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Ispanijos Ministru Kabinetas Rezignavo
L0JAUSTAI ATSIĖMĖ TUNELĮ VEDANTI 

Į ALMADEN KASYKLAS. SUKILĖLIŲ 
OFENSYVAS CABEZA DEL BUEY 

FRONTE SULAIKYTAS
Lėktuvų kautynėse italai ir vokiečiai skau

džiau nukentėjo, negu lojalistai
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 16. — Francuzijos žinių 
agentija Kavas antradienj ga
vo pranešimų iš Barcelonos, jo- 
gei Ispanijos respublikos vald
žia, kuriai vadovavo premjeras 
Juan Negrin, rezignavo. Ta
čiau Kavas pranešimai buvo 
neoficialus.

Kiti pranešimai iš Ispanijos 
antradienj sakė, kad pietų va
karų fronte lojalistai, vadovau
jami gen. Miaja, padarė stai
gų ir smarkų kontrofensyvą 
miestelio Cabeza dėl Buey apie- 
linkėj, kur sukilėliai grūmojo 
paimti turtingas gyvsidabriu 
Almaden kasyklas.

Lojalistai atsiėmė iš sukilė
lių tunelj ir geležinkelį jun
giantį Cabeza dėl Buey su Al-

* I Į________

Japonai kariaus iki 
Chiang Kai-sheką 

išvys
TOKIO, Japonija, rugp. 16. 

— Antradienį Japonijos minis
trų kabinetas laikė posėdį. Pri
imta eilė nutarimų, kurie lie 
čia japonų karo Kinijoj pagrin
dus. Tarp ko kita pareikšta nu 
sistatymas, kad japonai kariaus 
iki sutriuškins Kinijos dikta
toriaus Chiang Kai-sheko ga
lią.

Lindberghai stebės 
sovietų lėktuvų 

manievrus
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

16. — Antradienį Varšuvos ae
rodrome nusileido pulk. Char
les Lindbergh su žmona. Jie 
pasakė, kad trečiadienio rytą 
išlėks į Maskvą. Manoma, jo- 
gei Lindberghai stebės Sovietų 
Rusijos oro laivyno maniev
rus.

1,000,003 kinų prie 
Hankowo

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
16. — Pranešama, kad genero
las Chiang Kai shek, kinų ar 
mijų vadas, turi sukoncentra
vęs Hankovvo, laikinosios Kini
jos sostinės, apylinkėse apie 
1,000,000 kareivių. Dabar japo
nai veržiasi Hankowo link, bet 
jų ofensyvas atrodo labai lė
tas.

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

. našauja:
Giedra, truputį vėsiau; leng

vi pietų vakarų iki vakarų vė
jai; saulė teka 5:59, leidžiasi j 
7:49 valandą.

madenu. Bent laikinai sukilė
lių užsimojimas paimti gyvsi
dabrio kasyklas tapo sulaiky
tas.

Ebro upės fronte tebeina at
kaklios lėktuvų kautynės, čia 
perorganizuotos lojalistų oro 
jėgos paskutiniomis dienomis 
pasirodė lygios sukilėlių jė
goms. Ir ne tik lygios. Pasku
tiniųjų poros dienų pranešimai 
liudija, kad oro kautynėse vo
kiečiai ir italai kur kas skaud
žiau nukentėjo, negu respub
likos gynėjai. Per šias dvi die
nas, apskaičiuojama, 34 suki
lėlių ir lojalistų lėktuvai buvo 
numušti. Kaip ir kitais atve
jais, oficialus taip sukilėlių, 
kaip ir lojalistų pranešimai ma
žina savus ir didina priešų nuo
stolius.

Hitleris pašaukė ma- 
nievrams Austrijos 

rezervus
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 16. — Pirmadieni prasi
dėjo Vokietijos kariuomenės 
manievrai. Hitleris asmeniškai 
peržiurėjo kariuomenės pulkus 
Juterboge ir tuojau sugrįžo į 
Berlyną.

Po Hitlerio konferencijos su 
generalio štabo nariais išleista 
pašaukimas Austrijos rezervų 
manievrams. Austrijos rūbe- 
žius ilgu ruožu susisiekia • su 
Čekoslovakija. 

_____ t_____

Nusižudė milionie- 
rius Dodge

LITTLE CURRENT, Ontario, 
Canada, rugp. 16. — Daniel C. 
Dodge, 21 metų milipnierius ir 
Dodge automobilių išdirbėjų 
šeimos turto paveldėjas, pir
madienį vartė dinamito lazdelę 
savo rankose stovykloj, kurioj 
apsistojo su jauna žmona ve
dybų mėnesiui. Dinamitas ek’S- 
plodavo, sunkiai sužeidė Dodge, 
jo žmoną ir stovyklos prižiū
rėtoją. Kai motoriniu laiveliu 
Dodge buvo vežamas į ligoni
nę, jis iššoko iš laivelio ir pa 
skendo. Dodge buvo apsivedęs 
vos prieš porą savaičių.

2 laivyno lėktuvai su
dužo, 5 žmonės už

mušti, 4 sužeisti
SAN DIEGO, Gal., rugp. 16. 

— Laivyno lėktuvas bombone
šis, nusileisdamas tamsoj pir
madienio vakare, pasinėrė San 
Diego įlankoj. Du asmenys iš 
lėktuvo įgulos žuvo, keturi iš
gelbėti, nors ir buvo sužeisti. 
Dešimt valandų prieš tai nu
krito žemėn ir sudužo laivyno 
lėktuvas Kearney stovykloj; 
Šioj nelaimėj žuvo trys asme
nys. /

TAMMANY VADAS TEISME — Dešinėj, garsus 
New Yorko politinis bosas ir demokratų organizaci
jos Tammany Hali vadas, James Hines, kuris dabar 
teisiamas prieš teisėją Ferdinand Pekora už dalyva
vimą New Yorko “numerių” loterijos raktete, kuris 
išvilioja iš žmonių apie šimtą milionų dolerių į me
tus. Spccialis raketų prokuroras Thomas Devvey kal
tina Hines ėmimu kyšių iš rakeįo vadų ir parupinimu 
jiems politinės protekcijos. Su Hines jo advokatas 
Lloy Paul Stryker.
'"r--: ■ ■ ...   ^,.^"■"■,^■■7 ■, t,ivrr
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Jauniįomęąės; kon- Ragina praplėsti so- 
grešas prasidėjo cialią - apdraudą

NEW YORK, N. Y., rugp. 
16. — Antradienio vakare Vas- 
sar kolegijos patalpose, Pough : 
keepsie miestely, susirinko apie 
500 delegatų, suvažiavusių čia 
Antram Metiniam Jaunuome
nės Kongresui.

Miestelio meras iš anksto pa
reiškė, kad jis miestelio vardu 
nesveikins kongreso dalyvių, 
ba jie esą “internacionalistai. 
Tiek to. Bet tikėtasi, kad svei
kinimus jiems suteiks kolegi
jos prezidentas Dr. Henry No- 
ble MacCracken ir p nia Frank- 
lin Delano Roosevelt.

Įtarimas kongreso “komuniz
mu”, pasak Kongreso pirmi
ninko Joseph Caddeno, niekuo 
nepagrįstas, nes jame dalyvaus 
įvairių įvairiausių organizacijų, 
jų tarpe ir bažnytinių, atsto
vai.

Remia prez. Roose- 
velto kandidatūrą 
trečiam terminui
WASHINGTON, D. C., rugp. 

16. — Senatorius Murray (de
mokratas iš Montana) antra
dienį pareiškė, kad jis rems 
prez. Roose'velto kandidatūrą 
trečiam terminui, jeigu prezi
dentas kandidatuos. Kiti du se
natoriai, būtent McKellar it 
Minton, mano, kad prezidentas 
Rooseveltas nekandidatuos tre • 
čiam terminui.

Praplės oro pašto 
patarnavimą

WASHINGTON, D. C., rugp. 
16. — Pašto departamentas an
tradienį paskelbė planus oro 
paštu aptarnavimui miestų ir 
miestelių esančių žemės ūkio
srityse. Planai numato siunti ■ ministrų kabinetas antradienj sos pasažieriai, paskendo. Eri
nių pristatymą gyventojams'.fįrj’nutarė visą Šalies gyvenimą tų laivelis išgelbėjo paskendu 
paėmimą siuntinių, lėktuvams koordinuoti atsižvelgiant į ka-sio laivo kapitoną Gotfried Gan- 
nenusileidžiant žemėn. ro su kinais reikalavimus. tėtį.

WASHlNGTON,: D. C., rugp. 
16. — Pirmadienio vąkjare prez. 
Rooseveltas kalbėjo per radi
ją. Pagrindinės prezidento kal
bos mintys buvo, kad reikia 
patobulinti ir praplėsti Sočiai 
Security aktą. Prezidentas, sa
kė, kad reikia senatvės pensi
jas pritaikinti platesnėms ša
lies gyventojų minioms, ir pa
geidaujama ne tik senatvės 
pensijų, bet ir sveikatos glo
bos. Manoma, rekomendacijos 
ta kriptimi bus įteiktos seka
mai kongreso sesijai.

Du žydai pakarti 
Palestinoj

JERUZALĖ, Palestina, rugp. 
16. — Antradienį tapo pakar
tas Acre kalėjime Mordecai 
Schwartz, kilęs iš Čekoslovaki
jos žydas, kurs buvo policinin
kas . ir nušovė arabą policinin
ką, kartu su juo dabojusį Bri
tanijos komisionieriaus stovyk
lą?

Tai jau antras žydas pakar
tas Palestinoj dėl teroro žygių 
prieš arabus. Pirm jo buvo pa
kartas Solomon Ben Joseph 
birželio 25 dieną šių metų. Ben 
Josepho pakorimo pasėkoj kilo 
didžiausia teroro banga, nes 
žydai keršijo arabams, o šie 
žydams. Ar ir Schwartzo pa
korimas iššauks naują teroro 
bangą, parodys ateitis.

Visa Japonija karo 
stovy

TOKIO, Japonija, rugp. 16. 
— Japonijos vyriausybė antra
dienį paskelbė, kad šalis dabar 
esanti > karo stovy. Japonijos

Iš Lietuvos
BIAURUS KERŠTAS

RUKUIŽIAI, Žagarės valsč.— 
Liepos 10 dieną apie 10 vai. va
kare ant kelio netoli savo namų 
buvo užpultas Rukuižių km. gy
ventojas J. Gailiunas. Tą vaka
rą D. R. su dviem savo sėbrais 
iš Ramoškių km. “pataisę nuo
taiką” pas T. G. važiuodami už
puolė pirma pasitaikiusią ant 
kelio Gailiuno žmoną ir biau- 
riai koliodami ir grąsindami nu
šauti, užmušti ir pan., ją labai 
išgąsdino, nes tuo laiku vyrų 
nebuvo namuose. Paskui užpuo
likai pavažiavę kelias dešimtis 
metrų sutiko grįžtantį į namus 
J. Galiūną ir iššokę iš ratų puo
lė jį. Kilo triukšmas. Išgirdę 
šauksmą atbėgo daugiau žmo
nių ir užpuolikai skubiai pa
spruko. Ant kelio rastas nu
vilktas J. Gailiuno paltas ir ke
purė. Žiaurus ir netikėtas užpuo
limas labai išgąsdino Gailiunus. 
J. Gailiunas yra pirkęs iš Že
mės Banko buv. D. R-ausko ūkį 
ir dabar pastarasis su savo sė
brais nutarė tokiu budu keršy
ti. D. R. yra labai pakerštingas 
ir visa apylinkė labai sujaudinta 
tokiu žiauriu kerštu ir užpuoli
mu.

UŽVENČIO PADANGĖJE

—Praėjusiais ir šiais metais, 
vietos laisvamanių dėka, liau
dies tarpe buvo paskleista tūk
stančiai laisvamanių e. k. drau
gijos leidinių—knygelių, kurios 
liaudies tarpe rado gyvą atgar
sį bei pritarimą. Laisvamanių 
knygutės buvo pardavinėjamos 
už dalį nominalinės kainos.

Daug buvo išplatinta “Lais
vosios Minties”, “Lietuvos U- 
kininko” ir kt. pažangiosios 
spaudos, kuri susilaukė ypatin
gų simpatijų.

Kunigai ir davatkos, pamatę, 
kad pažangioji spauda susilau
kė tokio gyvo pritarimo, rea
guodami į laisvamanių akciją, 
pažangiosios spaudos platinto
jus net ir iš sakyklos iškoliojo, 
išvadino banditais, sąšlavomis, 
blogiausiais žmonėmis, varyda
mi kuo smarkiausią reakciją 
prieš pažangiąją spaudą bei jos 
platintojus.

—šiais metais šienapiutė pra
sidėjo žymiai vėliau, negu ki
tais metais. Rugiapiutė taip pat 
matomai bus žymiai vėlyvesnė. 
Tai dėl to, kad šis pavasaris, 
nors ir buvo ankstyvas, bet šal
tokas .

• Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejus šiemet ruošiasi išleisti 
metraštį, kuris plačiai nušvies 
muziejaus visus skyrius ir bus 
gausiai paveiksluotas.

Tsb.

Vokiečių laivas susi
daužė su britų laivu; 
147 kinai paskendo

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
16. — Vokiečių laivas Hansa 
atsimušė į britų laivą Tung 
Wo, Yangtze upėje, laike au
dros antradienį. 147 kinai, Han -

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR Į

• WASHINGTON, U. C., 
rugp. 16. — Prezidentas Roo
seveltas trečiadienį vyksta į 
Kanadą, kur jam Queens uni-> 
versitetas, Kingstone, Ont., su
teiks garbės titulą.

• PRAHA, Čekoslovakija, 
rugp. 16. — Reuters (Britani
jos žinių agentija) antradienį 
pranešė, kad Čekoslovakijos vy
riausia karo taryba nutarė, jo- 
gei politinė ir militarinė padė
tis centralinėj Europoj nerei
kalauja specialių priemonių ša
liai apsaugoti nuo priešų užpip- 
limo.

• _____

• BERLYNAS, Vokietija, 
rugp. 16. — Antradienį čia pa
skelbtas raportas, kurs rodo,
kad nuo balandžio 1 d. 1937spiučio 16. — Jungt. Valstijų 
metų iki kovo 31 d. 1938 m. į'marinai (jūreiviai) antradienį 
Vokietiją* įgabenta iš užsienių išvijo iš tarptautinio setlemen- 
381,355 darbininkų. Nežiūrim? to japonų kariuomenės būrį, 
to, Vokietija jaučia darbiniu-' kurs buvo į setlementą įsiver- 
kų trukumą. I žęs.

Prisaikintieji posė- 
dininkai jau išrinkti

Hines bylai '
• NEW YORK, N. Y., rugp. 
16. — Antradienį jau buvo iš
rinkti prisaikintieji posėdinin- 
kai byloj, kurią iškėlė New 
Yorko prokuroras Dewey ga
lingam Tammany Hali bosui 
James J. Hines. Trečiadienį 
Dewey padarys pranešimą pri- 
saikintiesiems posėdininkams, 
kuo Hines yra kaltinamas.

Vokietijos moterys 
kelia maištus

PRAHA, Čekoslovakija, rug 
piučio 16. — čia gauta prane
šimų apie pasipriešinimą, kurį 
rodo Vokietijos darbininkai pri
verstiniems darbams. Pačiame 
Berlyne darbininkai kai kuriais 
atvejais sukėlė tiesiog maiš-, 
tus. Kitoj vietoj traukinys, tu
rėjęs vežti darbininkus į pri
verstinų darbų vietas, buvo su
laikytas kelias valandas. Dar 
kitu atveju moterys, susirinku
sios išlydėti savo vyrus dar
bams, sugulė ant geležinkelio 
bėgių, mėgindamos tuo budu 
sulaikyti traukinį.

Moterys šaukė: “Mes žino
me, kad tai reiškia karą, mes 
nenorime karo!”

Submarino eksplozi
joj 5 apdegė

HONOLULU, T. H., rugp. 
16. — Penki asmenys skaud
žiai apdegė antradienį, kai ki
lo eksplozija Jungt. Valstijų 
submarine Nautilus. šis subma- 
rinas yra vienas didžiausių pa
sauly. Eksplozija submarine ki
lo, kai jis buvo taisomas. Viso Į 
submarine eksplozijos metu bu
vo 34 žmonės, tačiau, išėmus 
minėtus penkis, kiti nenuken
tėjo.

• Viena užsienio dviračių fir
ma prašo jai leisti Klaipėdoje 
pastatyti dviračių fabriką. Ma
noma, kad leidimas bus duotas.

• MADRIDAS, Ispanija, rug
pjūčio 16. — Antradienį eks
plozija sudrebino Madridą. Iš
sprogdintos minos, kurios bu
vo pakastos vakarinėj Univer
siteto Miesto daly. Lojalistai 
praneša, kad daug sukilėlių ka
rių, maurų, žuvo eksplozijoj, 
nes sukilėlių pozicijos tapo iš
ardytos. Po eksplozijos lojalia 
tai nustūmė sukilėlius atgal.

• WASHINGTON, D. C., 
rugp. 16. — Elmer F. Andrews 
antradienj priėmė priesaiką 
kaipo algų-darbo valandų įsta
tymo administratorius. Saky
tas įstatymas pradės veikti spa
lių mėnesio pabaigoj.

• SHANGHAI, Kinija, rug-

Užmušė 500 civilių 
kinų 

” » • 4 - ■

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
16.— Japonų lėktuvai antra
dienį atakavo miestelį Yangsin, 
kurs stovi paskoliu japonų 
ofensyvui , Canton-Hankow ge
ležinkelio linkui. Daug žmonių 
žuvo, kai japonų bomba patai
kė į ligoninę, kurioj buvo lai
komi sužeisti kinai kareiviai. 
Viso užpuolime kinų buvo už
muštų apie 500 ir sužeistų per 
800.

Yellowstone Parke M žiema
YELLOWSTONE PARK, Wy 

oming, 16. — Pirmadienį Yel 
lowstone Parke buvo užregis
truota šalčiausia rugpiučio 15 
diena nuo to laiko, kai tempe
ratūra Čia‘registruojama. Mam- 
moth Hot Springs apylinkėj 
temperatūra siekė 33 laispnidS, 
o Tower Fall apylinkėj tempe
ratūra buvo nukritusi iki 27 
laipsnių aukščiau zero. Sniegas 
padengė daugumą parko kalnų. 
Ten, Yellowstone Parke, pir
madienį buvo žiema.

Žemė užgriuvo 
25 kasėjus

CHEMNITZ, Vokietija, rugp. 
16. — šios apylinkės anglies 
kasykloj dėl potvinio žemė už
griuvo apie 40 angliakasių. Vei
kiai išgelbėta 14 kasėjų. Ta
čiau kol kas nenustatyta, kas 
atsitiko su 25-kiais kitais ka
sėjais.

RUGPJŪČIO MfiN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 Ir

• •

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto Iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADML
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RO KOMim K SKYRIŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

KONEERENCTJ A.IV¥KO BiRŽ«bIO-25 IR 2fr Dl, 1938, 
JERMYN HOTEU SCĘANTONE

Iš Lietuvos
Iš VIŠTYČIO PADANGĖS.

Trečiadienis, Rugp. 17, 1938

(Tęsinys)
Detroito Skyriaus raštiškų ra

portų skaitė dėl. Kemešiene. 
Skyrius darbuojasi pavyzdinga^ 
ir už tai daugiausiai i kreditu 
priklauso skyriau* sugabiai vaL 
dybai. Kasinėtai rengia Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimus, piknikus ir 
kitokius parengimus. Lietuvos 
krizio laiku pasiuntė telegra
mas į atatinkamas vietas.

Clevelando Skyriaus raportų 
davė dėl. Mažeika. Skyrius ne
gali perdaug pasigirti nuveik
tais darbais. Amnestijos para
šų surinkta mažai. Turėjo ke- 
liolikų parengimų — prakalbų, 
kaip tai
persekiojimo 
klausomybės 
jime. Ateityj 
džiau veikti,
vietos ir apylinkės draugijų į 
Amerikos Lietuvių Kongresų.

Schuylkill. County Skyriaus 
(Pennsylvania) raportų išdavė 
dėl. O. Žiobienė. Skyrius veikia 
sutartinai ir kai kuriuose, klau
simuose įtraukia Kongrese ne
priklausančias. sroves į bendrų

Wilkes-Barre Skyriaus rapor
tų davė dėl. Stankevičius. Raš
tiškų raportų, konferencijai pri
siuntė Skyriau*. sekretorius 
Sondbęga&i Po tūlų nesusipra* 
timų^ Skyrių*. včE veikia gerai. 
IjiėtUvo* nepriklausomybės 20- 
tas sukaktuves minint sureng
tas sėkmingas mitingas. Rytoj 
(birželio 26) rengiama* pirmas 
piknikas, kuris įvyks tarpe WiĮ- 
kas-Barre ir Scrantono.

Pittsburgho Skyriaus rapop- 
Skyrius 
dar ge-

& 
it
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Lietuvos valstiečių 
reikalu ir neprit 
sukaktuvių, minė* 
numatoma sklan- 
įtraukti daugiau

Gavome Kultūrą 
No. 6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad, Zaleskis.
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarines 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

gerai, veikia ir veiktų1 
;riau, jei centras duotų daugiau 
direktyvų ir paraginimų* Lietu- 
Vos nepriklausomybės sukak
ties paminęjimubsurengė mitin
gų kartu su kįtęm srovėm. Mi
tinge kiekviena srovė rinko aut. 
kas skirtingiem reikalams. Sky
riaus. komiteto rekomenduotam 
tikslui, Lietuvos, politinių kali
nių paramai, surinkta daugiau
sia aukų,

Coimęcticut Apskričio rapor
tų. davė dęl< Jolopuas, Apskrity j 
priklauso penkios apylinkes- ko
lonijos, Jąu turėjo kelias kon
ferencijas. Ypatingai pasekmip- 
ga konferencija buvo sušaukta 
Liotlivos-Lenkijos. ginčo klausi
mu. Visose kolonijose rengia
ma paminėjimai Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių.

Binghamtono Skyriaus raš
tiškų raportų davė dėl. Mikola- 
junųs. Skyrius susiorganizavo 
lapkričio 15 d., 1936 nu, iš 9 
organizacijų. Vėlimų SLA kp. 
atšaukė savo atstovus iš sky
riaus ir dabar priklauso 8 or
ganizacijos siu 599- nariais. Su
rengta’ du Lieti; nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimo mitin
gai 1937-38 metais; surengta 
prakalbos Centro Komiteto at
stovui Dr; Montvidui ir skait
lingas mitingas kada iškilo Lie

, Naujienų-Acme Telephoto
KIDNAPERIŲ AUKOS — Daniel Cox Fahey Jr., 

architektas ir Miss (Peggy Gross, St. Louis turtuolė, 
kuriuos pagrobė du ginkluoti kidnaperiai ir nuvežė 
Minnesotoii, kur paliko abu supančiotus prie Minne- 
apolis*

VILKAVIŠKIS. — Neperse
niai mirė: Vištytyje gana pa
žangu* ir. kovojęs su neteisybe 
a. a. Pranas Austrą, 75 m. am
žiaus. Begyvendamas savo am-, 
želį plušo — dirbo sunkų ak
mentašio ir paminklų dirbėjo 
darbų, tikėdamasis ir geresnių 
laikų; Buvo pažangus ir apsi
skaitęs žmogus.

Skaitydavo “L. žinias”, “L. 
U.” “L. Mintį” ir kita pažan
giųjų spaudą.
a Mirė be jokių, tikybinių pa
tarnavimų., Laidojant, net ne
norėjo klebonas leisti į kapus 
nedavė nė neštuvų, bet jo bro* 
lis ir sūnus nenusimė ir neš
tuvus paskolino iš liuterionų.

Į laidotuves susirinko 500 žmo
nių. Mirusis šaulių orkestrui 
lydini;, buvo nuvežtas į amžino 
poilsio vietą. Tebūna lengva 
jam žemelė!

— “L. Ūkininkas” beveik, 
kas sekmadienį bažnyčioje šmei
žiamas ir įvairiai ujamas. Esą; 
tik dėl to taip gerai laikąsis, 
kad buk tai gauna lėšų iš ko
kių tai “centrų” ir panašiai. 
Bet vietos ūkininkai ir net dar
bininkai kas kart vis linksta 
prie tokios spaudos, kuri rašo 
tik teisybę.

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
758, WmI 35th St

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

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

TeL Kenwood> 5107-

I

1 Motery sužiurę Riti
J vs GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

tuvoj kriziš. Atlaikyta jau 10 
konfereųęijų ir įvairiais reika
lais pasiųsta keliolika telegra^ 
mų Lietuvos vyriausybei. Su
rinkta nemažai parašų ant am
nestijos peticijų.

Rochesterio Skyriaus; raportų 
iš rašto davė dek Druseika. Skyr 
rius surengė du1, pasekmingu 
mitingu, vienų vakarienę ir vie
nų, piknikų^ Nuo tų parengimų 
liko* pelno $372. Lietuvos poli
tinių; kalinių paramai pasiųsta 
$112 ir Ispanijos, kovotojams 
už laisvę $242. Trumpoj ateityj 
numatomas dar vienas parengi
mas, kurio pelnas bus skiria
mas. pagelbai politinių kalinių 
Lietuvoj. Nors. RochestOr kolo
nija. nedidelė,, bet pusėtinai 
daug nuveikta. Sutarimas yra 
pavyzdingas.

Scrantono. ir Philadelphijos 
delegatai raportavo, jog. tose 
dviejose, kolonijose Skyriai yra 
susiorganizavę tik visai nese
niai, tad nėra kas raportuoti iš 
nuveiktų darbų. Abiejų koloni
jų delegatai pasižadėjo stengtis 
pravesti šios konferencijos ta
rimus ir veikti ateityje sulyg 
Clėvelande suvažiavimo priim
tu programų.

Po trumpų diskusijų visų 
skyrių delegatų raportai priim
ti vienbalsiai.

liniukas, R. Jonušaitis, B. Mi
kulis,. F. M. Ihdrulis, A. Balins- 
kas ir Linkevičius. Viso 6 dėl.

Schuylkill Pavieto, Skyrius 
(Minersville,. Pa.) atstovauja 8 
organizacijas su 832 nariais. 
Delegatai: A. Lakfttskas, J. Stag- 
niunas, E. Motuziene, J. Rama
nauskas, S. Pečiulis, E. Senkie- 
ne; O. SenibarienO, M. žioba, B. 
Valiukas ir O. žiobienė. Viso 
101 delegatų

Lietuvos Gynimo Komitetas 
Philadęlphia, Pa., atstovauja 15 
organizacijų su 3,000 nariui De-

atstovauja 6 organizacijas su 
394 nariais. Delegatė A. Uogai* 
tė.

Connecticut Apskritis atsto
vauja 40 organizaęijų su 6,000 
narių. Delegatai; V. J. Valaitis 
ir V. T. Jokimas. Viso 2: dėl.

(Bus daugiau)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

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

East St. Louis, III., Skyrius

LA. EŽERSKIS
f LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

I Tel. YARDS 1278
' DYKAI. KGELČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jolm F. Eudeikis

}

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Herinitage Avė.
4447 South. Fairfield. Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727'

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 AVK 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

st.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield. Avė. Laf. 8014

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

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

MADI8Y ONEIDAItD.

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES.

1, Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai.

SU 6 KUPONAI&
TIKTAI.

Taupykit
Kugomis

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽE

6OLLYWOODVO»^|

PER
SĖT

Kitur 
Kainuoja 

$2.75-

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, IU.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena 'užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paStu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir p&r 
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užšokant dėžę pa§- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c..

kuponus. Taipgi pinigai^

Atsiųskit man .....................—------------ —■

Siunčiu i

Vardas

Adresas

Miestas Valstija.
Z

MANDATŲ KOMISIJOS 
RAPORTAS

Ghicagos Skyrius atstovauja 
80 organizacijų su 15,000 na
rių; Dlegatai: Dr. A\ Montvidas, 
Pi Grigaitis, V. Andrulis, A. Li
tvinas, K. Liutkus^ P. Miller, X. 
Shaiko, K. P. Deveikis, Aldona 
Mikužiutė; V. Kaulinas, P. Dau
baras, Anastazija Mikužiutė, K. 
čepulevičius, V. Černauskas, 
Mačiulis ir V. Adomėlis. Viso 
1.6 delegatų;

Brooklyno skyrius atstovau
ja- 18- organizacijų su 3,415 na
rių. Delegatai: M. Stakovas, R. 
Mizara, P. Tiškus, A-. Rimbą, K. 
Michelsonas, M. Rrowniutė, A. 
Sinkus, K. Kreivėnas ir K. Bu
kauskas. Vėliau dar pribuvo: J. 
Glaveckas ir A. Viznis, nuo 
LSS 19 kp. ir S. Cibulskis, nuo 
LDD 7 kuopos. Viso 12 delega
tu

Bostono Skyrius atstovauja 
13 organizacijų su 1,450 narių. 
Delegatai: St. Michelšonas, Po
vilas Kubiliūnas, Jonas Kruko-r 
nis ir Ji Laurinskas. Viso 4 de- 
legatai;

Detroito Skyrius atstovauja 
1& organizacijų su 2,500 narių, 
Dlegatai: M. Andrulienė, M. 
Prąkevičius, S. J. Markūnas ir 
My J. Kemešienč.. Viso 4 dek

Clevelando Skyrius atstovau
ja 13 organizacijų su 920 narių. 
Delegatai: J. Žebrys, J. Mažei
ka, E. Sklęriene, K, Romandie- 
nė ir M. Žebrienė. Viso 5 dėl.

Binghamton Skyrius atsto
vauja 8 organizacijas su 599 
nariais. Delegatai: J. Uogintas,
H. Žukienė, J. ‘Vaicekauskas ir 
P. Mikolajunąs. Viso 4 dęl.

Scrantono Draugijų Sąryšis 
atstovauja 7 organizacijas su
I, 067 nariais, Delegatai: P.' Pės-

-A

■U

t—v 2 koplyčios, visose
; LsZ 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
7 vaL vakaro* iš W. H. F. C. stoties. (1420. KJ—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
PENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR, BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVICIUS
iia A.veniie Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Ęhone Grovehill. 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

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

NARIAI 
Ghicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
PatarnavL 
mas Dieną 
ir Naktį

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

’ • 1 , . ., • * , * •. # > \

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East lp8th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięav Avenuę Phone Yards 4908

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 teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
sų elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali 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

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 SL 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
8

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Węst 22nd Street
Valandoj: nuo 1—3 ir 7—8 

Sėredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
' 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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bei kalbi rėjau į visus namo kampus. 
Baldai senoviški, brangus. Se-

ligoni-

uždir- 
kuriostaliaus, 

nebaigtą stalą

ir šimtą litų ...
Koženiauska's

s Daukšos gatvėje, Kaune, gy
vena vienas vienintelis lietuvis 
stalius Koženiauskas. Patalpėlė 
mažytė, drėgna ir jis pats iš
blyškęs, rodos ką tik iš 
nės išleistas.

—Kiek gi per mėnesį 
bi ?—klausiu 
rankos virpa 
atremtos.

—Kai kada
Pasirodo, kad

gauna iš Daukšos gatvės užsa 
kymus padirbdinti lentynas, ko
kį stalą ar šiaip niekniekį. 
Ddžiaugiasi savo klijentais ir 
uždarbiu, kurs niekada šimto 
litų per mėnesį neviršija.

—Na, o daugiau lietuvių šioj 
gatvėj ar iš tikrųjų nėra?

—Yra daug, bet visos tarnai
tės ..

Iš tikrųjų. Išlandžiojau visą 
gatvę, ir visur lietuviai tik tar
naitės. žydų liaudies mokykla, 
kurioj mokosi 283 vaikai—sar
gienė lietuvė. Didžiausiam san
dėly, kur visi tarnautojai žy
dų tautybės—tarnaitė lietuvė, 
šioj gatvėj yra ir Rabinų S-gos 
Lietuvoj C. Komitetas.

Susipažįsti! diktą, bet išba
lusią tarnaitę Zosę. Pradžioje 
ji nesileidžia su manim į kal
bas šaukdama:

—Tamsta, turbūt tarnaičių 
ieškai?? Neisiu! Pas lietuvius 
tai bijok kambary ir nusičiau
dėti. O čia pas žydus, kad ir 
brudni kambariai, bet gali ko 
liotis su poniom kiek nori. 40 
litų per mėnesį uždirbu ir man 
gana!

šiaip taip išsiaiškinau.
—Tai, tamsta, toks pisate 

liūs, senų bobų ieškai? Ot, ten 
truputį į kairę gyvena sene 
Rakauskienė. Ji, sako, atsimena 
kaip caras prie Rotušės ūki 
ninkus korė.

Blizgančiom blauzdom nušvyt 
ravo Zosė, be abejo, pas1 Kapuls 
kį, a aš nuėjau pas Rakauskie^ 
nę. Sena, suvargusi moteriškė. 
Ant sulūžusio stalelio Jakavi- 
čiaus kalendorius su atversta 
Saliamono galva. Penketas vai
kų kaip pelės išbėgo iš požemio 
į gatvę, o aš visą valandą kan
kinaus su senute iki ji šiaip 
taip suprato ko aš noriu.

—Aš buvau dar jauna,—kal
ba senutė,—bet mano mamytė 
atmena, šitoj gatvėj buvo tik 
penki plytų namai, o visi kiti 
nei šioki nei toki. Kai išeidavau, 
būdavo, į katedrą žvilgterėk, 
tai man visos blusos numirda
vo. Tokia ji buvo didelė, tokia 
didelė. O dabar kai pasižiūriu, 
rodos sumažėjo, į žemę susmu 
ko. Taigi, sukilo visi ponai ir 
mužikai prieš ruskių carą. Mes 
tada gyvenome tolėliau prie Ne
muno, žuvytes gaudydavom ir 
žydeliam pardavinėdavom. Ne
ša a. a. mano mama krepšelį ly- 
dėkų į senamiestį, o kad pilna 
žmonių, o kad pilna. Ir vis prie 
Rotušės sustoja, o kazokai tik 
“razoidis” šaukia, žmones išsi
skirsto, bet iš kampelių žiuri 
kas bus. Nagi, sako, atveda su
rištus du bajorus ir vieną mu
žiką. Kartuves pastatytos. Ne
mačiau aš tų kartuvių ir duok 
Dieve, kad nematyčiau, bet, 
mano motutė iki mirdama tų 
kartuvių negalėjo užmiršti. Ir 
štai pakorė du bajorus, įmetė 
lavonus į kaž kokią tara taiką, o 
mužikėlis verkia, prašo pasi
gailėti. Nepasigailėjo bambizai, 
nedavierkos. Pakėlė mužikėlį 
pusę metro nuo žemės ir laiko! 
kol jis nusikabaruos ... Tuo 
tarpu joja kazokas dabartine 
Vilniaus galve ir kardu mos-| 
tikuoja. Visi, sako, sužiuro kas 
čia. Nušoko kazokas nuo ark
lio ir sako:

“Caras mužiko pasigailėjo,1 
paleiskit jį!” O kur jį, tamste
lė, bepaleisi, kad jis buvo jau 
su iškištu liežuviu ... *

Paskui, kalbėjo žmonės, esą 
tas caro “paslas” ilgai karčia- 
moj 
liau 
ras,

bininkai per greit pakorė. Et, 
daug mano mamytė visokių bai 
senybių pasakojo, bet sena ma
no galva nebeatsimena. Vyrą, 
ponuliuk, girtuoklį turėjau, dau 
žė per galvą ... Dabar gyvenu 
pas gimines ant loskavos duo 
nos, su vaikais erzeliuojuos. ..
Milijonierius Kalba Apie Vilnių

Nekalbėkit nei su vienu Dau
kšos gatvės buhalteriu. Jie pri
pratę prie trejopos, paslaptim 
gosios buhalterijos, kurios jo
kia valdžia, jokie inspektoriai 
niekada neiššifruos. Ir kalba 
jie taip pat paslaptingai užsi
kirsdami vieną žodį tau, du sau, 
o 20 užslėptų savo šeimininkui. 
Jau geriau iš karto nueiti pas 
kurį žymesnį Daukšos gatvės 
milijonierių ir asmeniškai su 
juo šnektelėti. Taip ir padariau.

X firma turi kokią dvylika 
manufaktūros sandėlių. Pasak 
juokdarių apačioj žieminės me
džiagos, o viršuj vasarinės, ku
rias išperka 'visos musų ūkinin
kaitės, mašininkės ir didelės 
ponios. Einant i trečią aukštą, 
kur šitos firmos šeimininkas 
gyvena girdėtis tratėjimas,, 
ūžesys, tartum vaikščiotum po 
garinį malūną. Pasibeldžiu. Tarų 
dury sutinka mane žemo ug?, 
šlakuotais veidais tarnaitė lie
tuvė ir nuveda pas patį poną. 
Vest toli nereikia, nes pona^ 
kyšteli pro kitas duris galvą.

—Tamsta iš laikraščių? Net, 
Net! Firmos blogi reikalai, 
skelbimų mes neduodam.

Aiškinu, kad man skelbimų 
visai nereikia. Netiki.

—Tai tamsta aukas renki?
Šiaip taip išsiaiškinu. Įbėga 

duktė studentė. Ji suprato ma
ne, bet į tėvą žvilgterėjo išgąs
tingai.

—Papa, tik tu daug nebeitai!
Senas, pražilęs ilgą juodą 

švarką prasisegęs savininkas 
sigando.

—Ui, prašau sėst. Ką aš 
nau, viską papasakosiu. Bet
noriu žinot, ar tamsta visą pa
rašysi į gazietą?

—Na, žinoma.
—Ar tamsta ne verslovinin- 

kas? Dovanokit, kad aš šito 
klausiu. Čia pernai pas mane 
buvo toks ...

—Ne, ne. Aš tik žurnalistas.
—Nu tai ponas, jus ką nors 

išgersit. Pas mane yra puikus 
midus. Šone!

Atėjo ant stalo midus, pyra
gaičiai ir dar šis tas.

—Aš žinau, ponas, kad čia 
mane kas nors apskundė. Jus 
manote, kad aš neprisidedu prie 
Lietuvos. Eto Leizeris! Aš jum 
tuoj įrodysiu. Judke, a Judke! 
Šone, pozovi malička! Nu vot, 
Judke, aš tau kalbu lietuviškai, 
ar tu supranti? Matote, dešim
ties metų vaikas supranta lie
tuviškai. Nu, tai Judke atnešk 
tu požalustvo savo Vilniaus pa
ša. Gicher!

Po trijų minučių aš vartau 
Vilniaus pasą su nemaža įli- 
pintų žeklelių. Milijonierius žiu
ri į mane ir juokiasi.

—Matote! Ir aš jum pasaky
siu, kad tai dar ne viskas. So‘ 
ne, parodyk albumą, etot balšoj!

Varčiau aš didžiulį garsiųjų 
Lietuvos žmonių albumą, žiūri
nėjau Vilniaus pasą, net Basa
navičiaus stovylėlę ir buvau

iš-

zi- 
aŠ

m slėniai vaišinam, 
namas.

—Kai lenkai tik mažyt: šurum nelių portretai su ermulkdm Ii?' 
burum, aš pirmas eisiu 
Aš duos u pinigą, viską 
O dėl ko? Lenkai 1920 
užmušė mano seserį. Ji, 
Gardine turėjo cacką, o 
gaziną. Ir tie parŠyvi legijonie- 
riai viską atėmė ir ją numetė 
m o tilto į Nemuną. Uch! Kai 
aš pagalvoju .tai man ir dabar 
galva plyšta.

—Kaipgi jum sekasi preky
ba?--pagaliau paklausiau.

išblyškusiais, ištysusiais veidais. 
Žiuri jie į savo anūkus primin
dami, kad prekiavo skudurą's, 
gelažgalais ar važinėjo po kai
mus rankiodami linų pluoštus. 
O štai vaikai milionieriai. Ta 
čiau, tų milionierių kambariuos 
nepastebėsi, kad jie gyvena Lie; 
tuvoj. Tiesa, mačiau tris lietu
viškas kyngas, be abejo, pigio 
sios loterijos išdavas. Tai žydai 

įl/etuvoje,- Sukaustyti latrai ir 
Milijonierius susičiaupė ir ii J kaž kokia nematyta knygutė— 

gai sėdėjo kaip prie šabasinių žydas hitlerizmo vadas, 
žvakių.

—Ir gerai ir blogai. Kiti sa
ko, kad mes milionieriai, bet 
jeigu pakratyti, 
kaip, 
nius, 
reikia. Musų žmonės nerizikau- 
ni, bijo. Pavyzdžiui Ispanija. Oi..! 
oi kokį ten biznį galima pada
ryt. Bet, liepia ša! Mes “ša”. 
Lietuvoj mažos krautuvėlės ei
na bankrot. Blogai atsiskaito... 

Atvažiavo kaž kokie du pre i 
kybininkai iš provincijos ir man 
teko baigti. Išeidamas žvilgte- ko savininkas.

kovoti, 
duosiu 
metais 
žinote, 

ne ma-

Jonas Ripka

tai nežinia 
“Galima būt daryt biz- 
bet visur ne taip, kaip

JUOKAI
NEPRIETARINGAS

—Negaliu kęsti, kai trys 
žmones užsidega papirosus vie
nu degtuku.

—Ar tamsta esi toks prie
taringas?

—Ne, aš esu degtukų fabri-

PUIKUS AMERIKOS VENETIAN BLINDS
Viskas padaroma, kaip užsakoma, impor
tuoti raiščiai, justi pasirinkimas iš 14 spal
vų. PARDUODA LENGVAIS TERMINAIS 
MAŽU ĮMOKĖJIMU LIKUSĮ NUO G MĖN. 
IKI METŲ IŠMOKĖTI.

APSKAIČIAVIMAS DYKAI

ACOkD window shade and
VENETIAN BLIND WORKS

2808 WeWst 59th Street • Telephone Prospect 2880-1

Moderniškas LIGONINĖS APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kainas.

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavi
mu. 24 valandas prabūti k-C 4 E 
goninėje. Vaikams W

Užaugusiems

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėjimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo.^
Pilnas aptarnavimas ....... Ov

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties diemj> prabuvimu li
goninėje, gazų ahtišep£ikas, chiru
rgo patarnavimas. "Kambarys ir 
užlaikymas. Pilrias aptarnavimas. 

TIKTAI *1 00 *1 25
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turin
čio puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio pato
gumas.

DUODAME PINIGUS

telephone company

NAMŲ NUO

Statyk^ Taisyk

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

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

po pietų.

• PILNA APDRAUDA AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

susitariau

PažinreRirn
Aš kremus i markei 

su denUstu .
.Mda&ieni kannynUS

pakviečiau P ęa8akiau
Barro-NS pietums

Marytei gėiii} iužsakiau

Ištihro Apstmo

Jeigu reikia atnaujinti 
morgičių;

Jeigu norite taisyti na
mą;

• 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

INSURANCE
(APDRAUDA)

Te. p Von« Avenue
POCAHONTAS ' M^ne R°unh 9022
(Screened) Tonas .. K $7.25

SMKStN5fi? DAUG"w«ESNf:S
SI KaimI . nus ar r)au^au 
|L^ĄJEJJL™UMPAM LAIKU.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted S t

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

LINK-BELT STOKER

BLAINE RAMSAY HOSPITAL
35 South Hoyne Avenue 
(TARPE MADISON IR MONROE) 

Telefonas dieną ir naktį SEELEY 4700.

• Užsitikrink savo in- 
dčliams tikrą apsau- 
gą ir pelną.

namus skolindamas iš
naujienų spulkos

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

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

OF YOUR

INSURED
L_________ .1

UP TO

• čia visų INDĖLIAI
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

ARE YOU SUFFERiNG FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare,

Į driving, movios, reading, e t c:?
Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
deanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyea feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stam| 
or coin) vvith your name and addrest to T1 
Murinę Co., Dept. MF•Chicago. III.

LITHUANIAN BUILDING,^ 
LOAN and SAVINGS ASS N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8509 

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

Vardas.....\

Adresas.

kli

caras ge 
jo pagel

baliavojo, kad tyčiom vtL 
atjotų. Vadinasi, 
pasigailėjo, bet

«*ms**w*

South Center Pluntbing & Heating Supply Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

//•ĘEYES
AT ALI DRUG STORES

indams kuponas
IKI RUGPIUČIO 20 D.

ia savaite su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. 
ą i u s^tas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Illinois

TTTT tt^SISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 16 CENTŲ PERSIUNTIMOJEI UŽSlbAaroi. KLAIDOMS PADENGTI

‘.V
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NMOSENOS
The Lithnanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

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

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

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams ___________ __
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija ______ ___ -___  8c
Savaitei  ........     18c
Mėnesiui ............................... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...............................  $5.00
Pusei metų ---------------------- 2.75
Trims mėnesiams ...............— 1.50

‘Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
' (Atpiginta)

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .....—.....    4.00

'Trims mėnesiams ----  2.50
‘Pinigus reikia siųšti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

delis čia daiktas, jei žus keli milijonai žmonių! Bet už 
tai bus lengviau gyventi tiems, kurie išliks gyvi.

Tai skelbimas kovos dėl būvio pačia blogiausia to žo
džio prasme. Ir kada tai skelbia gana įžymus mokslinin
kas, tai kažkaip šiurpu pasidaro.

Šia proga bus ne pro šalį pažymėti, jog Kinijos gy
ventojų-Skaičius paprastai yra labai perdėdamas. Gyven
tojų ji gal turi tik pusę tiek, kiek jai priškaitoma. Bet 
apie tai kitą kartą.

AMERIKOS IŠTEKLIAIDARBININKŲ BŪKLĖ 
VOKIETIJOJ

Fašizmo eksportavimas
Prieš kiek laiko Milane įvyko fašistų kongresas už

sieniu politikos problemoms sprąsti. Spaudoje apie tą 
kongresą visiškai mažai tebuvo rašoma, o tuo tarpu jis 
buvo tikrai įdomus. Įdomus tuo, kad parodė, jog fašis
tai vis darosi didesni ir didesni akiplėšos. Jie jau atvirai 
kalba, kad pasaulis jiems priklauso. Apie pakitėjimus 
pokarinėje Europoje pranešimų padarė 'fašistų kongreso 
narys Pavolini. Pirmiausia jis nurodė, jog iš visų per
mainų, kurios įvyko po karo, Rusijos revoliucija yra pas
kutinis istoriško ciklo epizodas, kuris eina prie galo, kuo
met fašizmas esąs naujos istorijos įžanginis skyrius. Vie
natinis autentiškas revoliucinis judėjimas, pasižymįs sa
vo antiliberališkumu ir antidemokratiškumu, ( esąs fašiz
mas. Mussolini buvęs intervencijos šalininkas 1914 m. tik 
todėl, kad jis numatęs revoliuciją. Ir kai toji revoliucija 
kilusi, tai jis sukūręs naujam amžiui pavyzdingą kons
tituciją, : kuri nusako tatalinę ir korporatinę santvarką.

’ Apie tai/kam‘turės priklausyti ateitis/Pavolini štai 
ką turi pasakyti:

“Bet tikras skirtumas tarp bolševizmo ir fašizmo 
vyriausiai pasireiškė štai kur: Rusijos eksperimen
tas neįgyja šalininkų ir nesiplečia už sienų. Po dvi
dešimt su viršum metų jokia kita šalis nepasidarė 
bolševikiška. Su fašizmu yra kaip tik priešingai, — 
jis darosi visuotinių, šiandien 150,000,000 žmonių gy
vena autoritąrįpjėše ir ’ totalinėse valstybėse. Trečia
sis reichas buvo fašizmo padarinys; ir iš dalies fa
šistiškos yra Japonija, Turkija, Portugalija, Lietu
va, Latvija, Vengrija, Lenkija ir Graikija.”
Tai gana įdomus pareiškimas. Vos tik prieš kelis me

stis pats Mussolini keliais atvejais tvirtino, jog fašizmas 
priklauso tik italams ir nebus eksportuojamas. Bet tada 
Hitleris nebuvo įsigalėjęs ir savo gengsteriškomis prie
monėmis neterorizavo Europos. Dabar, kai pradėjo veik
ti Berlyno-Romos ašis, tai fašistai jau tiek įsidrąsino, 
jog be niekur nieko kalba apie naujo amžiaus pavyzdin
gą konstituciją/ kurią, turėsiąs priimti pasaulis.

Žinoma, jeigu'tam tikras gyvūnas turėtų ragus, tai 
visiems butų bloga. Per paskutinius kelis šimtus metų 
žmonijai teko daug visko išgyventi, išgyvens ji ir fašis
tinį slogutį, kuris gimė pasaulinio karo pasėkoje.

Hitlerio ambicijos Siekia kur kas toliau nei Mussolinio: 
jis, pavyzdžiui,, yra pasiryžęs sukurti Vokietijoje tokį re
žimą, kuris turės tverti visą tūkstantį metų.

Čia, žinoma, nieko’naujo. Praeityje irgi yra buvę pa
kankamai mąniakų, kurie galvojo maždaug taip pat, 
kaip ir dabartiniai diktatoriai, šiandien apie juos mažai 
kas beprisimena. O jeigu ir prisimena, tai tik su pasi- 

' biaurėjimu.
Greičiausiai1 tokio i pat. likimo susilatiks ir visokie 

Mussoliniai, Hitleriai bei kiti diktatoriai, kurie šiandien 
bando nustatyti tvarką tūkstančiams metų.

Trumpi pranešimai iš Vokietijos sako, jog ryšium su' dabar vykstančiais armijos manevrais kai kuriuose mieštuose įvykusios labai nemalonios šcenos, Koriskripcijos keliu įmamų vyrų žmonos tiesiog pradėjusios maištą kelti ir labai nepalankiai apie sumanytus manevrus atsiliepti. Tas moterų maištas tiek paveikė nacius, kad jie tuoj patvarkė į geležinkelių stotis neįsileisti palydovų.Vieni verbuojamų vyrų turės dalyvauti manevruose drauge su reguliariniais kareiviais, o kiti bus pristatyti pčie įvairių darbų, susi j ušių šu sienų sustiprinimu. Mat/Prancūzijos ir Čekoslovakijos ) pasieniū eina skubus specialių apkasų kašimas. Tiems tai ddfbūms naciai ir verbuoja darbininkus.Faktiškai Vokietijos darbininkai visiškai neteko laisvės. Jie nebegali pasirinkti vienokį ar kitokį darbą, nebegali iš vienos vietos į kitą persikelti. Apie laisvus susirinkimus ir savo reikalų aptarimus negali būti ir kalbos: kas jiems įsakoma, tai jie ir turi daryti. Apie tai su pasididžiavimu kalba “Angr*ilf”, Vokieti j os!> darbo fronto nas. Štai ką .jis saĮto:“MušUrfl^rište vyrai tol, kol juos prakaitasša.1 Kai kuriose pramonės šakose viršlaikis yra reguliaris dalykas, be kurio negalima apsieiti. Vakare, eidamas iš dirbtuvės, darbininkas jaučia, kiek per dieną jis išeikvojo j ėgds.“Streikai yra praeities dalykas. Tas nusenęs klasių kovos įrankis liko į dulkes sutrintas... Darbininkas negali, pagal savo norą, Vieną dai’bą numesti ir kraustytis kitur. Laisvą persikėlimą iš vienos vietos'į kitą draudžia keturių metų planas.“Laisvas organizavimosi daugiau nebeegzistuoja. Darbininkų atstovybė liko pabaiki n ta.“Dėl algų jbkių derybų nė4 ra: jos nūštūtomos. Įmdnių savininkai1 pagaliau vėl yra pilni -šeiniininkai. Jie gali džiaugtis savo gerove, bet' nėj ra priversti'darbininkams ak gas kelti.”

orga-

Kilti jos gyvento jų perviršis
Kasdien mes įkaitome apie Kinijos įvykius. Skaito

me apie tai, kaip japdnų lėktuvai naikina mieštus ir kai
mus, naikina kareivius ir šiaip civilius gyventojus.

’DaugėliUi vaizduojasi, jog Kinija yra -milžiniškas 
kraštas, kuriame gyvena šimtai milijonų žmonių, štai 
prieš kiek laiko įvykusiame tarptautiniame mokslininkų 
kongrese Paryžiuje Dr. Frank W. Notestein teikėsi pa
reikšti, jog dabartinis karas Kinijai gali būti naudin
gas... _

Kinijoje žmonės susituokia anksti, nesulaukę 20 me
tų amžiaus/Gimimų skaičius ten yra labai didelis, — du 
kartu didesnis nei Amerikoje. O kadangi ir šiaip gyven
tojų Kinija gal turi nuo 350 iki 500 milijonų, tai Dr. No
testein ir .mano, jog karas gali būti Kinijai naudingas. 
Mat, karo pasėkoje sumažės žmonių skaičius. O jie ir da
bar jau negali prasimaitinti.

Tenka pasakyti, jog tai labai “realistinis požiūris” 
į gyventojų perviršį. Vadinasi, jeigu yra perviršis, tai 
reikia juo nusikratyti karo pagalba ar kitokiu budu. Di-

Lietuvos žaizdos
II.

Klaipėdos kraštas. — Baldžius aklai tarnauja naciams. 
— Buvę komunistai, kurie pučia į nacių dūdą. — 
Vokiškas jaunimas. — Lietuvių darbininkų išnaudo
jimas. — Kaip Ragulies šaudė į lietuvius. — Bylos 
liga. (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Iš Lietuvos
Veterinariniai susi
tarimai tarp Lietu

vos ir Lenkijos

Amerikos žmonių ištekliai nyksta keturis kartus greičiau^ negu žemės resursai. Nežiūrint audrų, derlingos žemės išplovimo ir kitų nelaimių, Amerika turi visko daugiau nei -gali sunaudoti.Tokį pareiškimą neseniai padarė Dr. (J. E. Baker, Jungtinių Valstijų agrikultūros departamento ekspertas. Esą, Amerika turi per daug žemės ūkio produktų, per daug dirbamos žemės, bet nepakankamai gyventojų.Per dešimtį mėtų apie penki nuošimčiai žemės nustoja savo vertes. Dėl išplovimų ir smėlio audrų tos žemės derlingumas tiek sumažėja, jog ją neapsimoka dirbti. Tačiau per tą pat dešimt metų gimimų skaičius Amerikoje sumažėjo 20%. Apskaičiuojama, kad per sekamus dvidešimt metų Amerikos gyventojų skaičius padidės aštuo- niais milijonais. Tą prieauglįmaitinti ir dabar.Toliau Dr.; Baker nurodo, jog Amerika turi heįmariomai daug nedirbamos žemės (109,000,000 dkrų ganyklų, kurias galima butų paversti dirbama žeme, jei tik biiVų reikalas). Ta nenaudoj amA' žemė galėtų išmaitinti dar daug milijonų žmonių.dirba išmu-

Taip rašo oficialus “darbo fronto” organas,1 kuris yra skiriamas darbininkams skaityti. Faktiškai tam “frontui” < tūri priklausyti visi Vokietijos darbininkai. Ir jeigu taip ciniškai ir atvirai rašo lyg ir darbininkų laikraštis, tai nesunku i įsivaizduoti, kokios ' būklės susilaukė Vokietijos 'dagininkai. Į j uos dabar žiūrima ‘ lyg į kokius vergus. Dirbdami ‘ilgas Valandas jie tiek nuvargsta, jog nebeturi j okio ’ pialirtkimo; ką • nors veikti savo būklės • pagerinimui, Pagaliau ne' ką jie' ir tegali Veikti, kada kiekvienas !jų žingsnis yra sekamas.' Ir visdėl1 to yra tikrai žinoma, kad Vokietijoje nustumtas į1 požemį'darbininkų judėjimas vystosi. Palankesnėms sąlygoms susidarius, jis gali įsiveržti į viršų ir nušluoti nacių gengstėrius, kurie terorizuoja ne tik savo'kraštą, bėt ir visą Eurėpą.

StanislAvskis ir ša-
. TIAMINASKokios rųšies davatka nebūtų, ji visvien pasilieka davatka, kuri davatkiškai protauja ir davatkiškai viską vertina.Štai prieš kiek laiko Maskvoje mirė Stamsiavskis, garsusis Maskvos Dailės Teatro Įkūrėjas. Visi laikraščiai pažymėjo, jog jo asmenyje pasaulis neteko genialaus žmogaus, kuris į teatro sritį įnešė labai daug naujo.’žinoiiia, apie! jo ■ mirtį rašė ir bolševikiški laikraščiai. Ir jie ne tiėk ■ įvertino jo pasižymėj K ihą tėdttpi srityje (faktiškai Sta- Uišlavskis sakytą teatrą šukure ir jį išvystė dar caro laikais), kiek 'tą 'faktą, kad jis pasiliko Rusijoje Ūiibti,' kada Šaliapinas* išvykęs 'į užsienį, daugiau !jaų nebegrįžo ; bolševikams dainuo^ ti. Girdi, šaliapinas' tarnavo’ bur- žujartis/ o Stanišlavškis? pašilikę išiikitnas (liaudžiai. Todėl Staj nlšlaV&kis mirė visų Urbiamas, o 'Šaliapinus beveik užmirštas. į•Tiesiog reikia Stebėtis iš tor kio davatkiškumo. Stanišlavst kio vadovaujamas: teatras, 'ne* ra dkejonės, 'buvo ‘lankomas daugiausia visokių bolševikiškų biurokratų. Senaisiais laikais jį lanke caro biurokratai. Bet-juk dėlei to pats teatras sav^ vertės nenustojo.'Nenustojo savo vertės ir ša- Rapipo aftištiškmnas’ bėi dainavimas nuo to, kad jo koncertus lattkė ^buržuazinė” publika.O dėlei “liaudies artisto” titulo, kuriuo bolševikai apdovanojo Stanislavskį, tai tenka štai kas pasakyti: jeigu bolševikų atmintis nėbUtų trumpa, tai jie atsimintų, kad tokiu pat titulų buvo apdovanotas ir šaliapinas. Tačiau po to, kai jis atsisakė grįžti į Sovietų Rusiją, tai tas titulas liko atšauktas.Be to, kalbant apie titulus pravartu prisiminti lAbai Rūdingi atsitikimai. Tarsime, Henrikas Jagčda ‘buvo apdbVahotas

— tai kas iš Nacio- taktika žymiai
Kita Lietuvos žaizda Klaipėdos kraštas. Kaip jo politikos gyvenimo, nalsocialistų veikimo Klaipėdos .krašte dabar pasikeitė.Jie savo veikimą suskirstė į dvi kryptis. Vienas tai visai legalus pasireiškiąs visokiais budais per autonomines įstaigas. Kad ir pryšakyje autonominių įstaigų stovi lietuvis savo kilme Baldžius,/bet jis yra tik žaislas nacių rankose. Jo visi veiksmai yra padiktuoti iš svetur. Tai yra parsidavėlis, ir jis pryšūkyje visų įstaigų tik todėl laikomas, kad jis yra lietuvis, nes, kaip žinome, Klaipėdos krašto gyventojų absoliutę daugumą sudaro lietuviai. Tai naciams žymiai patogiau turėti lietuvį parsidavėlį, negu, sakysime, vokietį, kuris į vietos lietuvius ūkininkus taip: paveikti negalėtų.Faktiškas Viešojo nacių gyvenimo dirigentas yra buvęs aktingas komunistas, o dabar paklusnus nacių veikėjas Monienas.Monienas taip pat vokietininkams kaipo buvęs komunistas yra naudingas ir reikalingas kaip, ir lietuvis Baldžius. Jei vienas dar turi kokį nors svo- ’rį lietuvių tarpe, tai antrasis nėra galutinai nutraukęs ryšių su vokiečių darbininkais ir kartais Klaipėdos krašto seimelyje jų vardu kalba.Monieno padėjėju yra taip pat bu^'ęs 'kBmunistas Bingau. Šituodu vyrai visu viešu 1 nacių veikimu diriguoja. Jie kiekviena prėga seimelyje ar kur kitur stato įvairius reikalavimus, kurie yra padiktuoti iš svetūr.Jų dabar troškimas panaikinti Klaipėdos krašte karo stovį ir iš lenais išgyvendinti valšty- bės policiją, kad paskui čia galėtų taip šeimininkauti, kaip dabar naciai šeimininkauja Dancige.Tiek Monienas, liek Bingau yra menki vyrai, kad galėtų ėi’ba kad jiems naciai leistų čia Vesti atšakbmingą i jų politiką. Jie yra tik tie ruporai, !p^r kuriuos kalba iš kitūr diriguojami naciai.Todėl šalia šio veikimo eina labai Užmaskirtiėtas dar šlaitas nacių veikimas, kūris vyriausiai savo lizdus turi sukūręs vokiečių išlaikomose mokyklose, autonominėse įstaigose ir sporto organizacijose.‘Čia višur naciai organizuojami ■ peūkėtukais. šio: kiekvieno penkėtUko' pryšakyje stovi' Skirtas vadas. Tie vadai 'ir vžl sudaro parėigunų pedkėtdkus.Aišku, ‘ tasai visas slaptas i judėjimas yra; diriguojamas' iš* kitur. Reikia tvirtai pasakyti, kad 'šitas veikimas daugiausia turi pasisekimo tik vokiško jauni-t mo t^rpe ir tai daugiausia tokio jaunimo, kuris dar nesulaut kė dvidešimties metų. Bet jis yra • pakankamai įžūlūs, akiplėšiškas, energingas ir mokąs kitus terorizuojančiai veikti.Taip sakant, nacių smogiamosios dalys.Bingau ir Monienas yra dalių ’ klusnus 1 pareigūnai, kurie laikomi toliau nuo veikimo. Suprantamataip’ daroma; mat, jų nenorima sukompromituoti. Įžūliausias ir

akiplėšiškiausias yra buvęs komunistas Monienas. Jo visos kalbos pasižymi dideliu arogantiškumu ir nešvankumu. Biznio pasaulio vokiečiai Klaipėdoje bent kiek nacių . politikai yra šaltesni, nes jie turi gerus biznio laikus ir nelabai nori aktingai tokiai politikai dėtis. Be- to, jei yra abejingi bendrai vokiečių politikai.Taigi vokiečių nacių veikimą Klaipėdos krašte palaiko tik vokiškas jaunimas ir vokiečių darbininkų dalis.Vokiečių darbininkų dalis tik todėl seka nacių veikimą, kad jie labai smarkiai yra konkuruojami lietuvių darbininkų ir kartu visame palaikomi vietos autonominių įstaigų.Kadangi vietoje lietuvių gyvenimas gali pasireikšti tik viena kryptimi, būtent, tik ta, kuriai pritaria Kauno monopolistai, tai savaime suprantama, kad lietuviai čia negali būti tiek pajėgus ir atsparus nacių vei-

šių 
bet 
šio 

dMko

net aukščiausiu Lenino ordinu, na, o žiūrėkite, kas su juo atsitiko !
Taigi, kaip ihatote, titulas 

dar nieko nepasako.

Dabar daugely Europos va stybių siaučia gyvulių snuki ir nagų liga, kuri pridar daug nuostolių, ūkininkam nes susirgusius gyvulius n< galima išgydyti ir tenka ui mušti. Lietuvai nuo tos lige šiol pavyko apsisaugo! buvo imtasi griežtų apsai priemonių. Didelis pav< buvo, kad liga gali bu
ikines gos jus,pernešta iš Lenkijos, nes s Lenkija Lietuvos veterinarije įstaigos neturėjo jokių ryši ir bendradarbiavimo. Atidr rius tarp Liėtuvos ir Lenki j c visokį susiekimą, tuojau tek pasirūpinti apsisaugojimu nu ligų, gyvulių apkrečiamų, ki rios galėtų persimesti iš Lci kijos į Lietuvą. Lietuvoje j< kių apkrečiamų gyvulių bar nėra.Lietuvos Veterinarijospartamenfo direktorius Jai kauskas buvo nuvykęs į Lci kiją, ir padarė veterinariniu susitarimus, apie kuriuos ispa dai taip paaiškino;Nustatant apsaugos pri< mones prieš galvijų snukio i nagų ligą, ypač yra svarbu ž noti, kiek ta liga yra išpiltu:

dr
D<

bininkų lietuvių tarpe. Kad ir jų dauguma eina išvien per savo sąjungų, bet tos sąjungos visas veikimas tik gali tiek pasU reikšti savarankiai, kiek tai liečia bendrai lietuvių reikalus, bet ne darbininkų ekonomiškus
(Bus daugiau)

Žiauri 'Dviejų Bičių 
Spiečių Kova

labai svarbu reguliariai gau apie tą ligą tikslių žinių. II šiol Veterinarijos Departi mcnlas iš Lenkijos atitinki mų veterinarijos įstaigų gai davo biuletenius, tačiau ti biuleteniai Kaune buday gaunami nereguliariai ir 1; bai suvėlintai, nes su Lenkij neturėjome tiesioginių ryši: Be to, buvo daugybė aliai niuo jančių gandų, kad snuki ir nagų liga iš Lenkijos artėj prie mUsų sienos. Nors šiLi gandai ir buvo sunkoka pati! rinti, tačiau reikėjo su jai skaitytis. Apsisaugojimui 1 gos, kad ji kartais iš Lenkijc nebūtų užnešta į Lietuvą, biUžsienio spauda rašo dviejų bičių spiečių kovą, kusią Belgijoje, netoli Anvėr- so. Vieną gražią dieną ūkininkas Sobrė, saugojęs savo avilį, iš kurio turėjo išskristi spiečius, pamatė, kad į jo sodą atskrido iš kažkur kitas bičių spiečius. Jis jau rengėsi įsibrovėlį spiečių semti, kaip iš jo avilio pasikėlė debesis ir rinkosi vietą spiesti. Sobrė sodas buvo jaunas, tik vienas akacijos medis augo aukštas. Į jį buvo susimetusios viešnios, bet čia sulėkė ir savosios. Abiejoms akacija labai patiko.Staiga aplink akacijos medį pradėjo skraidyti galybė bičių. Pasigirdo nepaprastas užėsys, dūzgimas. Anksčiau atskridu- sios maišėsi su vėliau spietu- siomis, rodėsi, kad jos tikrai kariauja. Daugelio žmonių akivaizdoj bitės pagaliau persiskyrė į dvi dalis ir vienos nuskrido sau, kitos sau. Po mūšio žemai po !‘medžiu rasta arti 200 nebegyvų bičių. Tokia dviejii bičių Spiečių’kova yra retas dalykas. Sobrė neteko ir savo bičių.
Koks šuo 
Ištikimiausias?

apie įvy- saugos priemonių.Liepos 12 d. tarp Lietuve ir Lenkijos dėl snukio ir nag ligos buvo pasirašytas afgtiu kainas susitarimas.Susitarime yra nustatyk kad abi valstybės (Lietuva i Lenkija) viena kitai turi siun tinėti žinias apie apkrečiamaJci Lenkijoje gyvulių snu kio ir nagų liga pasirodys naujose vietose, būtent: Vii niaus-Trakų vaivadijoje, Bal s«ogės ir Naugarduko vaivadi jose, o Lietuvoje jei kartai: pasirodytų tose apskrityse kurios prieina prie administracijos linijos, tai veterinarijos centro įstaigai vienos valstybės turi nieko nelaukdame tiesioginiai ir skubiai apie ta: pranešti kitos valstybės veterinarijos centro įstaigai.Sėkmingesniam sudaryto susitarimo vykdymui pasienio apskričių (Lietuvos ir Lenkijos) veterinarijos turės nuolatinius laikyti ir apsaugos aptarti.Iš lenkų pusėspasienio susisiekime su Lietuva irgi buvo pradėti varžymai, neva pas mus buvusi ta liga pasirodžiusi. Tačiau tai yra tai, galima sakyti, iš piršto išlaužti gandai, nes pas mus ta liga nėra ir nebuvo už vieno susirgimo.Veterinarijos Departamentas turės tikslias ir nuolatines žinias apie ligą Lenkijoje, todėl dabar esami pasienio suvaržymai, galės buU šiek tiek palengvinti. Ligšiolinis pasienio susisiekimo suvaržymas labai kliudė pasienio ūkininkams, ypač tiems, kurių žemę kėrta administracijos linija.
Tsb.

gydytojai ryšius pa- priemonesmažajame
Prancūzų dienraštis ‘*Figaro” 

savo skaitytojams paskelbė o- 
riginalų uždavinį: pasisakyti, 
kurios veislės šuo yra ištiki
miausias savo šeimininkui. Nors 
prancūzai galz ir mažesni šunų 
mylėtojai, kaip anglai, tačiau ši 
dienraščio anketa turėjusi dide
lį pasisekimą, šiomis dienomis 
buvo skaičiuojami skaitytojų 
balsai, pasisakę už vieną ar1 ki
tą šunų veislę. Pasirodo, kad 
didžiausią balsų dalį gavo vil
kas. Jam buvo suteiktas ištiki-

^mfadsio šuns titulas.
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j K /\ N A DOS ra et'LTV
Kanados Konservatoriai ‘Susini-

♦

pino” Biednomene
ĮVAIRIOS PASTABOS IŠ TORONTO

Naujasis Kanados Konserva
torių lydėris, Dr. Manion, savo 
pareiškimu sujudino Kanados 
politinius šluogsnius. Maniėn 
snierke iokaię pašalpos sistemą, 
nurodinėdamas, kad šis darbas 
reikalinga .paimti cėntralinel 
valdžiai.

Be to, jis daug kalbėjo, kac 
valdžios pareiga yra daugiai 
rūpintis biednuomene ir ne-l 
laukti, kolei prieisim prie tokio 
barbarirmo, koks šiandien yra 
Rusijoje, čia, žinoma, jis gąs
dino savo pasekėjus, kad jie ne
būtų tokie šykštus ir geriau, 
kad jie patys duotų, nes išal
kusi biednuomene gali pati pa
siimti perdaug... Manius nuro
dė ir reikalingumą vienybės, 
kad išlaikyti demokratinius 
principus. “Musų karalius Jur
gis VI važiavo į Franci ją, nė 
agresiniais sumetimais, bet kad 
suartint tas dvi tautas sėkmin
gesnei kovai už taiką ir demo
kratiją.”

Daugelis ŠLA Narių 
Naujuoju “Tėvynės” 

red. Patenkinti
■ .. .........................- ♦ t

Kai kurie SLA nariai manė, 
kad kitaip “Tėvynės” ir negali* 
ma tvarkyti, kaip ji buvo tvar
koma prie Vitaičio, bet jau da
bar mato didelį skirtumą.

Dabar, vietoj polemikos pil
nų editOriaTų, ‘ dedami straips
niai pašvęsti 'organizacijos ge
rovei. Matyti, gerb. Jūrgelioūis 
savo pareiškimo laikysis — 
“Dirbsiu Susivienijimui, kiek 
galėsiu ir' tik Susivienijimui.”

Tai tik tokio SLA organo re
daktoriaus mums ir teikia, ku
ris jungs visus ŠLA narius!

—J. Jokubynas.

Lygos it Taikos 
Demonstracija 
Toronte
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Nhujienų-Acme Tėlėphoto
GAVO PERSK1RAS — Filmų aktorė Lupę ’Velez 

Los Angeles teisme, kur po kelių bandymų j Ari paga
liau‘pasisekė gauti divOrsą nuo savo Vyro, “Tarzano” 
Johnny Wcismuller’io.

k

vokatūriaus k6ks tši laiškas, 
kuriame šAkdma, 'bŪk U.. F. 
šmeižė draugiją, bėt’ktiiūm ir 
kaip tas Šmeižimas; būVo tlaroy 
įtoas, tt> Visai mėbUVo ■ miūima, 
rtkpašiulytar išmesti ir ’bafgtas 
kritikis, kfts ’ir bŪVo i padėty ta.

Na, o xd^dtoattteii *a#ianj 
fis, alįi gAtema-Viltie'žy^Mi! pa- 
teišmtf ? Net * Ir ’ HiHėtfški{būde- 
liai dėl žmonių akių atsiveda 
stovo auką į teismą,' bet toron
tiškiai koniunistai mtodernikes- 
ni ir už mtlerininkUs. Argi S*

Ačiū p. X Lazdauskui .(bos iš valdžios ar miesto nerei- 
 . kalaus.

TORONTO, ONT. — Norą 
šiuos žodžius rašant dar p. J, 
Laždausko raštas, po antrašte 
—Kastanto N. Norkaus vaidt 
niuo musų tautos progrese — 
neužbaigtas' talpinti aNaujieno- 
se,” vienok jau irTa dalis1 raši 
to,: kurią' perskaičiau, davė' pro-;

Čia konsėrvatorių lyderis, 
matyti, nori suardyti planus 
dviejų Kanados provincijų dik
tatorių Hepburno ir Dupleso, 
kūrie dažnai'kuždasi, kad jiems 
butų gepiau, jeigu jie niekam 
nepriklausytų. Tuo sumetimu 
Manius, matyti, nori atkreipti 
atydą, jog net karalius jungia
si su kita tauta, tad mes ma
žesni skirstyti neprivalome.

Dėlei centralizuotos pašalpos 
sistemos labai palankiai atsilie
pė daugelis miestų “galvos.” 
Bet kai kurie išviso netiki kon
servatorių lyderio žodžiams'ir 
sutinka juos kaip pradžią rin
kiminės agitacijos.

Galimas daiktas, kad taip'ir 
yra, nes jau iš patyrimo gerai 
žinoma, kad kapitalistai jei nu
meta kokį kąsnį, tai ne iš niie- 
laširdingumo, bet greičiau 1 iš 
baimės!

C. C. F. Iškovojo Laisvę 
Mitingams New 

Tororite

Viename iš Toronto prie
miesčių, vadinamam New To
ronto, darbininkų priešai buvo 
uždraudę laikyti mitingus ore 
minimo priemiesčio apylinkėje. 
Prieš tą naują patvarkymą 
griežtai išėjo socialistinė C.G.F, 
organizacija ir tol kovojo, kol 
galų gale, po triukšmingo New 
Toronto tarybos posėdžio, buvo 
duotas leidimas C. G. F. orga
nizacijai laikyti mitingą parke, 
kur dalyvavo keli šimtai darbi
ninkų ir pasmerkė tuos, kurie 
norėjo uždėti savotišką dikta
tūrą ant darbininkų.

Pažymėtina, kad G. G. F.'tai 
vienintelė Kanadoje organizaci
ja, kuri kovoja už darbininkų 
būvio pagerinimą. Labai dažnai 
jiems į “pagelbą” ateina ko
munistai ir kartais ‘'‘pagelbsti” 
taip, kad ima nemažai laiko 
kolei visas reikalas atitaisoma.

Rinkimams atėjus, Kanados 
lietuviai geriausia padarys bal
suodami už C. C. F. kandida
tus.

Komunistai kišasi kur nereikia

TORONTO, ONT. — Rugpjū
čio 4 d. Lyga už Taiką ir De
mokratiją kas metai ruošia va
karines demonstracijas, atžy- 
mėjimui pergyvento pasaulinio 
karo baisenybių ir skiepinimUi 
jaunąjai kartai tokį supratimą, 
kad karai reikalingi tik pelna- 
grobiains, kurie gamina karui 
amuniciją ir iš to gauna pasa
kiškus turtus, o darbo klasė 
paskandinama kraujuose ir ne
pakeliamame skunde, j

Kaip pernai, taip ir šįmet mi
nima demonstracija nebuvo la
bai skaitlinga maršuotojais, bet 
vistik tenka pripažinti, kad jau 
pusėtinai'žmonių tuo reikalu į- 
tiomaujasi1 ir tam • pritaria.

Nors vakaras pasitaikė labai 
gražus, bet’Queensparke publi
kos buvo tarp 5-6 tūkstančių, 
kas tokiam Torontui yra labai 
mažai, ,

Prakalbas vedė pats lygos 
pirmiiii'hkas. Jis • yra - labai “ga
bus kalbėtojas ir Savo kalboje 
labai vaizdžiai visą tą istoriją 
apibudino. Buvo ir kiti kalbėto
jai, tarp jų ir vienas kunigas; 
ir visų kalbos buvo nuoseklios;
Komunistai tą demonstraciją 
paverčia savo turgaviete, kas 

publiką atgrąso.
Lyga už Taiką ir Demokrati

ją yra ne vienos ‘kūčios 'nors 
partijos organizacija, bet visų 
žmonių, mylinčių taiką ir de
mokratiją. Bet kUiYmništėi' lai
ke tos dienos prakalbų • renka 
aukas komunistų partijai. Re
gis, turėtų komunistai žinoti, 
kad aukas renka pati lyga, tad 
kitos aukos jau neturėtų būti 
renkamos, bet jie, dar prakal
boms .neprasidėjus, jau pradėjo 
verbuoti aukas su mažiukėm 
blankom. Rinkėjų tiek daug ten 
buvo, kad net penki asmenys 
kreipėsi prie manęs aukų rei
kalu. Vieno tokio atikų * rinkėjo 
Užklausiau, kieno tas suėjimas 
yra surengtas. Gaviu atsukamą, 
kad komunistų, iš ”to įgalintą 
spręsti, ant kiek tie komunistų 
pasekėjai yra tamsus, kad jie 
net nežino kas tokias1 sueigas 
rengia. '

Komunistai turėtų pasimoky
ti iš kitų organizacijų, kurios 
priguli tai pačiai lygai/ kaip' rei
kia tokiose sueigose •Užsilaiky-r 
ti. Tas būt ir patiehis ktoniunis- 
tams į sveikatą, nes kitos ’ or
ganizacijos nei aukų renka, nėi 
savo literatūrą kaišioja žmo* 
nėms po panose, o Vienok’ma* 
terialiai laikosi geriau.

—Dalyvis.

TORONTO LIET. ORGANIZACIJŲ VEIKI 
MAS IR ISPANIJOS DEMOKRATIJAI

PARAMA

D. draugijos 'konstitucija 'lėk g°s pažinti artimiau, daug ar- 
džia taip4 elgtis? Tai kią < jau ir 
bekalbėti apie by kokį’bešališ* 
kurną-renkant atstovus į tą vat 
dinamą K. L. Kongresą. Vienok 
žada rinkti net 12 delegatų. t

Norėtųs girdėti iš jų Vadų, 
dėl kutių motyvų reikalingi tię 
12 delegatų? Opozicijos juk teų 
nebus, tai ar ne vis vien, ar ten 
bus 12 delegatų, ar 2? Juk visi 
12 delegatai negi raportuos tą 
patį. Bet čia reikalAs gludi po
litikoje. O S. ir D. draugija juk 
’duosni karvutė, tai kodėl liepa* 
Sinaudoti. Visą 'tai nariai tūrė
tų ’ tinkamai apsvarstyti ir pat 
daryti ’ tvarką patalpinėje' drau- 
gyštėje,’kadipoltiniai ’šarlątandd 
negalėtų ją nūudoti saviems 
tikslams.

timiau, tą žmogų, apie kurį-esu 
girdėjusi gana daug, ' apie de
šimt'metų atgal.

Tuomet jam išvykus į Užsie
nį sklido gani platus gandai, a* 
pie jo vadovaujamos laivakor-1 
erų -kontoros neatsiskaitymą su 
eiliniais ' klientais. Vėliau teko 
girdėti apie jo veikimą Pietų

—Senas Narys.

. Aukos Ispanijai

“Sutikau pasirašyti, nes kitos 
išeities nebuvo. Dabar jau šeš
ti metai kaip auginu vaikučius 
viena. Berniukas štai 10 metų, 
o mėrkaitė 8 metų, ją išleisiu 
į kitą kempę už kelių dienų. 
Viena protestonų* bažnyčia • pri
ėmė ją į savo mergaičių būrį.” 
—pasakojo Mrs. Romcikienė.

•—iKokį'datbą dirbate? — 'pa
klausiau.

--Namų ruošos darbą,‘tariu 
jį keliUOše namuose. Sunku,’bet 
ką padarysi. :Džiaugittosi, kad 
itors valkai gerai mbkiriaši. 
Berniukas pibaigs pradinę Viž 
dviejų metų. Anais rnėla'is mb- 
kftdjas atšiuntė laišką, kad jis 
-gerai piešia ir kad jie norėtų 
mano ‘sutikimo dėl specialaus 
piešimo kurso, siunčiant jį tam 
tikromis dienomis į Art Gale
riją. Sūlikau. Daug’ nekainuoja, 
■nes -popierą ‘ ir paišeiiūs • dykai 
duoda, tik kai reikia kur toliūu 

‘išvažiuoti vaizdus piešti. tai’tU-

retkarčiais į rankas pakliuvusį 
jo redaguojamą laikraštį, ve* 
bau apie jo kalinimą ir f.t.

Tik dabar, beskaitydama p. 
J. Laždausko aprašymą supra
tau, kaip menkutį žinojimą tu- 
iėjau apie žmogų, kuris visą sa
vo amžių buvo karštu Lietuvos 
patriotu ir juo yra. Ne tik žo
džiu, ne lik jausmu, bet viso
mis savo išgalėmis. Paaukoda
mas Lietuvos lėisvėi, jos kultū
rai, jos mcnUi,* ne tik savo Tai
ką, savo gabumus,’bėt ir šaVo 
sutaupąs, šelpdamas ‘paskolo
mis ' dešimtis dabar garbę vel
kančių ir gerai Lietuvos “pa
sauly” ir net užsieniuose žino
mų asmenų — tik tam, kad bu
tų ■ apvilktas : apkaltinimo rūbu 
ir gavęs paskolą iš gero žmo
gaus išvyksta į labai tolimą ša
lį— Pietų Ameriką, kurioje jo 
laukė nauji persekiojimai, ka
lėjimas ir trukdymai. Nežiūrint 
to visko, jis'pasilieka ištikimas 
savo įsitikinimams — lietuvis ir 
demokratijos šalininkas.

AČlU j,p. J.' Lazdatoškui, i prieš 
mano Akis atsistojo liaujas 
žmogus. ’NŪts ir ta pačia pavar
de, 1 bet ; nėabėjotlilai ankštos 
vertės TiėVuvis, Kostantas N. 
Norkus!

Jeigto 'p. 'K. N. Norkus tūri 
ir daugiausia draugų,‘tai. p. J^ 
Lazdauškas * parašydamas jo 
žurnalištiūlo darbo ‘biogrŪfij^ 
20 melų : proga -— tožsitarriaVo 
jų tarpe pirmąją Vietą. Maūd 
manymu, viešas ir nuoširdus 
žodis yra ’ brdngešūis už brah-

-Ttodėl 
jūsų padėties, — sakau,- 
met gal nereiktų nė už kelionę 
mokėti? v

—Negaliu. Matot, aš pasira
šiau, kad iš niekur jokios pa- 
gelbos'nereikalausiu . . .

Taip lai Mrs. Romcikienė 
stumiasi per gyvenimą su savo 
mažyčiais. Jeigu 10 metų ber
niukas Ari ' Galerijoj tapybos 
■kursą ima, mokytojų nuožiūros 
dėka, (ai jis turi būti tikrai ga
bus vaikas. Todėl reikia tikėti, 
kad šių dienų Mrs. Romeikie- 
nės vargai kada nors atneš jai 
džiaugsmą ir gal gėrą gyveni
mą.* šiandien apie ją galima at
siliepti, kaipo apie pavyzdingą 
motiną, kuri negalvoja apie sa
ve, bet savo vaikų a’ūlilėjimą 
ir jų ateitį. Jeigu kas nors no
rėtų 'tą mčtėrį aplankyti ar 
šventėms jos vaikučiams dova
nėlę pasiųsti, lai'‘štai jos adre
sas: 145 DOvercoart Rd., To
ronto, Ont.

jųs nepapasakojat
tnb-

Kanados • pažangioj i visuome
nė bėgyje dviejų mėnesių pa
aukavo $6,366;52-Ispanijos de
mokratijos 'gynimui.

Kanados naci’Onalis kėmite- 
tas rėmimui Ispanijos demokra
tijai, šav*o* raporte už du mėn. 
birželio ir liepos mėn. skelbia, 
kad "surinko minimas aukas iš 
14 lokalų ir 1D kitdtūučių Or
ganizacijų, kūrių tarpe randūši 
ir Toronto Liet. S. D.' Organ. 
Bet vadinamo T.L.K.L'.D.A. ne 
tik nėra tų dviejų mėn. apys
kaitoje, bėt jo nėra visai ir re
korduose. Bėt Už tai tas komite
tas mėka save reklamuoti per 
“L. B.” Pasirodo, * kad jie de
mokratiją gina tik tuščiais žo
džiais, o ne darbais. Iš pasku
tinių spaudos žinių 'matosi, 
kad Ispanijos liaudis ne juokais 
mala Franko gaujas. Taigi, pa
žangiosios ’ Visuomenės pareiga 
dar stipriau remti aukomis Is
panijos'demokratiją.

SOCIAL DEMOKRATŲ KP. PIKNIKAS
’ ’ ■ h

kinę per1 porą metų, kad jų Vil
tys neišdegė, tam jie kuplanavo 
“skymą,” 1 panaudodami vieną 
ypatą pridengimui savo ’ provo? 
katOriškų darbų ir tą grdžų 
ben'dradarbiąVimą sugriovė prit 
versdami partraukti Iš komite
to dviem Organizacijom: SLA 
234 kp. ir SpD/ kp.

'Šitam komunistų smurtui ne
gali pritarti* nfei vienas teisybę 
mylintis žmogus, kuris pažįsta 
komunistų slepiamą apgaulę. 
T. L. S. D: kuopos komitetas 
yra 'gavęs laiškus užgiriancius 
S. D. kp. nusistatymą tuo rėi* 
kalu iš Montrealo L. D. D. ir iš 
kitų Kanados lietuvių kolobijų 
atskirų asmenų, kurie dalyvau
ja spaudoje.

Prie * to, tenka ’ pridurti ir tą 
faktą. bKada kanadiečiai šaukė 
pirmąjį savo' ktoū^fešą,1 tai A- 
merikos' 'Lietuvių- KOA^rėsas! pri
siuntė savo atštOvą,* ktod priduo
ti * daugiau ; reikšmės kanadie
čiams, bet šiemet, kuomet A- 
mėrikos Lietuvių Kongresas tu
rėjo antrąjį savo kongresą,! tai 
kanadiškis centro komitetas vi
sai jį ignoravo, o tai tik dėl 
to, kad ten komunistai neturi 
vadovaujamos rolės. Tas paro
do, kiek komunistams rupi’tik
roji demokratija.

Organizacijos, kurios atsto
vaus antrąjį Kanados Lietuvių 
Kongresą. 1) Komunistų, 2) LF 
teraturos dr-ja, kuri irgi išim-' 
tinai komunistinė, ir 3) Sūnų 
ir Dukterų pašalpinė orgaūižay 
cija, kurią kontroliuoja išimti
nai komunistai, ir ne komunis
tais bei jų pataikūnas negalės 
būt išrinktu, štai tam įrody
mas. *' !

A. F. Edmontone įkūrė S.D. 
4-tą kuopą ir Toronte yra ne
mažai 'prirašęs narių, bet -kaip 
tik i pakritikavo komunistus už 
kišimą komuništinės politikos’į 
draugijos reikalūs, tai jis, bė 
niėkūr' nieko, taUo išmestas i& 
narių, ’nėgrąžThaht jam nei. jo 
pinigus, kas yra griežtai • prieš 
konstitucijos patvarkymą. Bėt 
komunistams 'kOnstitučija rėi- 
kalinga tik ten, kur jų naudai 
kalba. Praėjus penkiems Uie- 
taūis tą patį A. F. vėl pradėjo 
raginti įstoti į'S. D, dr-j’Os na
rius, ir vos* tik spėjo aplikaciją Kongresas. Smulkesnių žinių 
susirinkimas priimti, kaip įvyk- ūš artimoj ateity suteiksiu per 
sta bendrojo komiteto skilimas, laišką. Mes1 negalime daleisti 
o jau sekamame S. D. dratigi- kad tas drg. butų atiduotas į 
jos susirinkimė A. F. visai ne- budelių rankas.

Social-Demokratų 
Piknikas

TORONTO, ONT. Rugpiučio 
21 dieną Dalinkevičių ūkyje T. 
L. S. D. kuopa rengia linksmą 
išvažiavimą su paįvairinimais. 
Programoj bus ir sporto nume
rių. Laimėtojai sporto nume
riuose suatigę ir vaikai gaus do
vanas.

Pikniko pelnas skiriamas L. 
politiniams kaliniams, kovoju
siems už demokratiją. Norintie
ji važiuoti su troku, kuris iš
vyks 12:30, turi užsiregistruoti 
iš ankšto pas A. F., 86 Ball- 
woods, arba pas Kižį, 181 Pal- 
merston Avė.

Kelrodis. Iš Toronto važiuo- i 
jautiems Kingston Road į rytus 
OšoVos link, Važiuoti iki už Pi- 
kiring miestelio, maždaug' tarp 
pusantros ir dviejų mylių, ‘ir 
tėmyti iškabos kairėj pusėj sU 
užrašu: “piknikas.” Tuo keliu 
teks važiuoti gal iki 5 mylių, 
kur tčmyt dešinėj pusėj kito 
užrašo prie namo, kuriame ir 
bus piknikas. Norintieji važiuo
ti su troku, renkasi pažymėtu 
laiku ’86 Ballwoods Avė.

Paremkime kovotojus už de
mokratiją nuvažiuodami į mi
nimą pikniką, o ’ kariu turėsite 
ir ' patys malonumo < paviešėti

Vilniuje liet, ^politiniai 
imigrantai 'reikalingi 

:paramos’iš^Kanados ir 
Amerikos pažangiujų 

dtgriiiižacijų
‘Kiėk pirmiau buvo “N.” ra

šyta,'ka:d keliTietūviai emigran
tai iš Lietuvos ■ įskųsti J. Pleč
kaičio Lenkijos ^valdžiai buk 
Veikią prieš Lenkijos diktatūrą^

•peikti
i, ar

yra didokas gražus miškas.
—Komitetas.

Kanados Liet. Antrasis 
Kongresas ir jo reikšme

Iš pavadinimo atrodo, kad 
tas kongresas yra ruošiamas vi
sų Kanados lietuvių, mylinčių 
demokratiją. Bet, deja, to nėra, 
•šiam "kongresui -daug -geriau 
tiktų vadintis sekamai: 'Kana
dos ' Liet. Komunistų ir jų sim- 
pafikų' Kohįrėsas,

‘Kad tafip ištiktųjų ‘ yra, tam 
čia aš’ padubsiu ir faktus, 'š. Yn. 
vasario mėn. įvykis. Toronte 
mlhint 20-tiės mėtų Liet. Nepr. 
siikaktį. Komunistai neApkeftČia 
‘^Naujienų” Skaitytojų tik už 
tai, kad jie jas ne tik skaito, 
bet ir’ remia, nes ’ j‘Os kiekviena
me numėryje' patiekia daug tie
stos apie Sbv. Rusiją, kas ko
munistams labai nepatinka. O 
kviesdami į bendradarbiavimą 
tikėjosi, 'kad jie galės visus 
įlips asmenis patraukti savon

mą ir rengiainos j iėms bylos. 
'Tų kaltinamųjų tarpe buvo pa- 
žytoiėtas ir J. Paplauskas, bm 
vęs Liet, trečiojo seimo S. D, 
frakcijos darys. Dabar gavau 
lino drg. ’J. P. 'laišką, kuriamu 
jis atsišaukia į Kanados ir J. y, 
pažangiąją visuomenę su pčašyl 
ūi’u padėti jam išvykti ’ į kiUį 
kurią nors šalį, nes Lenkijos 
valdžia nedavė jam teisės apsi- 
-gy venli • j os - ribose.

Mes gerai žinome, kad drg\ 
'J. P. buvo vieliąs iš pirmųjų 
•kovėtojas ūž demokratines tei* 
sės Lietuvoje, dėl ko jam piri 
mam ir teko apleisti Lietuvą, 
ten diktatūrai užviešpatavus^ 

‘Todėl, turime organizuotai su
teikti jam inaterialę parahią, 
kad jis - galėtų išvykti į šalį, ku
rioje jatoi negręs fašistų pavo+ 
jus. Šiam ’ reikalui manau ini

ciatyvą turėtų'pasiimti A. L;

žodis yra ’ brdngešūis už 
giaiisias’ dovanas.

Sdšižiedavo
Tekoipatiėti/kad' Gbarlės De-i 

gutis,’Uk pčaėrtą’pavasarį į To
ronto iš Ottawos atvykęs jau
nuolis, silsižiedūvo su p-le He- 
len GAižAuškaite. Vestuvės ža-r 
da įvykti lapkričio mėnesį.

Lauksim vestuvių varpus su
skambinant.

Praeitos savaitės ’ K J L. • Žinio
se ‘pasirašęs “Vienas 'iš tingi
nių,” prisiminė ‘apie dvimetinę 
Šio Skyriaus sbkūktį. Kadangi 
jo s parašas nevisai smagus var- 
hSti,! tai’aš jį* pavadinsiu D. Tai
gi kbčešp. D rašo, kad'Mipie šį 
skyrių iš -gerosios • pusės nekal
bės, 'nors ir daug ko galima 
butų pasakyti. Jis kalba iš blo
gosios !pūšės, primindamas as
meniškumus ir pcrdidelį gyri
mą. Esą, gyrimas viens kito že
mina patį Skyrių ir turbųt bu
vo norėta pasakyti — giria
muosius.

Pavyzdinga Motina
Vieną ankstų rytą išleidžiant 

į vasarvietes iš vieno Toronto 
berniukų kliubo (K. B. G.) ber-

kliubo buvo prisirinkę apie 150, 
nes grūste prigrūdo 4 didelius 
autobusus —pastebėjau vieną 
lietuvį moterį ir prie jos sma
gų apie 10 metų amžiaus ber
niuką. Nors Tnottfj tik iš 1 ma
tymo pažinojau, bet •nutariau 
ją užkalbinti. Tai buvo Mts. 
Romeikls, kurios vyras apie 6 
mėtai atgal susirgo proto liga 
ir tapo deportuotas į ‘ Lietuvą. 
Butų būvusi ir ji deportuota, 
bet prašiusi, maldavusi valdžios 
įstaigose, kad ją čia paliktų, 
nes ji nieko Lietuvoje neturin
ti ir ką ji ‘veiksianti, kaip ji 
pradėsianti vėl iš naujo su 
dviem kūdikiais gyventi? Galop 
valdininkai sutiko ją palikti

PasaŪlis margas, o žmonių 
mintys dar margesnės. Vieni

maus ar vertingo, stengiasi sa
vo nuomonę išreikšti, norėda
mi nors dalinai Suteikti malo
numą tam, kas pasišventęs dir-

tiems gi niekuomet • Cr nieks* ne
įtiko, jie* pasiryžę visuose* nei
kti. Šiuo reikilu štai ką noriu 
pasakyti: jeigu visi šio skyriaus 
korespondentai butų buvę to
kiais pesimištais, kaip D., tai 
K. L. Žinių skyrius butų seniai 
akis užmerkęs. Todėl, mano 
nuomone, geriau yra girti ir 
gyventi, negu peikti ir išnykti.

—*Franees.

Kanadoje, jeigu ji pasirašys,]
kdmuūišTmen pusėn, bet įšiti- dalyvaujant, atsiranda’tūlo pfo- —A. F.1 jog hiėkuomet • ir ‘ jokios pagei-



NAUJIENOS, Chicago, EI. Trečiadienis, Rugp. 17, 1938
gaila ir jo jaunos žmonos, ku-

minėtuIMaino Q g DOLERIUSI
I

buvo Upytės Draugiškas
27, su

c

arbaEleanor

ri turi rūpintis savo 
sykiu ir savo mylimu

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Reikalauja 
Perskiry

Frank Mikus nuo 
Mikus

DABAR PIRKDAMAS
OIL BURNER 
ant anglinio ir gazinio

PEČIAUS

likimu 
vyru. 
R. š.

gijų pranešimai. Nepamirškite 
atsisukti savo radijas 
laiku.

Ift

Diena Iš Dienos
-

Laiškais
Naujienoms
“Maloni p. Jurgelonienė:

“Leiskit man išreikšti šir
dingiausi dėkingumą Jums ir 
Naujienoms už taip nuoširdų 
suteikimą man užuojautos, ma
no didelės širdgėlos valandoje.

“Nežinau kada ir kaip galė
siu atsigauti iš po tokio skau
daus smūgio.

“Dovanokit jeigu nesugebu 
tinkamai išreikšti savo jaus
mų. širdis neapsakomai sunki. 
Niūri ir baisi vienuma tęsiasi 
prieš akis, lyg kokia šmėkla, 
kurios pašalinimui nerandu nei 
budo, nei jėgų, nei noro.

“Tikėkit man, kad tokiam 
momente Jūsų draugiškumas 
yra neapsakomai brangus. Dar 
kartą ačiū Jums.

“Adelė Nausiedienė.”

John Laudont Grįžo 
Atsilsėjęs

Savininkas maisto produktų, 
3441 So. Morgan John Laudont 
(Laudanskis), praeitą pavasarį 
nusipirko naują Dodge automo
bilį. Sakosi gerai išmiklinęs sa
vo Dodge praeitą mėnesį nes 
išvažinėjęs kelias valstijas a- 
tostogaudamas, Wisconsine, Mi- 
chigane, Illinojuje ir kitur. Sa
kosi, kad jo bučeris Maikis esąs 
patikimas ir patyręs, biznį gerai 
laikęs per visas atostogas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Vincent Karcewski, 
Helen Kolano, 24

Upytės Kliubo 
Išvažiavimas

Mrs. Valinskienė 
Jau Sveika

Spaustuvininko Valinsko žmo 
nai Mrs. Valinskienei praeitą 
mėnesį buvo padaryta sunki 
operacija. Ji išbuvus ligoninėje 
apie pusę mėnesio, Dr. Poškos 
priežiūroje.

Dabar esanti pasveikus ir 
jau galinti ruoštis namuose.

Mr. Valinskas ir sunai turi 
gerą spaustuvę 3423 So. Morgan 
St.

l AUAl£.-jNAUJUb.JN Ų FiHu j

IŠTEKĖJO — Mary Phil
ips, filmų artistė, 'kuri ne
seniai ištekėjo Connecticu- 
te už New Yorko filmų kri
tiko ir aktoriaus Leo Meil- 
ziner.

ku į Floridą arba Californiją, 
nes vasarą ir čia esą užtekti
nai kur nuvažiuoti ir su drau
gais pabaliavoti. J. A. S.

Gavo
Perskiras

Anna Tubutis nuo
Tubutis

Isadore

Pereitą septintadienį 
gražus Budriko radio progra
mas. Programą išpildė simfoni
jos orkestrą, sugrodama gražių 
ir linksmų kurinių: kelis gra-! 
žius maršus, lietuviškų dainų' 
vainiką, padespaną ir keletą' 
kitų smagių ir linksmų kompo
zicijų.

Visas programas darė labai 
malonų įspūdį į klausytojus.

Ketvirtadienio Vakare, nuo 7 
iki 8 valandos, bus puikus Bu
driko radio programas iš stoties 
WHFC—1420 k. Programe da
lyvaus geri solistai dainininkai 
ir akordeonistai. Bus duota gra
žios parinktinės lietuvių dainos 
ir bus svarbus asmenų ir drau-

Kliubas 
rengia šeimynišką išvažiavimą Į 
rugpiučio 21, Antano Butchoį 
farmoj, 83rd St. ir Willow 

jSpring Road. j
* Kviečiame visus narius ir! 
' draugus atsilankyti ir sykiu su 
mumis smagiai laiką praleisti 
ir prie geros muzikos pasišokti.

Kviečia Komisija

Naujai Atidaryta 
LIETUVIŠKA 

PUIKI VALGYKLA

AL & PATSY 
2115 So. Halsted St

Kas ieško gerą valgi— 
NEAPSIRIKS ATSILANKĘS

Senas pečius priimama 
mainais

Anna Rudmin Taverno 
Biznyje

BRIDGEPPRTAS — Nuo pra- 
džios praeito mėnesio, Anna 
Rudmin nusipirko taverno biz
nį, 3440 So. Morgan St. Vietą 
remodelino ir švariai, patogiai 
įrengė.

Kas tik užeisite į A. Rudmin 
užeigą: . District Inn, Lunch and 
Drinks, aukščiau minėtu antra
šu, pamėgsite jos patarnavimą, 
šeštadieniais esą duodama 
sandvičiai prie gėrimų.

CMUMMM

Valandos: nuo

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

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

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEARBORN 9089
9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m.

didžiausias; Geriau Žiemą 
Atostogauti

Pranas Vaičkus, laikraščių 
mėgėjas, nes jis skaito viską. 
Tai savininkas Universal Food 
Store, 634 W. 35th St. esąs la
bai užimtas, nes bižnis gerai 
sekasi. Jis važiuosiąs atostogų, 
bet greičiausiai tai žiemos lai-

suriš ••

/ <
„K

2 Paskutinės Dienos
RAUDONOJI ARMIJA KALBA:

“JEIGU KARAS
KILS RYTOJ”

Kaip Raudonoji Armija pasitiks 
fašistų ataką?

Pamatykit busimojo karo pasaką
SONOTONE 66 E.VanBuren.

Oras atvėsintas.
25c iki 1 P. M., išėmus šešt 

ir Sekmadienį.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
Aug. 18 d. 1938 m. svet. 3600 W. North Avė., 8 vai. vak. 

Kliubiečiai nepamirškite atsilankyti. Valdyba

-------- Jr/YKDINI UjL1V1/Y1 -------
Ned. Rugpiučio 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.

I~AI ~IŠSIUVINgjIMXs?

Theodora Nainis 
Išteka už Vito 
Vitkaus

Ši jauna porelė bus
ta“ šį šeštadienį, rugpiučio 20 
dieną, šv. Jurgio bažnyčioj, 33- 
čia ir Lituanica Avė. Ceremo
nijos įvyks 4-tą vai. po pietų.

Vestuvių pokilis įvyks Holly- 
wood Inn, Brighton Parke, 7 
vai. vakare.

Jaunųjų tėvai p. Bookniai ir 
Vitkai yra plačiai žinomi Chi- 
cagos lietuviams. Reikia tikė
tis, kad jų iškilmėse dalyvaus 
daug svečių ir viešnių.

So.

TAUPYKIT KUPONUS
ir

George’s Cafe
Prie kampo Morgan St. 

35tfi St., 3465 So. Morgan 
Jakubonis užlaiko didelę užei
gą: valgyklą su tavernų, Geor
ge’s Cafe, kuri yra gausiai lan
koma, iš arti esančių dirbtuvių, 
darbininkų ir bosų. Matosi, kad 
pas G. Jakubonį yra duodamas 
geras maistas, gėrimai ir man
dagus patarnavimas.

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINK IT, nes mažai jų be-su 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Pasirinkimas
Chicagoje:

Norge, Quaker, American, 
Coleman, Original, 

Universal

JOS. F. SUDRIK
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
ties WAAF — 920 k. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis 6:15 vakare.

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

tin

Adresas

Miestas

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

vakarienes svečiai
Johannai Rudžiam

sulaukti dvidešimts

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

$8.00
$4.00

$12.00

No. 1718 — Alyvų gėlės ant kapos gražiai išrodys jei

unmljtll
liiii’Brim

Smagios Tai Buvo 
Sukaktuvės

Praeitą šeštadienį, 5618 
Kostner g-vė, rūpesčiu Emos
Adomaitienės-Gunčiutės ir John 
Gasparaičio, buvo surengtas va
karėlis p-am Rudžiam paminė
jimui jų dešimts metų ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuvių. Su
sirinko gerokas būrys ir senes
nių ir jaunimo. Buvo atvykęs 
iš Dovvners Grove smarkusis 
gruzdietis Benis Motuzas su 
savo Marijona ir iš Cicero biz
nieriai Paugai. Muzikai grojant 
linksmai pasišokom.

Laike 
Vincui ir 
palinkėjo
penkių metų sidabrinių vestu
vių sukaktuves.

Reikia pagirti p. Rudį, l*ad 
jis kasdieną dirbdamas šapo j, 
nebejaunas būdamas žmogus, 
turi tiek daug energijos dirbti 
prie savo namų pagrąžinimo. 
Kur pažiūri, visur jauni mede
liai apsaugojami nuo parazitų, 
nudažyti kalkėmis. Krūmų tvo
reles gražiai nukarpytos, daug 
visokių gėlių. Dideli daržai pri
augę kopūstų, Saločių, pamido- 

- . ~ v , rų ir kitokių daržovių. Ir vis -
karnai sutaikysit spalvas. Galit vartoti paprastus siutus arba kas puikiai ir tvarkingai atro- 
šilkinius, kuriuos galima skalbti.

Atsilahkykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
64

LILAC BEDSPREAD PATTERN 1718

ožių ir Lapukų
. Sidabrinį Setą

$4.00
Kas Naujai »au Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo 

Užsirašys NAUJIENAS Metams,
Gaus šį puikų sidabrinį setą

TIKTAI UŽ...........

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEKI..
1739 So. Halsted Si.. Chicago, III.

No

gia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Paw*di No.

Vardan ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS

do.
Namas taipgi gražia spalva 

nudažytas ir vidaus pusėj vi
sur švaru. Čia nemažas kredi
tas priklauso ir p. Rudienei.

Galima butų pasakyti, kad 
jie laimingai gyvena, tik gaila, 
kad jų sūnūs, kuris yra vedęs, 
jau šeši metai kaip serga. Gai
la netik p. Gunčio, bet kartu

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

Vardas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• IJGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS.......~~........... CE fi .00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ......•
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminaciją fskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

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

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

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

ir kitokias anglis

$7.00
$7.75 
$5.60 
$7 JO 
$8.75 
$9.00 

$13.00 
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980.
OKSAS EXPRESSING

UOS SO. FA1RFIELD AVĖ.

$9.00
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Atidavė lietuvį. 
Grand DžiiireiUž 
Autom. Nelaimę
Vėl suėmė jauną lietuvį už dvi
ratininko užmušimą Bridge- 

porte
Jonas Jacobs-Jokubaitis, 28 

mėty; nuo 721’West 21st Street, 
jąu buvo policijos paleistas ir 
išteisintas,; bet- felony teismas 
vakar nutarė atiduoti jį grand 
džiurei.

Liepos 19 d., Jokūbaitis auto
mobiliu mirtinai sužeidė 14 me
lų dviratininką Charles Krue- 
ger, nuo 919 Wcst 31 st Street, 
davė jam dolerį dviratį pataisy
ti ir nuvažiavo.

Koronerio džiurė, išklausiusi 
visų pusių liudymus, Jokūbaitį 
paleido, bet felony teismo tisė- 
jas Michael G. Kaspar vakar 
pareiškė, kad atiduoda lietuvį 
grand džiurei ir lai ji nuspren
džia ar Jokūbaitį traukti atsa
komybėn ar ne.

Nelaimė įvyko prie 33-ios ir 
Lituanica avenue. Kreugeriui 
buvo perskelta galva, bet jis 
pats atsikėlė nuo šaligatvio, Jo
kūbaitis vakar aiškino, kad jis 
norėjo berniukų vežti ligoni
nėn, bet tas. atsakė, kad nėra 
sužeistas. Tada Jokūbaitis da
vęs jam dolerį ir nuvažiavęs ir 
tik vėliau išgirdęs, kad Krueger 
pasimirė, ir kad nelaimėj jam 
buvo pavojingai sužalota galva.

Teisėjas Karpar paskyrė Jo
kūbaičiui $2,000 kauciją.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADOS
[ACME-NAUJIENŲ Koto]

ANGLIJOS ARBITRATORIUS ČĖKOSLOVAKIJ 
OJ—Lord ir Lady Runciman Pragos, Čekoslovakijos 
sostinės stotyje. Runciman yra anglas^ paskirtas ar
bitrą torilim tarp Čekoslovakijos valdžios ir Sudetų vo
kiečių mažunlbs, kuri reikalauja autonomijos ir kitų

No. 4347. — Augusiai moterei su
knelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

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
varde 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 Deptn 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Depk 
,1789 S. Halsted SU Chicago, HL

Čia Jdeda 15 centą ir prašau

‘atsiųsti man pavyzdį No., r 
c M '
Mieros —------ per krutiną

____

s (Vardas, ir pavardi)

J _ (Adresas) 1

• (Minta, ir »liUj.X

R-ytof, Aleksandro
Davidausko
Laidotuvės
Klovain iečiai Raginami Laido* 

tuvėse Dalyvauti
CICERO’— Neseniai palaido

jom A\ A. Petrauskų, senų. Chi- 
cagos gyventojų.

Šiai, šiomis dienomis atsisky
rė iš musų tarpo dar vienas lie
tuvis, Alexandras Davidauskas, 
plačiai žinomas chicagicčiams 
linksnio budo žmęgus.

Buvo siuvėjas — “kriaučius”. 
Pradėjo dirbti, pas D. Andzelį, 
po to ilgai dirbo pas Ilart, 
Schaftner ir Marks, o vėliau 
G. B; Shąne, Coj

Išauklėjo-, du sūnūs, Jonų ir 
Bruno. Paliko žmoną- Moniką, 
3- brolius, Simoną,, Kazimierą, 
Joną> seserį, Bučnienę ir daug 
kitų giminių, bei draugų.

Kūnas- pašarvotas pas S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 S. Li
tuanica avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nio rytą. Prašau visų klovainie- 
čių. dalyvauti, laidotuvėse. Tai 
bus musų paskutinis atsisveiki
nimas su geru draugu.

Davidąuskų šeimai reiškiu gi
lią užuojautą varde Klovąinie- 
čių Kliubo. K. P. Deveikis

Šį Sekmadienį 
Linksmas Naujos 
Gadynės Piknikas
Išdalins $50 Laimėjimais, Bus 

žaismių Programas

Kur praleisime linksmai lai
ką ateinantį sekmadienį, rug- 
piučio 21 dieną?

O gi Dambrausko ūkyje, nes 
tą dieną yra rengiamas links
mas “Naujos Gadynės” pikni
kas. O taipgi išbandysime ir sa
vo laimę,' neš biVs duodamos’db-1 
vanos grynais pinigais. Bus iš
dalinta $50 tiems, kurie- bus 
laimingi. Taigi, visi pasisteng- 
kite išbandyti savo laimę.

To dar neužtenka. Bus gra
žus programas. Daihuos keli 
chorai. Bus 'visokių žaismių, šo
kiai prie geros muzikos. 0 taip
gi išgirsime daug naujienų, iš 
Lietuvos, nes bus sugrįžę musų 
choro vadas su žmona, kurie 
buvo Lietuvoj su Pirmyn choru. 
O kaip bus malonu susitikti su 
svečiai ir pasiteirauti ką mate, 
ką girdėjo ir kaip patinka čia 
gimusiems musų sena tėvyne 
Lietuva.

Taigi, visi bukime šiame Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 4 
kuopos piknike. ,

A. K. Sargas

Atsidūrė Kalėjime 
Už Kojines Iš 
Daržovių

Kalėjime buvo uždarytas 60 
metų apgavikas Charles A. Bo- 
dy, kuris suorganizavęs “ben
drovę” “gaminimui” kojinių iš 
kokosinių riešutų ir daržovių, 
įsiūlė kelioms chicagietiems apie 
$10,000 beverčių Šerų.

Jo bendrovė buvo Bodee’s 
Amerięan Fabrics Co., bet ko
jinių iš daržovių, žinoma, ne
pagamino.

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų j 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
, Gėlės Vestuvėms, Bankietams
. ir Pagrotam*> 3316 So. Halsted Street
c Tel. YARDS 7308

I.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
NAUJAS LOKOMOTYVAS CHICAGOS GĖLŽKELIUI — 4;000 arklių jėgos naujos

mados lokomotyvas, kurį nusipirko Grand Trunk gelžkclis Chicagoj. Lokomotyvas 
gali išvystyti 110 mylių greitį ir trauks garsų ekspresą International Limited iš Chica- 
gos į Port Huron, Mieli. Lokomotyvas dabar yra Chieagos Dearborn stotyje.

Ruošiasi Švęsti 
Pirmų Metų 
Sukaktuves
Pasekmingai Varo Biznį North- 

sidiečiai Sodeikiai
NORTMSIDE — Nevisiems 

gerai; nevisiems prastai. Dau
gelis nusiskundžia, kad prasti 
laikai, betgi yra ir tokių, ku
riems viskas kerai klojasi.

Štai; Northsidčs ramus pilie
tis J. Sodeikis, kuris įėjo į biz
nį voš tik metai atgal ir ne
žiūrint, kad tame dalyke buvo 
visai nepatyręs, betgi sėkmin
gai biznį varo ir štai, ateinantį 
šeštadienį, tai yra rugpiučio 
'(Augusi) 20 dieną, yra ruo
šiamos metinės sukaktuvės. At
silankę svečiai bus pilnai paten 
kinti. Bus šauni muzika, visokie 
skanus užkandžiai, taipgi šaltas 
alutis.

Kaip visiems piliečiams yra 
žinoma, draugai Sodeikiai yra 
pažangus ir ramus northsiaės 
gyventojai. Nėra abejones, kad 
northsidiečiai skaitlingai atsi
lankys į šias iškilmes. Prie to, 
visiems kaimynams suėjus į 
vieną vietą, smagu bus praleis
ti laikas. Tik dar reikia pri
minti, kad Sodeikių biznis yra 
adresu 2700 N. Western Avė.

X. š.

Didins Plieno 
Liejyklą 
Ind. Harbore

Youngstown Sheet and Tube 
Co., kreipėsi į federalės vald
žios Biržos Komisiją prašyda
mas leidimo parduoti $30,000,- 
000 milionų bonų. Bendrovė sa
ko, kad apie pusę tų pinigų 
sunaudos gerinimui ir didini
mui savo liejyklų Indiana Har
bore, o kitą pusę— padidirti- 
mui kapitalo ir atmokėjimui 

[senesnių paskolų iš bankų.

----- :---------n—: ——'— 
Iš Joniškiečių 
Padangės

Praeitą, sekmadienį Joniškie
čių Kliubas ' laikė susirinkimą 
Juškos salėj. Tarp kitų svar
stytų reikalų, buvo renkami 
darbininkai rudeniniam pikni
kui, kuris įvyks rugpiučio 28 
d., Spaičio darže.

Taip pat išrinktas komitetas 
iš A. Baltienės, M. Laučienės, 
O. Povilaitienės, prasidėjus žie
miniam sezonui; surengti pasi
linksminimo vakarėlį. Susirin
kimui pasibaigus, visi skubinos 
važiuoti j Naujienų pikniką.

R. š.

Nubaudė Tėvą ir 
Sūnų už Girtą 
Važiavimą

Berwyno nuovada vakar nu
baudė tėvą ir sūnų John Jr. ir 
John Sr., Janovskius, 3819 We- 
nonah Avė., už girtą važiavimą. 
Sūnūs turėjo sumokėti $5 pa
baudos, o tėvas $15.00. Magis
tratas Pavek tėvui paskyrė di
desnę bausmę paaiškindamas, 
kad tėvas tufėtų turėti daugiau 
supratimo už sūnų.

Garsus Baletas
Chieagos Operoj

Ikišiol Rusija buvo baleto 
tėvynė, iš ten paeidavo visi gar
sieji šokėjai. Bet Whcnau bale
tas paskilbo ir Europoj, kur il
gai lankėsi.

Tas- garsusis baletas šį sezo
ną. šę>ks Chieagos operoj, Vy
riausia, šokėja yra Ardire De 
Bear, kuri yra kitų lyginama su 
Pavlovą.

Opera pataria* pirkti sezoni
nius bilietus kuponais. Taip y- 
ra- , išeina,. ne?
gn,perkant atskirais bilietais,

Amerikos Jaunuolių 
Lenktynės arba 
Šventė
Soap Bok Derby Virto Jaunuo
lių šventė; šiemet čempiono 
Laurus Gavo Robertas Bergeris 

iš Omaha, Neb.x

Nuo 1934 metų kasmet yra 
rengiama didžiųjų Amerikos 
laikraščių ir Chevrolet automo
bilių bendrovės pastangomis 
Amerikos jaunuoliams... ypatin
gos rungtynės, arba Soap Box 
Derby. Šiemet jos įvyko rugp. 
13 ir 14 d. d. Akrone, Ohio. 
Rengimų iniciatyvos ėmėsi Ak- 
ron Beacon žiurnalas.
- Kad jos yra jaunuolių mė
giamos ir laukiamos netenka ir 
abejoti. Kasmet susirenka iš 
įvairių; ;mi£3,tų šimtais tūkstan 
čiai lankytoj ų-mėgėjų ir pa
čių rungtynių dalyvių jaunuo
lių. Tai virto, tiesiog pasakius, 
kaip,ir jų šventė. O kad dides
nį įspūdį sukčius ir pridavus 
rungtynėms iškilmingesnę reikš
mę gatves ir langus išpuošia 
vėliavomis ir kitais papuošalais. 
Paskui, muzikos lydžiami, ypa
tinga tvarka paraduoja gatvė
mis. Rungtynių laimėtojas, kaip 
įprasta panašiuose atsitikimuo
se, gauna čempiono vardą ir do> 
vaną. Tokiu šiemet liko Rober* 
tas Bergeris iš Omaha, Nėb. 
(Vakar Naujienose tilpo pa
veikslas).

Rungtynių priežiūros darbą 
vedė Jim Schlemmer nuo Bea 
con žiurnalo, B. E. Fulton Ak- 
rono airporto vedėjas ir J. P. 
Gormley nuo Chevrolet bendro
vės. Jie sudarė kaip ir brant 
duolį visų tų iškilmių, gi tech
nišką darbą padėjo atlikti įvai
rios komisijos nuo įvairių or
ganizacijų ir laikraščių. Tačiau 
patsai didysis raktas priklau
so, tur būt, Chevrolet garsini
mų vedėjui C. P. Fisken, nes 
jis rūpinosi visais atvykusiai 
jaunuoliais, jų maistu,- jų svei
kata ir jų mažiukais automobi
liais. (Skelb.)

Amerikonizacijos 
Mitingai

New Century Committee pir
mą kartą Chieagos istorijoj pra
deda gerai organizuotą ameri
konizacijos. judėjimą. Jis bus 
pradėtas šį pirmadienį viešu su
sirinkimu Jackson parke, ku
riame pirmininkaus majoras 
Kelly. Tokių'susirinkimų įvai
riose miesto dalyse bus 13.

J ■ 1... 1!..., ,.i, i..,

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 

t pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 

} skelbiasi Naujienose.

CLASSIFIED ADSi.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU DARBO

Penteris ir popieruotojas iš vi
daus, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
1608 S. 50th Avė., Cicero’, CIC. 2633

HELP^ VVANTED—FEMALK 
parbmiflkių

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
popierio sortuotojos. Gera alga tin
kamoms moterims.

THOMAS PAPER STOCK CO. 
860 W. Evergreen, 

1 blokas į šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

REIKALINGA MOTERIS dėl vi- 
rimo ir prižiūrėti rytais taverną.

3359 So. Halsted Street.

HELP VVANTED—MALĖ 
Dubininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos nesenesnis 50 metų, ge
ra vieta ir mokestis dėl gero žmo
gaus. Adam Balukevicz, R. 1, Cus- 
ter, Mich.

REIKIA SKIRSTYTOJŲ GELE
ŽIES atmatų jardui—turi būti pa
tyrę. Nuolat. APEX IRON & ME- 
TAL CO., 2204 So. Laflin St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

TAVERNAS PARSIDUODA grei
tu laiku dėl nesutikimų šeimynoj. 
Gerai įrengta. Yra šokių salė.

3911 Irving Park Blvd.
-

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

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
gasolino stotis. 79 ir Archer Avė., 
Justice, III. Henry Kumpus, Tel. 
Willow Springs 72.

PARSIDUODA ROA D H O U S E 
prie 111 St. su nuosavybe 100x125, 
labai nebrangiai. 6810 So. Western 
Avė., Tel. Prospect 3730.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme! Pardavimui
DABARTINIU LAIKU.

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

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Mihvaukee 

10. North Clark Street.

IŠ LIETUVOS
KIRVIU SUKAPOJO ŽMONĄ

Užuguosčio apylinkės Bun- 
ciškių kaimo ūkininkas Vens- 
kus savo žmoną kapojo kirviu. 
O kai nuo jo kirvį atėmė, tai 
tuomet jis paėmė peilį ir peiliu 
pjaustė. Jis savo žmoną taip 
sunkiai sužalojo, kad vos atve
žė į Aukštadvarį pas gydytoją 
Mongirdą, kuris suteikė pirmą
ją pagalbą ir liepė vežti į Kai
šiadorių ligoninę. Bet ji ir 
šiandien tebeguli ligoninėje ir 
labai maža tėra vilties išgyti. 
O, be to., ji yra mažažemio žmo
na, todėl reikės visam valsčiui 
už beturtę mokėti.

• Kaupo Ąžuolyne atžymėta 
viela, kur netrukus prasidės 
Dariaus*Girėno paminklo staty
ba. Tsb.

Grąžąs Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujifenos savo skaitytojams 
suteikia, tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. IS- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į. Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už; mažus pinigus ga
lite gauti, augštos rųšies Ro* 
gers sidabrinius setus.

FURNITURE-FIXTURB-WANTED
Rakandų ir Įtaisų Reikia

JEIGU KAS TURITE antrų ran
kų pečių parduoti anglimis ir gasu 
kūrenamą, pašaukite CANAL 6698.

furniture-fi^ture forsalk 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Bąksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fiKČerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaiir^ 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.
Virs 300 naujų ir vartotų karų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC 

MILDA AUTO SALES 
806 Wes<t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696 
1P H '■ «■» * 1 "■=

BUSINESS SERVICE 
_____ Biznio Patarnayimag_______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

Finansai-Paskoles

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIAHON 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887



Sveikas Pirmyn Chore-
Laimingai Sugrįžęs Chicagon!

Pirmyn Choras jau Chica
go j.

Sugrįžo dainininkai ir jų ve
dėjas Kazys Steponavičius sii 
p. Anele Steponavičiene links
mi, kupini visokių-visokiausių 
įspūdžių, žodžiai veržte veržė
si iš jų lupų apie patyrimus, 
apie vaišes, apie koncertus ir 
iškilmes Lietuvoj, apie Londo
ną, Paryžių ir Berlyną.

Dearborn stotyje, kur šįryt 
apie 2 trą valandą ryto Erie 
linijos traukinys su choru at
ėjo, buvo susirinkęs kelių šim
tų žmonių būrys dainininkus 
sutikti. Buvo Fondo nariai, 
Pirmyn nariai, kuriems neteko 
važiuoti, tėvai, motinos broliai, 
seserys, kiti giminės ir drau
gai.

Vos spėjo rrauKinys sustoti, 
tuoj iš vagonų peronan pasi
pylė dainininkai, šaukdami 
“Heilo, Pop,” “Heilo, Ma”, ir 
ištiesę rankas puolė į laukian 
čių tėvų ir draugų glėbius. Tuo
jau nosinės buvo paleistos į 
darbą, beveik visų akys pavir
to pusėtinai gausiomis fonta- 
nemis ir kai kurios jautresnės 
dainininkės ir motinos pradė
jo net balsu verkti iš džiaug
smo.

Scena buvo tokia, kuri kiek
vieno stotyj buvusio lietuvio 
jausmus kuteno. Kai kurie tė
vai prisiminė tą dieną, kai at
vykę iš Lietuvos anais laikais 
išlipo iš traukinio svetimoj, ne
žinomoj Chicagoj, nerimaudami 
mintyse, ką ji atneš — laimę 
ar naujus vargus?

“Kai mes atvykom iš Lietu
vos”, pasakojo jie vienas ki
tam, “tai nebuvo kas mus su
tinka su džiaugsmo ašaromis, 
tik baimė ir nerimas.

“O kai musų vaikai ąĮyyk- 
sta iš Lietuvos, tai, žiūrėk, 
kiek čia subyrėjo žmonių, kiek 
čia smagumo ir krykštavimo!” 

Nevienam tėvui perbėgo per 
mintis jaunų dienų prisimini
mai. Kai jie apleido Lietuvą, 
tai buvo ten caras. Buvo jie 
tik vargo pelės iš surukusių 
kaimo triobų. Dvidešimts, tris
dešimts metų prabėgo. Dabar, 
štai, jų vaikai ten buvo ir jų 
vaikus ten, Lietuvoj, — ten da
bar saviškiai, caro nebėra — 
ir jų, vargo pelių, vaikus Lie
tuva kaip ant rankų nešiojo!..

Ilgai sveikintas!, ilgai bučiuo
tas!. Dearborn stotis tokios sce
nos turbūt nebuvo mačiusi 2 
valandą naktį.

Atsipeikėję iš po ašarų ir 
džiaugsmo ir kliksmo, tėvai 
griebė čemodanus — tu pavar
gęs, sūneli, dukryt — motinos 
glėbin parvykusius dainininkus, 
susėdo į autorhobilius ir išva
žinėjo po namus, kur, be abe
jo, šviesos degė per Visą nak
tį, jaunuoliai, nespėdami žod
žius tarti, pasakojo įspūdžius, 
o tėvai ir draugai išsižioję klau
sėsi.

Parvyko trisdešimts penki 
Pirmyn dainininkai ir pp. Ste
ponavičiai. Pasirodo, kad iš de
šimts užtrukusių Lietuvoj, dvi 
narės paliks ten pastoviai. Pir
myn dainininkė p-lė Salomėja 
Aleksiunaitė gavo stipendiją 
Vytauto Didž. Universitete, 
Kaune, kur studijuos lituanis
tiką, ir p-lė Anita Navickaitė, 
kuri gavo smuikininkės tarny
bą Kauno radiofone ir kartu 
studijuos Kauno konservatori
joje.

Dėmesio centras stotyj buvo, 
žinoma, pp. Steponavičiai, ku
rių vienas Chorui vadovavo ir 
abu, bendrai, visus dainininkus 
globojo.

— Kaip viskas buvo? Ar vai
kai klausė? kamantinėjo tėvai, 
kurie pp. Steponavičiams kelio
nei buvo perdavę savo tėviš
kas pareigas.

— Buvo angelėliai, atsakė, 
bet jų akys nusišypsojo, lyg 
sakydami, well, gal kartais jie 
turėdavo ir ragiukus.

— Kaip patiko Lietuva?
— Pailsėję važiuotume aP- 

gal! Bet, oh boy, smagu vėl 
būti Chicagoj. Good, old Chi- 
pago!

Ta Good old Chicago šįryt 
atviromis rankomis priėmė 
tuos pi^myniečius, kuriuos bir
želio pradžioj išleido tolimon 
Lietuvon, su geriausiais norais, 
su linkėjimais laimingai ten ke
liauti, smagiai užtraukti lietu
višką dainą ir savo akimis pa
matyti tėvų gimtines, tas dai
nose apdainuotas pievas, lan
kas, banguojančius javų lau
kus, kaimus, miestus, mieste
lius.

Kiekvienam buvo smagu ži
noti, kad visa Lietuva chorą

NAUJtEKOS, Chicago, ID. '

:,J.

WELCOME HOME. — Tai taip Lietuvoj atrodė Pirmyn Choras, kuris šįryt sugrįžo iš 
Lietuvos, praleidęs-ten apie šešias savaites laiko ir sudainavęs 21 koncertą. Paveikslas 
parodo Pirmyn Chorą laike 'koncerto Klaipėdoj. Priekyj slovi vedėjas Kazys Steponavi
čius, kurį fotografas pagavo besilenkiant publil^ii. Klaipėdoj su choru dainavo du ki'i chi- 
cagiečiai, pp. Jurgis ir Antoinette Steponaviįtai iš Naujos Gadynės choro, kurie lankėsi 
Lietuvoj su Pirmyn ekskursija. ; <

»

■

....
JAU NAMIE — Vakar 2-trą valandą ryto Chicagon grižo IPirmyn Choras, po šešių sa

vaičių vizito Lietuvoj. Paveikslas parodo Cho *ą Kauno Ramovėj, kur įvyko atsisveikinimo 
koncertas, ir kur įvairios organizacijos choro narius gausiai apdovanojo įvairiais suveni- 
rais ir kitokiomis ęĮpyąnomis. Priekyj stovi vedėjas Kazys Steponavičius p. Anele Ste
ponavičiene. , D-j ■

maloniai priėmė, vaišino, kai 
kur rožėmis apmėtė, kad kar
tu džiaugėsi ir Choro daina,' 
kurią tie jaunuoliai dainuoja 
toj tolimoj Lietuvai, geroj, se
noj Chicagoj, kur taip daug 
jos vaikų likimas nunešė gy
venti.

Sveikas, Pirmyn Chore, lai
mingai sugrįžęs Chicagon!

R.

Atkasė Sena
Indėnų Kaimą

, Esąs Apie 1000 Metų
: ČL J. .

"**■ Senumo

Paul S. Martin, vadas Chica
gos Field muziejaus archeolo-

jam pasisekė atkasti seną, apie 
tūkstančio metų senumo indėnų 
kaimą Colorado valstijoje.

Tarp atkastųjų liekanų esan
ti senoviška indėnų maldykta 
ir visa eilė gyvenamų triobėsių 
griuvėsių.

Dvi Pieno Trokų 
Nelaimės

Trečiadienis, Rugp. 17, 1938

1,300 NORTH SHORE GELŽKEL10 DARBI
NINKŲ SUSTREIKAVO

Protestuoja Prieš 15% Algų Nukapojimą
Vakar 4:01 valandą ryto 1,- 

300 North Shore gelžkelio dar
bininkų išėjo streikan, protes
tuodami prieš 15% algų kapo
jimą.

Streiką paskelbė The Amalga- 
mated Association of Street and 
Electric Railway Employees of 
America, skyrius 900, kuris at
stovauja apie 500 darbininkų.

Užvakar vakare unija sušau
kė specialį darbininkų mitingą 
Waukegane, ir 1 vai. vakar ry
tą nutarė paskelbti streiką, 442 
balsais prieš 6. Prie tos unijos 
nutarimo tuojau prisidėjo ir ki
tos North Shore gelžkelio uni
jos, Brotherhood of Locomoti’ve 
Firemen and Enginemen, the 
Brotherhood of Electrical Wor- 
kers ir Order of Railroad Tele- 
graphers.

žada Streikieriams Pagalbą
Kitos dvi unijos, Chicago Ra- 

pid Transit Workers, kuri at
stovauja Chicago eleveiterių Ii-

Z Mėn. Kūdikis Mirė
Nuo “Patentuotos”
Arbatos
Įdomus Įvykis 18-toj Apylinkėj

18 APYLINKĖ. — Kai jos 
septynių savaičių sūnūs Ray- 
mond susirgo, tai Mrs. Dūda, 
1820 Allport avenue, nubėgo 
krautuvėn ir nusipirko vaistų. 
Tai buvo kokia tai patentuota 
arbata.

Užpylusi tą arbatą karštu 
vandeniu, motina davė skysti
mo kūdikiui išgerti. Bet ku
riam laikui praėjus kūdikis nė 
tik nepagerėjo, bet numirė, ma
tyt, vaistų užnuodytas.

Pagalbon pašauktas ugniage
sių departamentas bandė kūdi
kį atgaivinti dirbtino kvėpavi
mo aparatu, bet jų pastangos 
nuėjo niekais.

Dabar koronerio raštinė da
ro įvykio tyrinėjimą ir paėmė 
patentuotąją arbatą analizui.

nijų darbininkus ir Milwaukee 
gatviakarių unija nutarė ateiti 
streikieriams pagalbon, jei tas 
bus reikalinga.

Streikas paliečia nevien North 
Shore gelžkelio Chicagos trau
kinių skyrių, kuris operuoja dvi 
traukinių linijas tarp Milwau- 
kee ir Chicagos ir aptarnauja 
visus šiaurinius Chicagos prie
miesčius, bet taipgi gatviekarių 
linijas Waukegane, North Chi- 
cagoj ir pietinėj dalyj Mihvau- 
kee miesto. Tarp Chicagos ir 
Milwaukee North Shore linija 
operuoja apie 225 traukinių pu? 
parą.

Streikas apima visus gelžke
lio darbininkus, konduktorius, 
motormonus, mechanikus ir ofi- 
sų' darbininkus.

Vakar po pietų USA Darbo 
Departamentas įsakė savo ar- 
bitratoriui Chicagos distrikte, 
Harry E. Scheck, kreiptis į abi 
streiko puses, gelžkelio virši
ninkus ir unijas, jas suvesta 
daiktan ir bandyti arbitracijos 
budu streiką likviduoti.
Gelžkelis Nenori Arbitracijos
Ginčas tarp gelžkelio viršinin

kų ir darbininkų prasidėjo lie
pos 15d., kai receiveris A. A. 
Sprague pareiškė, kad kapos 
darbininkams algas 15%, kai 
pasibaigs laikina sutartis su 
unijomis vidurnaktį, rugp. 15 
d. Sprague pareiškė, kad įplau
kos žymiai sumažėjusios ir 
gelžkelis nevien negali toliau 
mokėti darbininkams dabartinių 
Saigų, bet net nepajėgia atmokė
ti nuošimčių už įvairias pasko
las.

Darbininkams pasipriešinus, 
receiveris Sprague nuėjo į teis
mą, jx) kurio jurisdikcija jis 
yra, ir gavo sutikimą algas ka
poti.

Užvakar unijos dėjo pastan
gas streiko išvengti, reikalau
dami arbitracijos, bet gelžkelio 
vadai reikalavimą atmetė.

Gavę žinią apie streiką, North 
Shore gelžkelio viršininkai pa
reiškė, kad jie nemėgins trau
kinių operuoti su streiklaužių 
pagalba, bet lauks ir žiūrės kas 
iš streiko išsivystys. R...

Nauiienų-Acme Telephoto
KALĖS VISĄ AMŽIŲ — Buvęs South Paris, Mai

ne šerifo pagelbininkas vedamas iŠ apskričio kalėji
mo tame mieste į valstijos kalėjimą, kur jis sėdės visą 
amžių už nužudymą Dr. James Littlefield.

šdauže Dviejų 
Bridgeporto Krau

Ted’s Taverno, ir Maisto 
Krautuvės

BRIDGEPORT. — Ted Ma- 
silioniui padarytas nuostolis.

Bridgeportiečiams žinomas 
eks kareivis 
laiko Ted’s 
35th St.

Nežinomi

ginės ekspedicijos pietvakari
nėse valstijose, praneša, kad

T. Masilionis už- ’ 
Tavern, 720 West

piktadariai, naktį,' 
iš pirmadienio i antradienį iš
mušė jo užeigos langus.

Naktį į antradienį nežinomi 
piktadariai irgi išmušė langus 
Valgomų 
prie 613

Tenai 
pigintas
buvo pikietuojama.

Prie Home Avė., Oak Parke, 
Garfield Parko eleveitoris su
daužė pieno troką ir vos ne
užmušė abu šoferiu, Robert 
Terkovsky, 17, nuo 1337 S. 61st 
Avė., ir J. E. Veldman, 35, nuo 
1437 S, Harvey, Beryn. Dalis 
westsidiečių. Prie Roosevelt ir 
no.

Pieno vakar negavo ir dalis 
estsidiečių. Prie Roosevelt ir 
Laramie apsivertė pieno tro- 
kas, valdomas Michael Mikulos, 
1401 S. Cuyler Avė. Abiejose 
trekuose pieno buvo labai daug.

Mirė Žymi Chicagos 
Dailininkė

produktų krautuvės' 
W. 37th St.
yra parduodamas nu- 
pienas. Ta krautuvė

Gaisras Naujam 
Miesto Klinikos 
Triobėsyj

Telephoto
Iš žalva

ACMK-NAUJIENV
$14,400 KATĖ — 

rio padaryta katės statula, 
kuri sukėlė didelį triukšmą 
St. Louis, Missouri mieste. 
Miesto muziejus pirko katę 
už $14,400, bet susilaukė la
bai aštrios kritikos iš mies
to gyventojų už praleidimą 
tokios didelės sumos pini
gų, kai tuo tarpu miestas 
vos pajėgia suvesti galą su 
galu ir negali aprūpinti be-

Iš Trondheim, Norvegijos, a- 
teina žinia, kad tenai mirė žy
mi Chicagos dailininkė Pauline 
Palmer, gyvenusi adresu 4 E. 
Ohio St. Bevažinčdama ten stu
dijų reikalais, ji susirgo plau
čių uždegimu.

Neseniai Norvegijoj plaučių 
uždegimu mirė buvęs Fair krau
tuvės viršininkas p. Kelly ir 
filmų aktorius Warner Oland 
(“Charlie Chan”).

Miesto limpamų ligų klinikoj, 
27 E. 26th St., X-ray kamba
ryje kilo gaisras, padaręs nema
žai nuostolių. Triobėsys yra 
naujas ir klinika jį užėmė tik darbius pašalpa? 
užvakar. Pirmiau turėjo kam- * Katė yra istorinė liekana 
barius policijos rūmuose, 1121 iš Egipto, kur ji buvo nu- 
S. State St. lieta prieš 2,500 jnetų laiko

Chicagoj dabartiniu laiku 
vyksta konferencija tarp trijų 
metodistų sektų susivienijimo 
klausimu. Sektos yra, Methodist 
Episcopal Church South, the 
Methodist Episcopal Church ir 
Methodist Protestant Churh. 
Tos sektos nori sudaryti viemą 
metodistų bažnyčią, the United 
Methodist Church.

a

Naujienu-Acm#» Telephoto
SUŠLAPO IR PRALAIMĖJO KONKURSĄ — Es- 

canaboj, Mieli., kasmet įvyksta įdomus “log rolling” 
konkursas už to “sporto” pasaulinį Čampionatą. Kon
kurse dalyvauja įvairių lentpjūvių ir miškų darbinin
kų ir jo tikslas yra parodyti kaip ilgai galima rutu- 
liuoti rastą kojomis nenukrentant į vandenį. Kairėj 
Jimmie Herron iš Kelso, Wash., nuverčia nuo rasto 
Harley Fosterį iš Aberdeen, Wash., laimėdamas kon
kursą ir čampionatą.
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