliktų. Aš tikiu, 
jo darbai bus pasekmingi, jei
gu žmonės parems.

Piknikas įvyks rugpiučio 14, 
Rossi’s Grove, 130th Street ir 
Cottage Grove Avė. Trokai vel
tui vež į pikniką, 1 vai. po piet, 
nuo Darbininkų svetainės, 
10413 So. Michigan Avė.

Taigi, komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti ir pa
remti bendrovę.

Gerbiamieji, kurie turite pa
siėmę platinti serijas, maTonė 
kitę sugrąžint komiteto sekre
toriui.

Kom. Sekr.:
A. Laurutanas, 
10530 Indiana Avė.

PROGRESS PROGRAMAS
Rytoj, sekmadienį, 11-tą va

landą prieš piet, bus transliuo
jamas reguliaris sekmadienio 
programas, kurį leidžia Progress 
Bendrovės Krautuvė, 3224 So. 
Halsted Street.

šių programų išpildyme daly
vauja geri talentai, kurie vi
suomet pateikia gražių daine
lių. Taip ir rytoj, užsistatę sa
vo radio minėtu laiku ant sto
ties WGES, praleisite labai sma
gią valandėlę beklausydami dai
nų, muzikos, kalbų ir 
pranešimų.

PAKEISTAS LAIKAS

įdomių
ReĮ). J.

Kadangi per keletą sekmadie
nių Budriko radio programai is 
didžiulės WCFL radio stoties 
negalėjo įvykti dėlei užsitęsu
sio baseball broadkastinimo, tai 
kad tas daugiau neatsikartuotų, 
Budrikas galutinai pakeitė lai
ką savo programų, būtent vie
toj nuo 6:30, dabar kas sekma
dienį Budriko programas bus 
nuo 7:30 iki 8 vai. vakare (Day- 
light Sav. Time).

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Šį sekmadienį išgirsite dai
nas ir simfoninę Budriko radio 
orkestrą, kuri susideda iš 12 
muzikantų. Kadangi WCFL sto
tis yra didelės pajėgos, tai ji 
yra girdima visur lietuviais 
apgyventose kolonijose Suvieny
tų Valstijų ir Kanadoj. Leidėjas 
šių programų, Joseph F. Budri
ko moderniška krautuvė ran
dasi Chicagoje, adresu 3409- 
3417 S. Halsted St. Ten yra ge
ra pirkti radias, refrigeratorius, 
skalbyklas, pečius ir visus na
mų rakandus. Budrikas prista
to ir į kitus miestus su diddė 
nuolaida. K.

ĮŽANGOS KUPONAS |

Naujienų Pikniką
RUGPIUČIO 14, 1938

SUNSET PARK DARŽE
135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
IŠSIKIRPKIT — SU JUO (EISIT DAB2AN.
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