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Sukilėliai Pasiliks M
FRANCO IR JO BENDRAI NESITIKI BE 
HITLERIO IR MUSSOLINIO PAGALBOS 

ISPANUOS KAR| LAIMĖTI
Sukilėliai atmetė planą svetimšaliams 

kariams iš Ispanijos pašalinti
PARYŽIUS, Frp.ncuzija, rug- siuntiniui, Sir Robert Hodgso- 

piuČio 17. — Gautais čia tre- nui. Nors atsakymas laikyta 
čiadienį pranešimais, Ispanijos1 paslapty, tačiau artimi Ispani- 
sukilėliai galutinai nutarė pasi- jos sukilėliams asmenys aiški- 
likti Italijos ir Vokietijos glo-'no, jogei atsakymas gali iškel- 
boje. O taį gali reikšti palai- ti tiek visokių planui kliūčių, 
dojimą britų ir francuzų vil
ties ištraukti iš Ispanijos sve
timšalius karius.

Britai ir francuzai užgyrė 
Nesikišimo j Ispanijos Reika
lus Komiteto planą, kurs rei- ro jėgas atgal, ir lojalistų 
kalauja ištraukti taip iš loja- jėgumas išlaikyti 
listų, taip iš sukilėlių pusės sukilėlių pozicijas, manor\?, Įti- 
proporcionalų kiekį svetimšalių kino generolą Franco ir jo ben- 
karių. Lojalistai priėmė planą 
liepos 23 dieną.

Praėjusį antradienį ir suki
lėlių vyriausybė įteikė atsaky
mą į tą planą Britanijos pa-

kad jos faktinai reikš pasiūly
mo atmetimą.

Stiprumas, kurį lojalistai 
rodė per paskutines kelias 
Vaites, numesdami sukilėlių

pa- 
sa- 
ka- 
pa--

atimtas iš

drus, kad be italų ir vokiečių 
pagalbos sukilėliai neįstengs 
civilio Ispanijos karo laimėti. 
Todėl jie ir atsisako svetimša
lių ištraukimui planų priimti.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 194

Acme-NUujienų Telephoto
CHICAGOS GELŽKELIO STREIKO/VADAI. — Ro

bert B. Annstrong iš Detroito, narys tarybos Amalga- 
mated Association of S'reet and Electric and Motor 
Coach Employees of America, ir Artlnir Kjelląuist, pre
zidentas tos unijos 900 skyriaus, kurie vadovauja Chi- 
cagos North Shore gelžkelio streikui.

ISPANIJOS VALDŽIA PERSI
ORGANIZAVO

Japonai ieško silp
nos vietos kinų po-

SHANGHAI, Kinija,' rugp. 
17. — Trečiadienį japonai darė 
atakas prieš kinus Yangtze 
upės fronte, ieškodami silp
niausios vietos kinų pozicijose.
Savo keliu devynios kinų divi
zijos išvystę kontrofensyvA 
prieš japonus Hwangmei sek- 
tore, 25 mylias .į šiaurę nuo 
Kiukiango, japonų operacijų 
bazės.

Aštuonis federalius 
valdininkus paskyrė 

komunistams
/ \_____

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
17. — Atstovų buto narys Ma- 
son (republikonas iš Illinois 
valstijos) trečiadienį paskelbė 
vardus aštuonių stambių fede- 
ralių valdininkų, kurie priklau
so organizacijai vardu Ameri
can League for Peace and De- 
mocracy. Sakyta sąjunga pa
laikanti ryšius su komunistais. 
Tame ir yra valdininkų <frfu- 
sikaltimas”.

Ligos trukdo japonų 
ofensyvą Kinijoj

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
17. — Neseniai japonai paėmė 
kinų uostą Kiukiangą. čia ėmė 
siausti / cholera. To ne gana. 
Japonijos kariuomenė pradėjo 
sirgti malarija (drugiu), kuria 
kareivius užkrečia uodai. Abi 
ligos gręsia pavirsti į epidemi
jas. Netik potviniai, bet ir li
gos trukdo japonų žygius.

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

Giedra; šilčiau; lengvi vėjai 
pesikeičią į pietų vėjus; saulė( 
teka 6, leidžiasi 7:48 valandą.

Jungt. Valstijos duos 
subsidiją kviečių 

eksportui
WASHINGTON, D. C., rugp. 

17. — Jungt.* Valstijų valdžia 
nutarė duoti subsidijas kviečių 
eksportui į užsienius. Planas' 
yra toks:

Norima parduoti 100,000,000 
bušelių kviečių perviršį sveti
mose šalyse. Vertelgos supirks 
kviečius iš ūkininkų namie esa
momis kainomis. Parduos juos 
užsienių kainomis. Jei ekspor
tuotojai turės nuostolių, tai 
valdžia padengs nuostolius.

Japonai dar nenura
mino Manchukuo
HSINKING, Manchukuo, rug 

piučio 17. — Jau septyni me
tai praėjo, kai japonai atėmė 
kinams Manchukuo. Japonijos 
armijos karininkiai pripažįsta, 
kad kinai partizanai tebeveikia 
Manchukuo ir šiandien. Be to, 
Japonijos priešai sabotažuoja 
japonų šeimininkavimą. Tai nu
kertama susisiekimas telefonu 
ir telegrafu, tai įvyksta pade
gimai, tai ekspliozijos. Visas 
įmones tenka saugoti.

Moteris, 2 vyrai nu
plaukė 23 mylias

,ST. LOUIS, rugp. 17. — P- 
nia Lily De Keersgieter, 40 me
tų, Albert Ellis, 40 m., ir Al- 
bert Haack, 22 metų, trečia
dienį pasileido plaukti nuo AL 
tono, III., Mississippi upe. Mo
teris ir Ellis nuplaukė 23 my
lių distanciją į septynias va
landas 59 minutes. Haack, bu
vęs jūreivis, nuplaukė tą pa
čią distanciją į 7 valandas ir 
23 minutes. .

Lindberghai atvyko 
{Maskvą

MASKVA^ Sovietų Rusija, 
rugp. 17. — Trečiadienį čia at 
lėkė pulk. Charles Lindbergh 
su žmona. Juos pasitiko nedi
delė, bet entuziastiška minia.

BARCELONA, Ispanija, rug
pjūčio 17. — Trečiadienio pra
nešimai sakė, kad Ispanijos 
respublikos ministrų kabinetas 
persiorganizavo. Premjeras Ne- 
grin pasiliko vadovauti minis
trų kabinetui; kaip vadovavo 
iki šiol, Jis taipgi pasiliko kra
što apsaugos ministru.

Rezignavo baskų ir Katalo- 
nijos frakcijų du ministrai. Re

zignavusius ministrus tuojau 
atstojo kiti du ministrai, Vie
nas kurių yra baskas, o kitas 
katalanietis.

Rezignavusieji ministrai bu
vo šalįninkai taikos politikos. 
Naujasis, perorganizuotas kabi
netas, pareiškė nusistatymą ko
voti su sukilėliais taip atkak
liai, kaip kovota iki šiol. Ben
drai kabihetft'%l<riziWšustfprino 
respublikos valdžią.

r“--------------------------- -----—’V

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

• CLEVELAND, Ohio, rugp. 
17. — Vėlesnės trečiadienio ži
nios sakė, kad čia surastas la
vonas dar vienos aukos, kurią 
nužudė nežinomas maniakas. 
Tai jau trylika galvažudysčių 
priskaitoma tam piktadariui.

• CROCKETS, Tex., rugp. 17 
— Iš Eastham kalėjimo antra
dienį pabėgo aštuoni kaliniai. 
Trečiadienį šeši pabėgėlių buvo 
nušauti. Vietos šerifas Archie 
Maples kaltina kalėjimo sargus, 
kad jie nušovė pabėgėlius be 
reikalo. Pasak šerifo, kalinius 
galima buvo suimti gyvus.

• VVASHINGTON, D. C., 
rugp. 17. — Jungt. Valstijų 
armija skubina dirbti naujus 
šautuvus. Vienas kareivis šiais 
šautuvais galės šaudyti penkis 
kartus greičiau nei vadinamais 
Springfields.

Maytag darbininkai 
ruošiasi balsuoti 
kompanijos pasiū

lymus
NE^VTON, Įa., rugp. 17. — 

Amatnirikai elektrikai trečia
dienio vakare ruošėsi balsuoti 
Maytag plaujamų mašinų kom
panijos pasiūlymus kai dėl al
gų ir kitokių darbo sąlygų.

CORDELL HULL PASIŪLĖ PASAULIO 
TAIKAI PLANĄ

WASHINGTON, D. C., rugp. 
17. — Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų departamento sekreto
rius, Cordell Hull, antradienio j 
vakare kalbėjo per radiją. Joj 
kalba buvo transliuojama ir 
Europon.

P-nas Hull išdėstė kaip ir

tų; savanorį sulaikymą nuo 
vartojimo jėgos politikos tiks
lams ir nuo kišimosi į svetimų 
šalių reikalus; tarptautinį ko- 
operavimą tokiomis priemonė
mis, kurios gali būti praktiš
kos šiai programai vykdyti.

Anglija, Francuzija ir kai
programą pasaulio taikai. Jis kurios kitos šalys pareiškė di- 
siūle: 1 — ekonominę rekon- delio pasitenkinimo sekreto- 
strukciją kaip pagrindą paskir- riaus Hull kalba. Įžiūrėta joj 
tų tautų ir tarptautinei gero- ir įspėjimas fašistams, kad, 
vei; 2 — prisilaikymą pagrin-J karui kilus, Jungt. Valstijos 
dinių tarptautinio įstatymo dės - nepasiliks neitralios.
nių, kurie reguliuoja tautų san
tykius; 3 — progresyvų gink
lavimosi apribojimą; 4 — pri-

Nepatenkinti kalba pasirodo 
vokiečiai ir italai. Italijos spau
dai kalba iš karto nė nebuvo

silaikymą tarptautinių sutarčių paduota. Vokiečių užsienio rei-
ir jų pildymą; 5 — bendra- kalų ministerijos organas cha- 
darbiavimą paskirų tautų at- rakterizavo p. Hull kalbą kaip 
stovų ir laisviausią galimą ntib-J “amerikiečio dorovės pamok- 
monių pasidalinimą tarp tau- slą”.

P r e z. Rooseveltas 
nurodė du Naujosiom 

Dalybos priešus
WASHINGTON, D. C., rugp. 

17. — Pirmadienio vakare, kal
bėdamas per radiją, preziden
tas Rooseveltas davė suprasti, 
kad senatorius Tydings (iš 
Maryland valstijos) yra Nau
josios Dalybos priešas. Antra
dienį, pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, prezidentas vėl ak
centavo, kad administracija yra 
nusistačiusi prieš senatorių Ty- 
dingsa ir prieš atstovų buto 
narį O’Connor, iš New Yorko.

Abu šie kongresmanai yra 
demokratai. Abu pateko į kon
gresą dėka žmonių prįtarimo 
prez. Rooseveltui. Bet kongre
se abudu jie sistemačiai sabo- 
tažavo Naujosios Dalybos re
formas.

Čekoslovakijos na
ciai atmetė valdžios 

planą
PRAHA, Čekoslovakija, rug- 

piučio 17. — Čekoslovakijos vo
kiečių zudetų partija antradie
nį nutarė atmesti vyriausybės 
planą, kurs liečia šalies tauti
nes mažumas.

CIO konvencija įvyks 
Pittsburghe

NEW YORK, N. Y., rugp. 
17. — CIO viršininkai trečia
dienį paskelbė, kad CIQ kon
vencija įvyks šiemet spalio mė
nesį Pittsburghe. . Pakvietiift&i 
konvencijai bus išsiuntinėti’ 
tuoj po Darbo Dienos.

Vykdys povai algų- 
darbo valandų 

įstatymą
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

17. — Elmer F. Andrews, algų- 
darbo valandų įstatymo admi
nistratorius, trečiadienį pareiš
kė spaudos Jatstovams, kad jis, 
užuot vartoti^ griežtas priemo 
nes, stengsis-gražiuoju paveik
ti į samdytojus ir tuo budu įgy
vendinti algų-darbo valandų 
įstatymą.

Įstatymas reikalauja, kad 
įmonės gaminančios produktus 
tarpvalstijįnei pirklybai pra
džioj mokėtų darbininkams ma
žiausia po 25 centus valandai. 
Antras reikalavimas tai tas, 
kad darbo laikas nebūtų ilges
nis, kaip 44 valandos savaitė
je. Įstatymas pradės veikti spa
lių mėnesio 24 dieną.

Scott W. Lucas išlei
dęs nominacijai 

$2,000,000
SPRINGFIĘLD, III., rugp. 

17. — Trečiadienį buvo repub- 
likonų diena Illinois valstijos 
metinėj parodoj. Republikonų 
kandidatas. į senatą, Richard 
Lyons, pasakė svarbiausią kal
bą/ Jis tarp ko kita pareiškė, 
kad demokratų kandidatui į se
natą Lucas’ui nominacija kaš
tavusi gal $2,000,000. Tuo tar
pu Lucas oficialiai yrą prane
šęs, kad jo nominacijai buvp 
išleista tik $6,800.

Trečiadienį Illinois parodoj 
bus demokratų politikieriųjįdie- 

Ina.

Hines ėmęs po $500 
savaitei iš rakieto
NEW YORK, N. Y., rugp. 

17. — Įvadinėje kalboje dis- 
trikto prokuroras Thomas E. 
Dewey trečiadienį papasakojo 
prisaikintiesiems posėdininkams 
kodėl buvo iškelta byla James 
Hines’ui, galingam Tammany 
bosui.

Pasak Dewey, Hines telke 
protekciją tūlo .Dutch Schultz 
loterijų rakietui. Schultz kolek- 
tavo savo pajamas iš biednuo- 
menės, po centą, po nikelį, po 
kvoterį, po pusdolerį. 1933 me
tais Schultz surinkdavo per die
ną po $45,000 —- per visus me
tus surinko apie $20,000,000.

Hines, kaipo politikierius, 
buvo pasamdytas apsaugoti ra- 
kietą nuo policijos trukdymo ir 
teismuose. Už savo patarnavi
mus Hines gaudavo po $500 
savaitei — visuomet cash pini
gais.

George Weinberg, kurs pri
sipažino dalyvavęs tame rakie- 
te, trečiadienį, kaipo liudinin
kas, patvirtino kaltinimą Hine 
sui. Jis pasakė, kad iš karto 
Hines gavo atlyginimo $1,000, 
o vėliau jam buvo žadėta mo
kėti po $500 kas savaitė.

Padėjo pensijai 13 
britų generolų

LONDONAS, Anglija, rugp. 
17. — Britanijos karo sekre
torius, Hore-Belisha, trečiadie
nį paskelbė, kad trylika armi
jos generolų padėta pensijai. 
Jų vietas užims jaunesni kari
ninkai.

Pavyzdingai Narsus 
12 Metų Berniukas

Šiomis dienomis pavyzdingu 
narsumu pasižymėjo dvylikos 
metų berniukas Poence Kornie- 
so kaime, prancūzų Savojos 
krašte. Piktadarys naktį iš lau
ko užrišo visas Poencetų gričio 
duris ir iš visų kampų padegė 
gričią. Gričio j e miegojo Poen- 
ęętienė su šešiais vaikais, kurių 
vyriausias tebuvo dvylikos me
tų. Gaisrą pirmas pajuto vy
riausias berniukas. Pabudęs ir 
supratęs, kad dega, jis ne tik 
neišsigando, bet pažadino savo 
motiną, įspėjo ją nenusigąsti 
ir liepė jai ramiai aprengti ki-
tus penkis vaikus, o jis jau vi
sa kita sutvarkysiąs. Kol moti
na rengė vaikus, berniukas su
sirado atitinkamų įrankių ir at
sidarė vienas duris, pro kurias 
visi septyni laimingai i,sigelbė- 
jo iš degančio namo. Tas pats
berniukas dar suspėjo paleisti kare mirė 
iš tvarto gyvulius, o paskui pa
šaukė pagalbon kaimynus. De
ja, trobesių jau nebepavyko iš
gelbėti.

Dar dvi moteris rado 
nužudytas Cleve- 

lande
CLEVELAND, Ohio, rugp. 

17. — Dar dviejų moterų la
vonai rasta antradienio vakare 
duobėj, kurioj yra pilamos mid- 
sta šiukšlės. Moteriškių lavonai 
buvo sukapoti. Per paskutinius 
trejus metus jau dvylika ši
taip sukapotų lavonų rasta 
Clevelande. Reiškiama nuomo
nė, kad galvažudystes papildo 
koks nors pamišęs daktaras, 
nes lavonų supiaustymas rodo, 
kad galvažudys gerai pažįsta 
anatomiją.

Slovakų katalikų 
vadas mirė

PRAHA, Čekoslovakija, rug
pjūčio 17. — Antradie^o va- 

kunigas Andreas
Hlinka, Slovakų Liaudies Par
tijos vadas. Jis buvo katalikų 
kunigas. Paskutiniuoju laiku 
pasižymėjo kaipo vokiečių hit
lerininkų talkininkas. Slovakų 
pažangesnioji visuomenė remia 
Čekoslovakijos valdžią.Iš Lietuvos

NUKASAMOJ G-VĖJ PAKIBO 
ORE MŪRAS

ALYTUS. — Nukasant Vil
niaus g-vę, virškalny esą na
mai pasiliko gana aukštai pa
kibę. Dviejų aukštų namas, ku
riame yra Ūkio bankas, atsi • 
dūrė net pavojuje. Dabar jis 
paremtas kartimis ir pakabin
tas ant štangos, kol sutvirtins 
fundamentą.

BEŠIENAUDAMAS 
PASIPIOVĖ

ALYTUS. — Iš Simno atvy 
kę žmonės pasakoja, kad šio
mis dienomis tenai vieno kai
mo jaunuolis išėjęs šieno piau- 
ti, kažin dėl ko labai nusiminė 
ir dalge pasipiovė.

DURYS UŽMUŠĖ* VAIKĄ

PANEVĖŽYS. — Liepos 11 
d. apie 15 vai. siautusi audra 
išvertė Jono Vanago, gyv. Ra
džiūnų km., Subačiaus v. dar
žinės duris, kurios krisdamos 
užmušė Vanago pusantrų me
tų sūnelį Algirdą.

Vokietijoj laukiama 
didesnių taksų

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 17. — Vokietijoj nesi
liauja plitę gandai, kad arti
moj ateity bus padidinti tak
sai kapitalui. Nors finansų mT- 
nistras, grafas Schwerin votį 
Krosigk, oficialiai paneigė gan
dus, tačiau publikos opinijos 
nenuramino. Dėl gandų, kad 
taksai kapitalui bus pakelti, 
įvyko naujas akcijų kainų Ber
lyno biržoj kritimas.

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

SE8TADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO CENT 

RO KOMITETO IR SKYRIŲ ATSTOVU 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

KONFERENCIJA ĮVYKO BIRŽELIO 25 IR 26 D., 1(338, 
JERMYN HOTEL, SCRANTONE

atstovau-
2,525 na-

(Tęsinys)
VVaterbury Skyrius 

jn 8 organižhcijas su 
riais. Delegatai: K. Strižrtitskas,
J. Strižauskas it M. Striždtis- 
kienė. Viso 3 dėl.

Wilkes-Batre Skyrius atsto
vauja 17 organizacijų su 787 
nariais. Delegatai: F. Klun, F. 
Koklis, S. Kvascevičius, T. Ki-

. i

kevičius, Valiukas ir M. Pacėn- 
kienė. Viso 8 dėl.

New Jersey Apskritis atsto 
vau ja 21 organizaciją su 1,449 
nariais. Delegatai: M. Dobinis, 
G. A. Jamison, P. Poškus, J. 
Kačergis, K. Maziliauskas, A. 
Kazakaitis, J. J. Bimba, P. Sa- 
inaška ir O. Vertelienė. Viso 9 
dėl.

Montello, Mass., Skyrius at
stovauja 8 organizacijas su 1,- 
115 narių. Delegatas A. čerkas- 
sas.

Rochester Skyrius atstovauja 
4 organizacijas su 541 nariu. 
Delegatai: J. DrUseika ir P. Bū
ga ii iškis. Viso 2 dėl.

CambridgO, Mass;, Skyrius 
atstovauja 10 organizacijų su

na-

at-
336
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Ketvirtaa., Rugp. 18, 1938

IS LIETUVOS
NAUJIENOS, Chicago, III.

AR UŽKIETĖJĘS? 
TURIT PRIEŽASTĮ 

IŠTIRTI!

Daug yra manančių, kad jie negali 
btiti “reguliariais" nėlarikę vaistų left- 
tyrios. “AI tik parfiSgiriati, 6 jati ir 
nugalėjau," jie pasako. Tačiąu dak
tarai žino, kad "jie nenugalžjo^visai, 
kol jie nesuranda kame priežastis.

Bet priežastį surasti visai papras
tas daiktai, jei jiįs va'gote tą ką dau
guma valgo: mėsą, duoną, bulves. 
Atrodo, kad jus negaunate gana "ra- 
ptimo”. Bet “rupumas" nereiškia 
krtivą maisto, tai tokia maisto to
šis, kurios viduriai nesuvartoja, pa
lieka rtiinkšta "rupia" masė žarno
se ir padeda viduriams veikti.

Jei tai atsako jdms, jūsų reikalu 
yra gruždlįs javiniai pUšryčliitrflS Kėl- 
logg’s All-Bran. Jie turi jums rei
kiamą "rupumą" plūs didį žarnų 
toniką, vitaminus BĮ.

Valgyk All-Btail •> kasdieną, gerk 
Senasis pa- 
in Battle

Sekretorius pranešė, jog turi 
atsivežęs Centro išleistos bro
šiūros “Lietuvos Nepriklauso
mybę Minint” kelis šimtus eg
zempliorių ir paprašė delegatų 
kurie dar neturi, kad pasiimtų 
po klek gali išplatinimui savo 
kolonijose. Visas brošiūras, 
kiek jų turėta atsivežus, dele
gatai tuojau išsidalino.

Advokatas K. Jurgelionis pa
sako trumpą prakalbą apie Chi
cagos Lietuvių Tautiškas Kapi
nes ir apdovanoja delegatus tų 
kapinių jtibilėjdus paminėjimui 
išleista knyga.

Trumpai kalba čhičhgiClis 
Dr. Graičunas.

PAVOGĖ BEKONĄ IR MĖSĄ 
UŽKASĖ DARŽE

Ofiso Tek Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cbt. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

, Nfedėiiottiiš pagal sutartį.
PANEVĖŽYS. — Liepos iš 5 Be. 491» SO. MICHIGAN BLVD.

. P ... m rn v, .v. .' TeL Kenvvood 5107
į 6 do naktį pil. Iraskevičiui 
Juozui, gyv. Medinių km., Pa
svalio v., kažkas iš tvarto pa
vogė du bekonus, 3 mėn. amž.! 
Bekonai buvo papiauti tvarte 
ir išsigabenti negyvi. Pėdsakais 
nusekta pas pil. Žagriakalį Juo 
zą, Putriškių km., Pasvalio v., 
ir mėsą rado pakastą runke
lių darže. Žagriakalis prisipa
žino Vogęs dėl to, kad neturė 
jęs kuo maitinti šeimą.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Resldehčė 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 CLARfcMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Nesirandant daugiau reikalų, 
pirmininkas Dr. Montvidas pa
dėkoja delėgatanis ilž pavyz
dingą svarstymą Amerikos Lie
tuvių Kongreso reikalų ir po 
trumpos prakalbos uždarė kon
ferenciją 1 vai. popiet, birželio 
26 d., 1938 m.

Konferencijos pirmininkas,
Dr. A. Montvidas.

Sekretorius,

Mrs. Anelia K. Jarusz įDr. F. Pulsucki Le Van
Physical Therapy GYDYTOJAS-CHIRURGAS. X-RAY 

Į 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

g4iia vandfens it stk 
saiilh ptašviš. Kdlbgg 
Creek daromas. i Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

I ACME-NAUJIENŲ Foto)

“SKRENDANTIS ROBO
TAS” — Paveikslas parodo 
įdomų aparatą, kuris iškel
tas oran baliono, užrekor- 
duoja ir radio signalais 
praneša oro biurams apie 
temperatūrą aukštumoj, 
apie oro spaudimą, drėgmę 
ir paduoda kitas reikalin
gas informacijas apie orą.

Bridgeport, Conn., Skyrius 
atstovauja 7 organizacijas su 
1,000 narių. Delegatas A. Mu- 
reikieiiė.

Skyrius atstovau
ja & orgahizdcijas Su 1,015 iia- 
fių. Delegatas J. J. Bakšys.

Pittsburglio Skyrius atstbvdti- 
ja 16 organizacijų su 1,000 
rių. Delegatas A. Pipiras.

frtidstih, Mass., Skyrius 
stovauja 5 organizacijas su
nariais. Delegatas J. Jaskevi- 
čius.

Havęrhill, Mass.j Skyrius at
stovauja 7 organizacijas su 550 
narių. Delegatai: A. Majauskas, 
8. Uždavinis ir S. Paplauskie
nė. Viso 3 dėl.

Easton, Pa., Skyrius atsto
vauja 3 organizacijas su 150 
narių; Delegatas S. Sharl^v.

Roselando Skyrius (nepažy
mėta organizacijų nė atstovau
jamų nari ųskaičius); Delegatė 
G. Ručinskienė.

Lietuvių Demokratų 
Gary, Ind.^ atstovauja 11 
nizacijų su 1,000 norių, 
gatas J; Paškauskas;

Norwood, Mass., Skyrius at- 
, bet 

nepažymėta narių skaičius. De
legatas F. Mučinskas.

Akrort, Ohio, Skyrius atsto
vauja 3 organizacijas su 170 
narių. Delegatai: B. Verseckas 
ir Konstancija Gaška. Viso 2 
dėl.

SLA 125 kp., Melrose Park, 
III. Delegatas M. šeštokas.

Lietuvių ...... Soeialdemokratų 
Kuopa, Toronto^ Ganada. Dele
gatas J. Jokubynas.

Viso šioje konferencijoje da
lyvauja 104 delegatai nuo sky
rių ir 4 Centro Komiteto nariai. 
Atstovauja„361 organizaciją su 
45,385 nariais. C , ' c'''; '

PASTABA: Nekurie delcga-

Lyga 
orga- 
Dcle-

1,550 narių. Delegatas I. Vin- stovauja 8 organižaCijas,
ciunas.

Gavome Kultūrą 
No. 6 - 7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Ztizka Zguriška. 
šių dienų Meksikoje—B. Traven. 
šventųjų Paveikslų garbinimas — 

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti 

naujienose * 
1739 Šo. Halsted St

tai su mandatais nepridavė 
skaičių atstovaujamų organiza
cijų nei kiek jose yra narių, tad 
ši paskutinė skaitlinė negali 
būti pilna.

Mandatų komisijai rekomen
davus, kad visi delegatai butų 
užgini, rekomendacija vienbal
siai priimta.

SVEIKINIMAI KONFE
RENCIJAI

Sekretorius perskaitė seka
mus sveikinimus konferencijai: 
Nuo Massacliusetts Lietuvių 
Draugijų Komiteto, su auka 
$15.

Nilo Clevėklndo Skyriaus A- 
merikos Lietuvių Kongreso, su 
auka $5.

Nuo East St. Loliis Skyriaus, 
su auka $8.25.

Nuo Gary, Ilid., Lietuvių De
mokratų Lygos, su auką $5.

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA1T0.

su auka $2.
Ntio Literatūros Draugijos 57 

kp., Cleveland, Oliio, su auka 
$2.

Nuo Kanados Lietuvių Komi
teto Lietuvos Liaudžiai Ginti, 
ntio leidėjų anglų kalboj lietu
viams jaunuoliams žurnalo 
“Voice of Lithuanian Ameri- 
cans”, nuo Lietuvių Socialde
mokratų kuopos, Toronto, Ca- 
nada.

Pirmą sesiją pirmininkas Dr. 
Montvidas uždarė kaip 5:30 vai. 
vakaro po nutarimo, kad antrą 
sesiją pradėti 9:30 vai. ryte, 
birželio 26 dieną.

ANTRA SESIJA
Antrą sesiją atidarė pirminin

kas Dr. A. Montvidas kaip 9:30 
vili, ryte, birželio 26 dieną.

Rezoliucijų komisija pranešė, 
jog turi pagaminusi dvi rezo-

lik konferencijai baigiantis pa
daryta, tad nutarta jo išspren
dimą pavesti Ceiitro Komitetui.

Rezoliucijų kdiiiisija reko
menduoja Centro įKomitetili su
šaukti antrą Amerikos Lietuvių 
Kongreso sdvažiavimą apie 1939 
metų rudenį, o jeigu matys rei
kalą, tai anksčiau ar vėliau. 
Rekomendacija konferencijos 
delegatų Užgirta vienbalsiai.

.Skundų komisija raportavo, 
jog skundai priduoti pervėlai, 
kdd butų buvę galima j Uos nuo
dugniai išspręsti, lad kiek yra 
gavę nusiskundimiį ir pasiteisi
nimų bei kitokių11 taktų, reko
menduoja pervesti Centro Ko
mitetui išnešimui nuosprendžio; 
Komisijos rekomendacija už
girta.

L. Jonikas.
(GALAS)

Pirkite savo apielinkės
krautuvėse

1

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278 .
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHtCAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

' -J . J A- A t J _ -i__L -4 » * - ---------  ---4---------------------

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
, .„.DIENĄ IR NAKTĮ ” ■„ 2

Visi Telefonai YARDS 1711-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 07Ž7

T—r-1 4 koplyčios visose
J—J įsi cr l 1 Chicagos dalyse

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

I P. ŠALTIMIERAS.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

kal&Iaretsky
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti'47th Street

- Tel. Yątds 2246 - 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

JMti __.Lietej^^paktem8Įi____

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

MM

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Mizara

(ši re-NORITE.

Telefonas Yards 0994

i

ĖZZ

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

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

2
2

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI,

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲSIES

1 Peilis 
Šakutės 
šaukštas 
šaukštukai

ER
ET

kuponus. Taipgi pinigais

8

LIETUVIAI
o

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

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

Taupyki! 
Kuponus

Kitur 
Kainuoja

, yrt j:.

NARIAI 
Chicagos,

Cicero, 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

turime 
Koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ĄNTHONY B. PETKUS
Phohe Grovehill 0142

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

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 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

GALIT GAUTI TIEK SETU KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Grigaitis skaito rezoliuciją: 
“Padėtis Lietuvoj ir Amerikos 
Lietuvių Kongreso Uždaviniai.” 
(Rezoliucija jau tilpo spaudoj).

Po trumpų diskusijų rezoliu
cija priimta vienbalsiai;

Komisijos narys R. 
skaito rezoliuciją: “Del 
Ultimatumo Lietuvai.”
zoliucija jau tilpo spaudoj).

Po ilgokų diskusijų ir ši re
zoliucija priimta vienbalsiai.

Jaunasis keistutis Michelso- 
nas kalba reikale paramos iš
leidžiamam anglų kalboj žur
nalui lietuviams jaunuoliams 
“Voice of Lithuanian Aineri- 
cans”. Kadangi šis atsišaukimas 
nebuvo priduotas komisijai ir

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas „ Valstija

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California AvėhUe Phone Lafayette 3572 t ---- .    ;— ....... . ......... . .       

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

• ! •’____f__ * \ ______________________________ i_________ t 1 r__  »________ ______ ■ ______i__v __ r.__ '-jf

1646 West 46th Street
L J. ZOLP Phone Yards 0781

Yards 0782
...............................     N. ' , U,.-.-.'.,-..

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

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

■ .  .................. —.................................. i. ....... .. ...................■..*t ...... —...

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUanica Avenue Phone Yards 4908

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

prąuįgijos Narlid__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. 18 th S t., netoli Morgan S L

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
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Clevelando ir Ohio Žinios
- ------------- " ...... ...................

OHIO RINKIMUOSE DEMOKRATAI LAIMĖJO
— LIETUVIAI PRALAIMĖJO — “AUKOS” 
POLITIKIERIAMS — APIE AMERIKIEČIUS 
LIETUVOJ — POLITINIŲ KALINIŲ LAIŠ
KAS — APIE LAISVAMANIUS.

Pažangus Demokratai Laimėjo

Demokratai ir vėl gavo di
džiumą Ohio valstijos balsų, 
šiomis dienomis pravestuose 
nominacijų rinkimuose. Guber
natoriaus vieton iš demokratų 
kandidatavo du: dabartinis gu
bernatorius Davey ir Charles 
Sawyer iš Cincinatti. Laimėto
ju išėjo Savvyer, sumušdamas 
Davey labai didele balsų didžiu
ma. Republikonų pusėje liko 
nominuotas Bricker, taip pat 
stiprus kandidatas.

Lietuviąi Pralaimėjo
Į mažesnes ir ne taip svar

bias vietas didžiuma balsų taip 
gi pasisakė už demokratus, ku
rie kandidatavo su Sawyer slei- 
tu. Į valstijos seimelį siekėsi ir 
trys lietuviai. John DeRighter ir 
Mark — demokratų, o Comer 
—republikonų tikietu. Bet lai
mėti nepasisekė nei vienam jų. 
DeRighter-Diraitis, kuris dabar 
jau antrą terminą seimely tar
nauja, šį kartą pralaimėjo vos 
vienu šimtu balsų.

Gaila, kad nei vienas lietu
vis negalėjo įeiti. Visgi smagiau 
mums visiems, kada matome 
savo tautiečius palaikant bent 
kokį valdišką darbą.

Politinės “Aukos”
Vietinės spaudos pranešimu 

Davey, dabartinis gubernato
rius, šiems nominacijų balsavi
mams praleido apie pusę mili
jono dolerių. Bet pasirodo, jog 
jis savo pinigų neįkišo. Kiek
vienas asmuo dirbantis bile ko
kį valstijos darbą buvo priver-

DUODAME PINIGUS
• Jeifiru reikia atnaujinti

morgičių;
• Jeigu norite taisyti na

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

mą;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulka. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITRUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius mio 8 ryto iki 

8 vai. vakare

INSURANCE
(APDRAUDA)

I

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.

• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

• A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

stas per apie metus laiko mo
kėti penktą nuošimtį savo už
darbio į tam tikrą politinės agi
tacijos fondą. Paprastieji dar
bininkai taip turėjo išmokėti 
kas mėnuo nuo penkių iki aš- 
tuonių dolerių, o geriau apmo
kami ir visai stambias sumas 
“aukojo.”

Taigi, matote, kaip yra su po
litikieriais. Žmogus per didelį 
vargą įsigauna į kokį darbelį, 
bet už jį turi bosams dalį savo 
ir taip mažo užmokesčio ati
duoti. Toks politikierių elgesys 
sulaiko daugelį žmonių nuo po
litinės veiklos ir net nuo balsa
vimo. Žinoma, taip neturėtų 
būti. Piliečiai pamatę tuos bjau
rius darbus turėtų tik dar 
smarkiau subrusti ir bloguosius 
aktorius iš visų vietų savo bal
sais pašalinti.
Lietuva Vaišina Amerikiečius
Atrodo, kad fašistų valdžia 

Lietuvoj šiais metais ten besi
lankančius lietuvius iš kitų 
kraštų, gerai vaišina. Žino ji, 
mat, kad kuo gražiau pavai
šins, priims, tuo visi išvažiuos 
namo su gražesniais įspūdžiais.

Kiek matyti iš Amerikos lie
tuviškųjų laikraščių, tai visi ke
liauninkai Lietuvoj priimti kuo 
puikiausiai. Jiems visur užlei
džiamą pirma vieta. Ypač dide
lės pastangos dedamos vaišini
mui musų ten nuvažiavusio 
jaunimo. Daugelis tų keliaunin
kų po tų sutiktuvių parašo sa
vo įspūdžius keldami viską į 
padanges. Mums čia yra malo
nu apie tai skaityti.

Kodėl neparašyti apie kitą 
medalio pusę?

Tačiau reikia manyti, kad 
čia yra daug apsileidimo kai 
kuriuos keliauninkuos už nera
šymą apie Lietuvos gyvenimo ir 
iš antrosios pusės. Mes daug 
skaitome apie sutikimus su mu
zika, su dainomis, baliais, puo
tomis ir 1.1. Mums butų malo
nu išgirsti ir apie Lietuvos kai
mą, apie kaimiečius, kurie ne
pajėgia Kaunan atvažiuoti ir 
kartu baliavoti. Mes žinome, 
kad tie kaimo žmonės neturi 
iš ko baliavoti, kaip kad valdi
ninkai daro. Tokių žinių musų 
spaudoje dar mažai tesimato. 
O kiekvienas ten nuvykęs juk 
moka atskirti blogą nuo gero. 
Kodėl tad neaprašyti abiejų 
medalio pusių?

Politkalinių Laiškas
Visai trumpas laikas atgal, 

Amerikos lietuvių spaudoje til
po Lietuvos politkalinių laiškai. 
Vieną jų buvo pasirašę apie 80 
kalinių, kurių didžiuma labai 
jauni vyrai, apie 25 metų am
žiaus. Jie, reiškia jau augo ne
priklausomoj, šiandieninėj Lie
tuvoj. Nejaugi tai jie butų toki 
beširdžiai, kad savo tėvynei no
rėjo savo tėvynei blogo padary
ti? Už ką jie yra kalinami?

Yra ir daug daugiau tokių fa
šistiškos pažangos požymių.

Jay Te Winburn Photo, Acme Telephoto
RADO VIENUOLIKTĄ PAMIŠĖLIO AUKĄ — Cle

velando policijos detektyvas Peter Merylo apžiūrinėja 
pagalvės užmovą, kurioj atrado į šmočiukus sukapotą 
žmogaus kūną. IPer paskutidius tris metus CIcvelande 
policija atrado 10 taip supiaustytų kūnų, o vakar ir 
užvakar atrado dvyliktą ir tryliktą kūną. Spėjama, kad 
tai darbas pamišusio, bet gabaus chirurgo.

Bet ar juos rodo užsienio sve
čiams? Užsieniečius priima pui
kiausiais baliais, o savi gauna 
tik duonos su druska.

Iš Laisvamaniu Veikimo c

Amerikos Lietuvių -Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos 
Cen tralinis Komitetas, norėda
mas organizacijon įtraukti 
naujų narių, šiomis dienomis 
paskelbė trijų mėnesių vajų. 
Sekmiilgesniam vajaus pravedi
mui suplanuota didelis prakal
bų maršrutas, kuris pasieks vi
sas didesnes J. V. lietuvių ko
lonijas. Vajus ir maršrutas pra
sidės su rugsėjo pirma, o baig
sis lapkričio 30ptą^ 1 7?

Clevelando ALLEKD 6-toj i 
kuopa rugpiučio 5 d. laikytam 
specialiam susirinkime, nuo
dugniai aptarus vajaus bei ma
ršruto reikalą, nutarė busian
čias Clevelando prakalbas su
rengti Lietuvių svetainėj, prie 
Superior Avė. ir jas gerai iš 
anksto išgarsinti, taip kad visi 
Clevelando lietuviai galėtų jų 
išklausyti. Kalbėtoju bus drau
gas H. Jagminas. Jis su lais- 
vamanybės etine kultūra yra 
gerai susipažinęs ir nėra abe
jonės, kad jo prakalba bus la
bai įdomi ir pamokinanti.

Clevelande laisvamanių yra 
daugiau, negu kur kitur. Jie 
čia turi didelę pajėgą. Tik vie
na bėda su jais, kad jie pasi
tenkina tuo, jog patys pasiliuo- 
savę (didžiumoj kitų pagalba) 
iš tų nelemtų religinių monų, 
nieko neveikia dėl paliuosavi- 
mo likusių brolių-sesučių iš to 
užburto rato. Juos ne tik kad 
kunigai patys biauriai išnaudo
ja, bet dar prigelbsti ir kapita
listams tuos vargšus išnaudoti, 
įsakydami tikintiems darbinin
kams kantriai nešti “dievo už
dėtus kryželius,” tai yra kapi
talistinę priespaudą ir išnaudo
jimą.

Kunigai laisvamanių spėkas 
geriau įvertina už pačius lais
vamanius. Tą praeitis jau įro
dė. Kada tik būdavo pakviestas

geras laisvamanių kalbėtojas į 
kurią nors lietuvių koloniją, 
tai kunigai iš baimės tiesiog iš 
kailio nerdavosi. Bėgiodavo jie 
po policijos stotis ir pas ma
žiau apsišvietusius parapijomis, 
kad tik sutrukdyti ir išardyti 
tas prakalbas, kad tik parapi- 
jonai neišgirstų tiesos žodžio 
apie kunigų molius. Į viešus 
debatus vienok kunigai bijo 
stoti. Jų mokslas remiasi tik 
ant dogmų, ’ pasakų ir melų. 
Kunigai yra laimingi, kad lais
vamaniai besiorganizuoja ir 
nieko didesnio neveikia.

'•d T T-—Jonas Jarus.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS. Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ............ ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Iš Lietuvos
DIDELIS GAISRAS

SLEPŠČIAI, Biržų valsč. — 
Liepos iš 9 į 10 d. naktį apie 
12 valandą sudegė Jono Dagio 
tvartas ir daržinė. Ką tik va
karykščiai baigti vežti dobilai 
visi sudegė. Taip pat sudegė 
buvusios pašalėse malkos, sie
nojai, akėčios, plūgas, daržinė
je buvę dveji ratai, pakinktai, 
ariami, 'važiuojami. Iš tvarto 
pavyko išgelbėti kiaulę su par
šeliais ir teliukus (kiti gyvu
liai buvo lauke). Tik buvusios 
pastogėje vištos sudegė.

Gaisro gesinti buvo atvykę 
Biržų ugniagesiai, bet nieko iš
gelbėti jau nepavyko, nes vis
kas buvo paskendę liepsnoje. 
Laimė, kad nebuvo vėjo butų 
ir daugelis trobų sudegę, nes 
aplinkui trobos arti. Trobesiai 
buvo neapdrausti.

Iš kur kilo gaisras, nežino
ma. Spėjama, kad padegimas. 
Nuostoliai labai dideli.

Nelaimingas ūkininkas atsi
dūrė apverktinoje padėtyje ir 
reikalingas geraširdžių žmonių 
paramos, nes nebėra nė su kuo 
ir kur pakinkyti arklio, o že
mė dirbti reikia.

PAPIROSU SUDEGINO 
KLOJIMĄ

PANEVĖŽYS. — Liepos 10 
d. apie 16 vai. užsidegė pil. Ja- 
seno Antano, gyv. Medžiūnų 
km., Krinčino v., klojimas. Klo
jimo užgesinti nepavyko ir kar
tu sudegė viskas, kas jame bu
vo. Sudegė du paršai, vežimas, 
dvejos rogės ir vienas vežimas 
dobilų. Nuostolių padaryta apie 
800 Lt. Turtas neapdraustas. 
Klojimas užsidegė, manoma, 
nuo papiroso nuorūkos, nes Ja- 
senas netoli klojimo rūkęs.

Garsinkitės “N-nose”

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

. - Tai neda^j
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

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

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

ji liks. i
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ........................   ...........................
Numeris ir gatvė .............................................................
Miestas ir valstija _____________________________

Gyvenimas Tai Šposas

Nežiūrint, kokj nanllinkemininią namėgsite: žukliavimą. medžioklę, jodi
nėjimą. golfinimą ar tenieą—jus visuomet galit patekt j vasaros slogų rankas.

Slogų negerumas gana baisus bet kokiu metų laiku, bet nieko taip nė
ra varginančio ir baisiai nepatogaus dalyko, kaip vasaros slogos.

Tai iAfiaukia nusilpusios kūno sąlygos.
Kada atakuojate apetito ir negalite naktį užmigti . . . kada pasijaučia- 

te nerangiais, nervingais, arba nors ir tik ižvargintais, tai reifika. kad jūsų 
sistemos atspara žema ir kad jus esate pažadėta auka

kiekvienam pavojui.
Kada jus jaučiate, kad jūsų paskutinės energijos sai

kas jau ifisisunkė, ir prisiartinanti fiiurpumą. darykite 
kaip daug tūkstančių chieagižkių per metų metus daro. 
Bandykit MALVAZ . . . jus patirsite, kad kiekvienas la
šelis yra pilnas gajos, skoningos energijos. Tas puikus 
senas maisto-gčrimas, tur|s galią paliestiems nervams su
švelninti. padėti jums pailsėti. Jo ypatingas kvapsnis pra
džiugins jūsų skonj.

Bukit atsargus karAčio troškinančiomis dienomis, nu- 
galėkit karAčius su MALVAZ.

Užsisakykit kartoną Šiandien su pilnu įsitikinimu, 
Jtad tai turi patenknti. Musų patyrimas su tūkstančiais 
panašių atsitikimų. įrodo, kad jus niekad nebeleisite refri- 
ger atariu palikti be MALVAZ. Štai dėl ko mes sakome: 
“RaSykit patys sau užtikrinimą.”

Kartonas iš $2 75
24 Butelių

50c grąžinama už 
tuščius

Kartonas iš $1.40 
12 Butelių

25c grąžinama už 
tuščius

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

Statyk ^Taisyk 
namas skolindamas iš 

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

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

7<^7 OF VOUR \ JA
INVFFTMtNT \^jV

INSURED

• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą ir pelną.

• čia visų INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,’ 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

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

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

i

i

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 20 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

IŠLAIDOMS PADENGTI

V ardas......——-———•—•—.—.—.••..—•••———•—•———••••-——•••••••——••—••••—•••••—•v—.

Adresas..—

V. .. n—....  - i m n ■mimu..  i .........................
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Publi&hed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South fialsted Street
Telephone CANai .8500

Subscrlption Kates:
$5.00 per year jn 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 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

UžsAkyino kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija --------------- ------- 3c
Savaitei ... . .. .........—------- 18c
Mėnesiui   ............ ..... ........ 75c

Suvienytose Valstijose, ne <Chicagoj, 
ipaštiu

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
.(Atpiginta)

Metams .... ................. ........... $8.001
Pu&ei metų 4.00
Trims mėnesiams ----------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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New Yorko majoro atsakymas
Amerikos legijono komendantas New Yorko valsti

joje yra Jeremiah Francis Cross, kuris verčiasi nejudi
namo įturto pardavinėjimu. Per kai kurį laiką jis veikė*, 
įvairiose atžagareiviškose organizacijose, kurios yra la
bai susirūpinusios “amerikonizmu”.

Kai žiu metą pradžioje Fiorello H. La Guardia, New’ 
Yorko majoras, pakvietė dirbti į Manhattan ofisą Simon 
W. Gersoną, tai Cross ėmė skandalą keltį. Daugiausia jo 
pastangomis buvo suorganizuotas komitetas, kuris rei
kalavo, kad Gerson butą iš savo pareigą pašalintas, nes 
jis esąs artimas komunistams žmogus.

Tuo reikalu Cross parašė majorui ir laišką pareikš
damas, kad jis kalbąs “Amerikos legijono ir visą tikrą 
Amerikos piliečių vardu”.

Majoras į tą laišką nieko neatsakė. Pagaliau šiomis 
dienomis įvyko New Yorko valstijos legijonierių konven
cija. Toje konvencijoje dalyvavo ir majoras La GuardiaJ 
Mat, jis yra pasaulinio karo veteranas, .kuris dą kartu 
buvo sužeistas italą fronte..

Cross manė, jog čia bus geriausia proga su majoru 
sąskaitas suvesti. Jis užsispyrė patirti, kodėl majoras 
nieko neraportavo apie Gersono reikalą. Be to, viešai dar 
pagrūmojo, jog jis turįs dabar atsakyti arb^ neteksiąs 
delegato teisią.

Ir majoras La Guardia atsakė. Ir atsakė taip, jog 
Cross pasijuto tarsi ant žariją pasodintas. Štai kaip tas 
atsakymas skamba:

■ A ‘k l i .

, “Dabartinis New Yorko majoras iš nieko jokią 
įsakymą nepriima, — nei iš politinią organizaciją, 
nei iš paskirą žmonią. Jis jokią įsakymą nėra linkęs5 
priimti iš Amerikos legijono arba New Yorko vals
tijos legijono komendanto. Kraštui tikrai bus liūdna 
diena, kada bet kokia grupė galės pasakyti miesto 
majorui, valstijos gubernatoriui, pagaliau pačiam 
Jungtinią Valstiją prezidentui, kad jis turi išduoti 
raportą. Kaip tik tokiu keliu ir prasidėjo kai kurios 
valdžios, kurios nėra suderinamos su Amerikos sis-; 
tema. Tačiau tai nėra Amerikos valdymosi būdas.”
Vadinasi, majoras visai aiškiai pasakė, kad legijono 

komendantas po priedanga “amerikonizmo” bando eiti 
tokiais pat keliais, kokiais eina fašistai.

Ir tenka pasakyti, jog kai kuriais atvejais taip iš 
tiesą ir yra. Daugelyje vietą Amerikos legijonas pasida
rė tikras reakcijos ramstis. Visokie apsukrąs komendan
tai stengiasi legijonierius, kurie daugiausia priklauso 
darbo žmonėms, panaudoti kovai su pažangesniu judėji
mu.

Sally Salminen yra viena iš 
labiausiai pasižymėjusių suo
mių rašytojų. Prieš kiek laiko 
ji už savo romanų “Katrina” 
laimėjo dovanų.

Beje, kai kurį laikų ji yra 
gyvenusi ir New Yorke.

Nacių kviečiama, ji nuvyko 
į nordikų kultūrines iškilmes, 
kurios buvo surengtos Luebeck 
mieste. Dabar ji apgailestauja, 
kad tų kvietimų sutikusi pri
imti. Pasak jos, tai buvęs ne
išmintingas žingsnis iš jos pu
sės. Tuo reikalu laikraščiai- pa
skelbė ir jos .atvirų laiškų, ku
ris Suomijoje padarė didelį įs- 
pudę. Savo laiške tarp kitko ji 
sako:

“Nacizmas negali tikėtis iš 
manęs paramos. O jeigu bus 
reikalas, tai aš ir kovosiu su 
juo. Nors nacių idėjos lyg ir 
prisidėjo prie kai kurių dar
bininkų bei vaikų būklės pa
gerinimo, bet bendrai jos ve
da žmoniją į pražūtį, nes nai
kina tos žmonijos geriausias 
ir kilniausias aspiracijas.”

TRAGIŠKOS BŪTIES 
ANEKDOTAS

•Savo laiku Viena pasižymėjo 
nerūpestingumu, linksmumu ir 
lengvo pobūdžio humoru. Vie
nos gyventojų sąmojis nepra
nyko ir dabar, nors tas miestas j 
faktiškai yra Vokietijos nacių 
okupuotas. Tačiau naujas liu-
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moras yra visai kitokis. Jis ryš
kiai vaizduoja tragišką dabar
tinio gyveninio tikrovę.

štai vėliausias anekdotas, ku
ris, anot “Cavalcade”, yra labai; 
populiarus Austrijos sostinėje.

Susitinka du žydai: Raganas 
ir Levis. Po pasisveikinimo pir
masis ir sako: ?

» •

“Levi, ar girdėjai, kad Mori- 
cas nusižudė? Ar tai nebaisu?”

“Kodėl baisu?” klausia Le
vis,, “Nejaugi musų laikais žmo
gus negali turėti nė tiek teisės, 
kad galėtų savo būklę pagerin
ti?” , j

Vadinasi, po to, kai naciai 
Vienų užėmė, gyvenimas ten 
pasidarė tiek baisus, kad per
sekiojami žydai į >mirtį žiuri 
kaip į savo “būklės pagerini
mų.”

FAŠISTINĖS REFORMOS

t.

Nedarbo apdrauda
Per birželio mėnesį dvidešimt penkiose valstijose be

darbiams buvo išmokėta $4Q$00/M)0 apdraudos pavidalu. 
O iš viso per pirmuosius šių metų šešis mėnesius išmokė
ta $180j000y000.

Socialės apsaugos taryba apskaičiuoja, jog nedarbo 
apdrauda jpe-r pirmuosius šešis mėnesius pasinaudojo 
maždaug 2,500,1)00 darbininkų, kurie atsidūrė bedarbių 
eilėse.

Daugiausia aplikantų nedarbo apd-raudai gauti tu
rėjo New Yorko valstija. Į socialės apsaugos tarybą ten 
iš viso kreipėsi 229,266 asmenys.

Kaa kuriose valstijose nedarbo apdrauda dar nėra į- 
ėjusi į galią. Tačiau netrukus ta apdrauda pradės veikti 
ir kitose valstijose.

Apie tai, kaip fašistai bando 
visų Italijos gyvenimą refor
muoti, rašo iš Paryžiaus p. S. 
D. Jo raštą atspausdino “L. Ž.” 
štai kas- ten pasakojama apie 
vėliausias reformas:

Italijos fašizmas paskuti
niu metu įveda visų eilę juau- 
jų reformų į italų papročius., 
Reformų era prasidėjo sui 
“žąsies žingsniu”, kurs iš 
prūsų kareivinės buvo per
keltas į italų kariuomenę ir 
čia pakrikštytas “romėnišku

Anglijos karalius ir Amerika
Pastaruoju laiku Anglijos laikraščiai iškėlė mintį, 

kad butų visai pravartu karaliui aplankyti Ameriką.
Ta mintis vyriausiai kilo dėl Anglijos karaliaus Pa

ryžiaus aplankymo. Dalykas toks, kad tas apsilankymas 
vis dėlto sustiprino tarp Anglijos ir Prancūzijos ryšius. 
Laikraščiai tad ir sako, jog sudarymui dar glaudesnių 
ryšių su Amerika Jutais metais karalius turėtų aplanky-

Klaipėdos kraštas. — Baldžius aklai tarnauja naciams.
— Buvę komunistai, kurie pučia j nacią dud$. — 
Vokiškas jaunimas. — Lietuvių darbininką išnaudo
jimas. — Kaip Ragulies šaudė į lietuvius. — Bylos 
liga.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Reikia atvirai pasakyti, kad

kaip lietuviai, taip ir vokiečiai 
, ir jie čia eina ne 

1 bendrų savo rekalų giuli, bet 
įvelti, įkinkyti į tautinę kovų. 
Jei lietuviai darbininkai toje 
kovoje vis dėlto stovi savo Kal
tybės reikalų sargyboje, tai jau 
šito nieku budu negalima pasa
kyti apie vokiečių darbininkų 
dalį, kuri aiškiai naciškai 
cijai tarnauja.

Bet visoje toje bėdoje 
aišku, jei tik Vokietijos 
galybė dingtų, Klaipėdos krašte 
vargu kas nors kalbėtų apie šio 
krašto Vokietijai grąžinimų. 
Vokiečių mažuma čia nei kiek

reak-

viena 
nacių

atpasakoja anelcdotuose. ‘ A- 
pie kukuruzinę duoną jie pa
sakoja, kad šita reforma pa
vaduojanti pasus: vyksta Ita
las į užsienį, ant sienos jo 
neklausia paso, bet pačiupi
nėja skilvį. Jei jis pilnas ku
kurūzų, reiškia italas. Pasas j 
nereikalingas. .

Reformų drugys palietė 
kalbą, iš kurios valomi sve
timžodžiai ir nedemokratiški| Klaipėdos krašte lietuviai dar- 
posaldai. Italų kalboje pla-įbininkai privačių įmonių labai 
čiai vartojamas mandagaus šiauriai yra išnaudojami. Jų už- 
taeipimosi žodelis “leu”, ta- darbiai čia žymiai mažesni, 
ris atanka musų “tamstą”, taip Kaune, nors čia pragyve- 
pakeistas “v.oi” kas reiškia rimas brangesnis. Be to, vietos 
“jus*’. Reformos neaplenkė autonominės įstaigos visokiais 
nė apsirengimo. Fašistas turi’ budais kovoja prieš darbininką 
savo įsitikinhnų stiprumą pa-' lietuvių antplūdį. Neleidžia 
rodyti ir išviršinėj išvaizdoj. Jiem® apsigyventi, neduoda bu-. 
Frakas ir smotaigas panai-! tą it’ taais visokiais budais 
kinti seniau, juos pakeitė u-:| Rios varžo, 
niforma, kuri įvesta visiems 
.civiliams 
tam tikra 
siu metu 
reforma.
d’Italia”., apykaklė yra pran-1 kų. Tai yra didi spraga, kuri 
euzų išmistas, o akių specia- padeda naciams įsigalėti.
listai tame laikraštyje įrodo, Ąpįe Klaipėdos nelemtus įvy- 
kad apykaklė kliudo kraujo kills anuomet esu rašęs. Kaip 
cirkuliaciją ir kenkia akims. |ką dar turiu pridėti.
Geros gi akys, pagal “Gior
nale d’Italia” 
tinos, nes be gerų akių nega
lima nei pro tanko plyšį tai
kinti iš kulkosvaidžio, nei iš 
lėktuvo priešą stebėti. Mes 
lietuviai dėl apykaklių refor
mos galėtume pareikšt “Gior
nale d’Italia”

tuo reikalu medžiagų garsinti. 
' Bet iš čia neseka daryti bet ko
kias išvadas, kad naciai iš viso 
Klaipėdos krašte savo veikimo .neblogiau jaustųsi, negu pačio- 
busią išsižadėję. Jis tik laikinai 
bent kiek prilaikomas. Tenka 
tuo pačiu kontatuoti tasai fak
tas, kad vietos lietuviai taip pat 
nesnaudžia ir kaip gali ir moka 
stipriai organizuojasi.

žodžiu, Klaipėdos krašte ko
va verda. J šių kovų įtraukiami

je Vokietijoje ir materialiai dar 
geriau gyventų, nes Klaipėdos 
uostas, tolydžiai augęs visiems 
gerus uždarbius suteiktų.

VII-23.
(GALAS)

Taigi lietuvių darbininkų vei- 
.tarnautoįams, ir likimas visoje .pilnumoje negali 
tunika. Pastačiau- pasireikšti, ir tuo pačiu budu 
vedama apykaklių jie savo veikimu negali užimpo- 
Pagal “Giornale nuoti vietos vokiečių darbinin-.

Pasirodo, kad į lietuvius san
itarams yra bu-| dė ne vien tik autonominė po

licija, bet net privatus asmens, 
kurie
važinėjo. Vienas tokių buvo tai 
kilme lietuvis, bet aklas nacis 
Ragulies. šitas Ragulies sėdėjo 
krašto policijos automobiMe ir 

specialistams I šaudė lietuvius. Žymėtina, kad 
savo pretenzijas, nes musų taį yra rangovas, kuris turi, dar- 
vienas tautietis buvo sukom-1 bo ir iš lietuviškų įstaigų... Da- 
binavęs kostiumo reformų, bar jisai yra suimtas, bet auto-

automobiliais

LIETUVIŲ KRAUJU APŠLAKSTYTOS IR 
PORT-ARTURO SIENOS

kur apykaklei nebebuvo likę 
vietos. Tiesa, mūsiškis refor
matorius nemokėjo reformos 
būtinumo pagrįsti uždaviniu 
turėt geras akis, kad įžiūrė
tum iš tolo išsiilgtų kalnų, 
todėl refdrma neprigijp. Bet 
vis t iek, pirmenybės teises pri
klauso musą* tautiečiui.

Ar po apykaklės reformos 
eis kelnių reforma, dar ne
aišku. Ketines irgi yra pran
cūzų išųiisias, įsonovės romė
nai jų nežinojo. Kai kas spė
ja, kad fašistais režimas nu
mausiąs italams ir kelnes.

žingsni il”
Vėliau ėjo duonos reforma.) 

Po bandymo maišyti prie 
kviečių 20% kukuruzos miltų’ 
grįžtama prie kito recepto: 
10% kukuruzos ir 90% kvie
čių, bet blogesnio malimo. I- 
talijos mokslininkai darė ek
sperimentus au kutartutaae, 
duona ir rado, kad žiurkes,; 
maitinamo^ tatanujaine duo
na, yra daug sveikesnės, ge
riau veisiasi ir turi gražesnį 
plauką! Kas (tinka žiurkėms, 
mojislininkų iKnanym, tinka 
ir italams. Italai yra žinomi 
anekdotų mėgėjai ir visus sa
vo didingo gyvenimo įvykius stis.

mo fašizmas veja iš spaudos 
kreivą itališką šriftą, kurs ir
gi gadinąs akis. Ateity bus 
vartojamas tiktai status ro
mėniškas šriftas.

Tai tik keletas papročių 
reformų^4>eJ<alban,t apie di
džiausią • dtalų “fituarinimo” 
reformą, 'bet ir iš jų matyti, 
kokį didelį refonmų darbą 
vykdo fašizmas italų tautoje. 
Lygybiuė duona sotus, žąsies! 
žinginė, laisvas kaklas, uni-; 
forma ir, aštrios, kaip peiliai 
akys, štai naujas žmogaus ti
pas, kurs fašistinės eros še-' 
ŠioJilvtais metais kuriasi Ape
ninų pusiasaly. Jei toks nau
jas žmogus nepajėgs sukurti 
gryną itališko arijiečio tįpą, 
tai iš viso nieks to negalės 
.padoryitii.’’

nominė policija mėgina jį iš
vaduoti. Matykite, ji aiškina, 
kad jiems bendrai pritrukę po
licijos pajėgų, tai jie pasikvie-! 
tę iš pašaliečių sudrausti lietu
vius...

šitas' Roguliės šaudymo metu 
buvo nufotografuotas, taigi įro
dymai yra labai aiškus. Jis yra 
suimtas valstybės policijos.

Autonominė policija suimtų 
lietuvių dar nėra paleidusi ir 
nėra jų perdavusi valstybės 
prokuratūrai, juos nori teisti 
vietos teismas, tai yra autono
minis teismas, kurio teisėjai 
veik išimtinai yra vokiečiai, lie
tuviškai nemoką ir jau nekartų 
pasižymėję savo dideliu šališ
kumu.

Valstybės prokuratūra tais 
atsitikimais, kuomet liečia val
stybės išdavystę, ar tautos įžei
dimų gaji pareikalauti tokias 
bylas spręsti perduoti tik ka
riuomenės teismui.

Protara turos reikalavimas
gali būti skundžiamas vyriau-.

Ilgus šimtmečius lietuviams 
karo prievolę, teko atlikti kelio
se kariuomenėse. Vieni tarnavo 
caro kariuomenėje, kiti vokie
čių, treti dar kur nusiblokšda- 
vo. Juk yra lietuvių, dalyvavu
sių net Amerikos J. V. kare su 
ispanais!

Mums gerai atsimintini lietu
viai rusų kareiviai. Prieš did. 
karų retame miestelyje per 
šventes nesutiksi senuko, besi- 
ramsčiuojaučio lazdele, žilučio, 
vos pakrepšt no jaučio, o ant 
krutinės — blizga kryžių ir me
dalių eilė: tai rusų turkų karo 
dalyviai, parodę kautynėse sa
vo narsumų ir už tai nusipelnę 
kryžius ir medalius. Po rusų 
japonų karo atsirado daug ir 
jaunesnių “kryžiaunų” vyrų. Ir 
tame kare tolimos Mandžurijos 
plotuose lietuviams po caro vė
liava teko kovoti ir žūti.

zokas nebegali atsiminti visų 
lietuvių karininkų. Paduoda tik 
kėlias, atmintas pavardes. Štai 
jos; generolas majoras Adomas 
Šileika, rusų japonų karo did
vyris, Sibiro šaulių divizijos 1 
brigados vadas; kapitonai: P. 
Jančys, A. Jakutis, S. Sabaliau
skas, šemetila (gyvas sudegė 
Port Artūrų bombarduojant); 
štabs-kapitonai: St. Adomavi
čius, Jaunutis, L. Ramaška; po- 
ručikai: E. Sinkevičius (užmuš
tas kantu su gen. Kondratenka 
1904 m. gruodžio 2 d. Port Ar
tūre), A. Kuncevičius, E. Juod
ka, I. Jonynas, N. Lapinskas; 
podporučikai: A. Juozapavičius, 
E. Sacevičius, V. Druzeika (žu
vo ties Mukdenu), A. Pekutis. 
Šova, Levandauskas; praporšči
kai: P. Bartasevičius, Kukta ir 
kt.

IŠ LIETUVOS
Už GĖLg NUBAUDĖ 40 LT.'

ALYTUS. — Miesto sode da-- 
bartiaaiu Jaįku kbw*bQse ir pa- 
.gal takus puikiai sužydo gėles, 
tanios vylioja praedvį jas pini 
kvėpinti, .ar raaaka pakęsti. AJy- 
tietis K. š., taku praeidamas, 
ranka nubraukė vieną žiedą, už 
tai miesto burmistras jį 
baudė 4>Q Lt baudos.

Nubaustasis rengiasi skų-

ti New Yorke rengiamą pasaulinę parodą, o pietai ir’ 
IVashingtoną. Esą, demokrataią valstybių didesnis su-; 
siartinimas feutaai dabar yra reikaimgas.

Tam sumanymui, sakoma, visiškai pritariąs J* P. 
Kennedy, A

a? y;

galima rasti daug lietuvių, tar
navusių kaizerio kariuomenėje, 
ir taip pat pasižymėjusių dide-; 
le drąsa, parodžiusių savo, kaip 
kario, geras savybes. Tiek rusų,, 
tiek vokiečių karo vadovybės 
lietuvius labai vertino. Apie tai 
turime paskelbtos nemažai mc-! 
džiagos. Prie jos prisideda dar 
vienas dokumentas, paskelbtas 
tik ką išėjusiame poeto E. 
Škliaro redaguojamame “Balti
jos Almanacho” Nr. 1. Jame 
atspausdinti ats. pulk. Bizoko, 
atsiminimai iš rusų japonų ka
ro. Tame kare dalyvavo ir pats, 
autorius, -praporščiko laipsnyje. 
Jam teko dalyvauti labai išgar
sėjusiame Port Artūro gynime.

Ats. pulk. Bizokas pasakoja, 
šiam Lietuvos teismui, būtent, buvo sudaromos carinės 
tribunolui.

Tokia lii-ikpie Ar dabar tos 
bylos eina. j

Kuomet šis ginčas baigsis, 
dar neaišku. Valstybes proku-; 
ra turą visus vokiečius tų įvykių; 
išsišokėlius, .tame skaičiuje ir 
Rogulies, yra suėmusi.

Autonominės įstaigos dėl pro-, 
kuratur.os tokių žygių reiškia, 
savo nepasitenkinimą. Šisai try
nimasis tarp autonominio teis-, 
nao ir valstybės prokuratūros, 
dabai’ eina lik kanceliarijose, 
viešo gyvenimo .dar nepasiekęs. 
Mat, visos .tos bėdos dabar dar. 
nenori pusti nei vokiečiai, nei 
kita puse.

Politiniais sumetimais visi šie1 
įvykiai vokiečiams iš viso buvo' 
lakai nepalankąs. Europoje opi
nija tokia, kad vokiečiai ir 
Klaipėdos krašte ką nors pana-i 
šaus į Čekoslovakijos klausimą 
ruošia, todėl jie tuo klausimui 
dabar linkę čia delsti. j

šitais, o ne kitais sumetimais’ 
ir nacių veikimas kol kas prd-I 
laikomas ir jie neskatinami, 
viešai ir aktingai veikti.

Todėl Klaipėdos įvykių toli
mesni atgarsiai spaudoje nesi
girdi, nes viena ir kita pusėi

Gydytojai.: vyriausias gydyto
jas V. Bureika /Mukdeno kau
tynių dalyvis), vyriausias gydy
tojas Ks. Urbonavičius, vyresn. 
gydytojas geu. Mišoenkos dali
nyje med. dr. V. Gintila ir jo 
brolis dr. S. Gintila.

kariuomenės dalys. Carinės Ru
sijos karo vadovybės politika 
buvo neleisti kareiviams ir ka
rininkams tarnauti tose rusų 
kariuomenės dalyse, kurios sto
vėjo kaj’.eivj.ų Ulimo vietose. 
Tokiu budu, lietuviai arba gu
dai nepatekdavo į stovėjusias 
Lietuvoje ar gudų žemėse įgu
las. Jiems tekdavo karo tarny
bą atlikti tolimose nuo tėvynės' 
vietose. Tuo tarpu kilusieji iš' 
Kaukazo ar Sibiro rusų kariai 
buvo sįmiČiami J<aro tarnybą 
.tarnauti musą krašte. j
' Dėl to tad Kaukazo, Turkes
tano ir Sibiro įgulose tarnavo 
.tulvstaueiai lietuvių. Rusijos \su 
Japonija karo pradžioje labai 
daug Uetuvių buvo Tolimųjų 
Rytų įgulose, daugiausiai Sibi
ro ir Turkestano šaulių pulkuo
se ir haiaJijonuose. Rusų ikaro! 
vadovybė lietuvius labai aukštai: 
vytino ir dalių vadai varžyda-i 
vosi, kuriam pavyks j savo 4a-i 
Jį gauti daugiau lietuvių. Bet! 
ne lik eiliniai kareiviai, kuriui 
apie L000 vyrų gynė Port Ar-‘ 
turą, buvo gerai vertinami. Į tą 
karštų kautynių vietą buvo su- 
rlraukta ir daug lietuvių kari-j 
ninku. Nuo to laiko jau praėjo

Iš Port Artūro gynėjų dabar 
gyvena Lietuvoje ats. pulkinin
kai Pagirskis ir plataris. Pats 
ats. pulk. Bizokas, būdamas 
Port Artūre, tik savo .dalinyje 
yra susitikęs su 15—20 kareivių 
lietuvių. Kai kurias jų pavardes 
atsimena: Zelenką iš Zarasų ap
skrities, Švažą, Klišį ir kt. Kai 
kurie iš jų jau tada buvo są
moningi lietuviai, tikri savo 
tautos sūnus, nors tada svajo
nes apie Nejiriklausomą Lietu
vą buvo gana miglotos.

Pulk. Bizokas šį tų papasako- 
ja ir apie baisias kautynes prie 
Pont Artūro. Ši tvirtovė išsilai
kė prieš japonus 11 mėnesių. 
Tai buvo tikras pragaras, nes 
japonai tvirtovę griovė toli šau
dančiomis anuotomis iš juros 
ir iš sausumos. Kokios karštos 
kovos ėjo dėl tos tvirtovės ma
tosi iš to, kad iš 60,000 įgulos 
tvirtovei parduodant beliko 5,- 
000 tinkamų kautynėms vyrų 
ir 16,000 sužeistų bei susirgu
sių. Bet ir tie 5,000 vyrų, be
gindami 27 km. frontą, vos lai
kėsi ant koją, nes per 'paskuti
niąsias savaites mito tik ryžiais. 
Bet ką galėjo padaryti t virto- 
vės gynėjų didvyrystė, kai <į ap
gulusių tvirtovę japoną artile- 
sijos 200 š.uvių, apgultieji .tega
lėjo atsakyti tik 1 pabūklo Šal
vių?

neranda reikalo visą surinktą1* per 30 metų, todėl ats. pulk. Bi-

Ats. pulk. Bizokui teko vado
vauti kuopai, gynusiai Vysoka- 
ja kalnų. Tas kalnas buvo svar
bus punktas, užkertantis kelių 
į Port Artūro tvirtovę. Apie to 
kalno gynėjų didvyriškumų la
bai plačiai rašė visi tų laikų ru
sų laikraščiai. Per 4 mėnesius 
tvirtovė atmušė 56 puolimus, 
bet ilgiau atsilaikyti nebegalėjo. 
Sunaikinusi laivynų ir susprog
dinusi fortus tvirtovė turėjo ja
ponams pasiduoti.
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Gabrielė Petkevičaitė |
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Dauguma veikėjų vaidins 

pirmų sykį... Ta mintis sudre
bina ne vienam mūsiškių šir
dį... Bet, apskritai imant, jau
čiamės visi atitraukti nuo kas
dieninio gyveninio ir įžengę į 
kaži kokį užburtų ratų, kurs 
mus visus staiga iš paprastų 
žmonelių padarė lyg kokiais 
pasakų padarais, kurių niekas 
savo akimis nemato, tik neaiš
kiose svajonėse regi. Ir ne tik 
mes patys jaučiamės nepapras-' 
ti, bet ir viskas apie mus. Tar
si toli toli nuo žemės pasitrau- 
kę...

Tik kas čia? Jau nebe iš že
mės pasirodė mums, bet iš pat 
pragaro dugno kaži kokių pik-j 
tų vėjų atpūstas tikrų tikriau-' 
sias rusų žandaras. Pat scenos 
vidury ihusų tarpe sitovi kaip 
įbestas. Tik juodomis kaip der
va akimis žybtelėjo, tik siūlėsi 
ir raiščiai raudonais žalčiais 
žalčiukais suvingiavo. Tarsi; 
kas vėzdu butų mums į pa-f 
kaušį sudavęs! Tik akys apte-i 
mo, o galvoje tik vienui viena 
mintis:

—Gi kas dabar? Uždraus. 
Argi be niekur nieko pasiduo
sime ?

Vos tik spėjome šitaip pa-i 
manyti ir žandaras jau buvo 
sučiuptas, tur būt ir jam pa
čiam labai netikėtai už pakar
pos, gavo “vokiškų klecką”,! 
nulėkė įsiręžęs nuo lipynėlių iri 
tuo pačiu akimirksniu atsidūrė 
lauke už durų.

Atsikvėpėm. Musų Bekam
pis (stud. Mongirdas) buvo 
jau nugrimuotas ir tuo grimu; 
taip persimainęs, jog niekieno 
nepažintas puikiausiai suvaidi
no Heraklo, žalčio pasmaugė- 
jo, roję. Išmetęs žandarų ir už 
jo nugaros duris užrakinęs, su-i 
grįžo jis scenon padėti .t vark y-! 
lis. Išrodo, kaip niekur nieko, 
nors tas įvykis, taip sakant, 
įkaitino mums nervus, it gele
žį, iki raudonumo.

O čia atnešė dar mums iš 
salės žinių apie Avižonio susi
kirtimų su policmeisteriu. Avi
žonis tiesiai iš vežimo prie du
rų pastatytas ir nekieno neį
spėtas sulaikė polismeisterį, 
kuris, kaipo tvarkos prižiūrė
tojas, turėjo teisės ir be bilie
to įeiti. Policmeisteris! užsiga
vęs pareikalavo iš Avižonio pa- 
sporto, kurio jis neturėjo. Bet! 
ir Avižonis susiprato, ką pada
ręs, atsiprašė ir tuo tarpu lai
mingai pasibaigė šitas inciden
tas, dar sykį gerai mums ner
vus supurtęs.

—Keliame uždangų ! Skubė
kime! — buvo dar vienintelė 
mintis, kurių sugebėjome gal
voti: — Skubėkime, kad dar 
kalvių kliūčių jueausiilauk tu
mėm !

Ir kėlėm uždangų sunervin-! 
ti, lydimi jausmų, kad čia po 
musų kojomis ne paprasta sce
na vaidinimui, ir kad musų 
vaidilos ne paprasti scenos ar
tistai, tik tikri kovotojai užsi
spyrę iš kovos lauko nepasi
traukti.

Tokį musų nesi teikimą nu
jautė publika, o gal nuo musių 
užsikrėtė.

Vaidinimas prasidėjo didelė
mis musų artistams keliamo
mis ovacijomis. Vos tik uždan
ga pakilo, ir delnų plojimais 
ir šauksmais bravo negalėjai 
nė apsiklausyti.

Visi supratome, kad taip da
roma ne artistams, kaip artis
tams', nes visi, išskyrus Agotų 
(Jakševičiutę—Venslauskienę), 

pirmų sykį buvo scenos lento
se atsidūrę, ir ne veikalui, tik 
lai dvasiai, kuri musų mažų 
būrelį čia atvedė...

Sunku į kiekvienų sielų įlįs
ti, sunku yra nujausti, kų kiek
vienas iš mnsų tų jki.lnių valan
dų pergyveno. Žirniu ;tik, kad/ 
stovėdama >už kulisų rijau aša
ras, slėpdamasi nuo kitų.

(Bus daugiau)

[ ACME-NAUJIENV Foto'

TIPIŠKA PIETŲ AMERI
KIETĖ—Miss Frances Crmn 
iš Durham, N. C., kuri tame 
mieste buvo išrinkta tipiš
ka pietinių valstijų ameri
kiete.

Bukim Gražios
Rašo Madąme X. 

s------- ------ ,------- -—,— -------

UŽUOJAUTA

ŠIO SKYRIAUS NUOLATINEI SANDARiMNINKEI, MU-

SŲ BRANGIAI NORAI GUGIENEI, DĖL JOS SESUTĖS

NELLIE HUNTERIENES
MIRTIES REIŠKIAME NUOŠIRDŽIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ 

«

MOTERŲ SKYRIUS

Rašo Pr. Lapienė
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| Vaikas ir Mokykla 
l Rašo L. NARMONTAITfl
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RŪBAI IR NOSINĖS
Už keletą savaičių, armija 

vaikų grįš į mokyklas. Motinos 
jau pradeda peržiuiTnėtį senus 
rubus ir prirengti naujus. Die
nos dar būna šiltos, tad moti
nos parūpina medvilninių dra
bužių, kad vaikams butų vėsu,

jokio dalyko į ką galėtų išsi- 
šnypšti. Yra paprastas dajykas, 
kad iš 48 mokinių atsiranda tik 
trys nr keturi su nosinėms.

Kada kiti keturias dešimts 
vaikų pradeda “traukti”, tai 
mokytoją net iš kantrybės iš
varo, BeL ne dėl mokytojos

GREIT IR LENGVAI NUSJMEGSIT ŠIĄ BLIUZKUTĘ.

No. 1709 — Rudenyj po siutu ši bliuzka bus jums r.eįka-,

NEAPSIGAUKIT KAI ŽIEMAI 
PIRKSIT KAILINIUS

Šį mėnesį krautuvės garsina' 
kailinių išpardavimus ir mes 
norime jus perspėti, kad atsar
giai pirktumėte, kad neapsigau- 
tumėte. Pirkite geriau tokiose 
krautuvėse, kurios duoda ta/ri 
tikrų užtikrinimų, kitaip vietui 
gerų kailinių, už kuriuos užmo
kėsit keletą šimtų dolerių, galit, 
kartais gauti kačiutę ... keletas 
dolerių vertės. j

Better Business Bureau per
spėja pirkėjas. Jie sako, kad 
“Persian Lamb” kailiniai, už; 
kurius reikia užmokėti keletui 
-šimtų dolerių, tankiai yra visai- 
ne “persian lamb” bet ^Gnass: 
Persian lamb”, arba “Half Per-; 
šian lamb” ir “Krimmer” ir t. t.‘ 
Nemanykit, kad geri “persian 
lamb”, kuriuos mes vadiname, 
•karakuliu, galima nusipirkti už' 
šimtą .dolerių. Geni karakuliniai 
kailiniukai kainuoja mažiausia 
tris, keturis šimtų dolerių. Taip, 
yra ir su kitos rūšies kailiniais, 
todėl bukit atsargios, kad pas
kui nepriseitų verkšlenti.

Gimdyvių 
Mirtingumas

‘l

(Tęsinys)
I

—Taip, dvejus* metus gulėjau 
tuoj prie virtuvės, tam pereina
mų j ame. Tik kuomet įsigijo 
dar vienų šunį, ta sieksninėmis 
ausimis, — man nebebuvo vie
tos. .

—Tai ar ir šunys atskirus 
kambarius turi? — tikrai nu
stebęs jis teiravosi.

—O taip. Visi atskirai guli.
—Kodėl pametei tų darbų? 

Atleido a-r pati pasitraukei?
—Kai nėščia tapau, atleido.1 

Mus abu išvarė.
—Ką jus» abu?
—Buvau susi vedus su jos vi-! 

rėjų. !
Tuo tarpu įėjo kalėjimo sar

gas ir įsakė vizitų baigti.
Vaikinąs jai padėkojo,. Alsi-, 

sveikindamas, jis jau smarkiai’ 
spustelėjo rankų, o jo galvoj 
kilo minčių rvulkanai. — Ištisų 
apysakų parašysiu. Būtinai pa-< 
rašysiu, — tokia mintis) viršijoi 
kitas. — Apysaka turės išju
dinti žemę. Turės ji sudrebinti; 
žmonių širdis. Būtinai. Visa 
bus taip natūraliai, taip aiškiai; 
joje atpasakota, kad visi vieno-; 
klaj, ją .skaitydami, šluostysis 
ašaras. Ji visais privers pagalvo
ti, kur žmonija eina.

—Toj apysakoj naaty-sjs, kaip 
minios turtuolių ieško būdų nu- 
sikratyM perdideiį kūno svorį. 
Nupiešiu -visas tam tikslui išgal-: 
volas žmogaus priemones. Pa
veikslais atvaizduosiu, kaip vie-i 
uos žemos dukros guli tam tik
rose labara tori jose, o kitos pra-i 
kai.tu.oja gniaužydamos — min
kydamas' jų lašinių sluoksnius. 
Nupiešiu ir tas, kurios kas rytų 
papila aut grindų po saujų 
“konfetti” ir renka juos, tokiu 
budu prisiversdamos pajudėti

linga. Galit jų nusimegzti iš šviesių arba tamsių sjųlų. .Gali* 
gauti sekamo didžio: 16 ir 18, taipgi nuo 38 iki 40.

NAUJIENOS NEEPLECRAFT DEPT 
1739 So. Nabded SU Chfcago, UL

No. 1709

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavarde

| Adresas

1937 metų statistika parodo, 
kad Pennsylvanijos valstybėje 
gyvena 10,000,000 žmonių.

1937 metais gimė 167,334 kū
dikiai.

1937 metais 650 motinų gim 
dyvių mirė.

1937 metais 5173 kūdikiai 
mirė gimimo priežastimi.

Tos skaitlinės, esą, sulygsta 
su kitų valstybių. Esą, reika - 
lin|ga apsaugoti geriau gimdy
ves ir kudjkius, kad sumažėtų 
tos skaitlinės ateityje.
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Maistas
Veda Dora Vilkiene

Kopūstų Rituliai
Su Mėsa ir Ryžiais

1 s v. maltos mėsos (V2 sv. jau
tienos, % sv. kiaulienos)

¥2 puoduko virtų ryžių
1 smulkiai sukapotas svogūnas.;
114 šakštuko druskos
2 didelės nevirtos tomatės arba

1 puodukas virtų, keruotų tomą-- 
tų.

8 dideli lapai kopūstų.

jr tikėdamos nukratyti kelis 
svarus jas kiauliškai apaugusių 
lašinių. Atvaizduosiu ir tas, ku
rios perkasi įvairias.) piliules — 
arbatas vis tam pačiam tikslui.

Į

—Visa tai tinkamai atvaiz-, 
davęs, pastatysiu prieš ias mi
nias moterų, kurių kontrastas, 
tarp jų turės sudrebinti žmonių 
•širdis. Jos bus taip baisiai iš
džiuvusios, kaip Ši kalinė,kuri, 
žaliųjų jaunystę atidavusi tur
tuolei, tampa išmesta į gatvę, 
kurios vyras, gelbėdamas šei
mos gyvybę, pavagia buvusios 
savo darbdavės duonos kepalė
lį, už ką tampa įkalintas. ;

Išvesiu tas visas moteris į 
gatvę ir tegul kiekvienas pama
tys, kaip turtuolės, išvy.dusios 
tų vargšių suskaitomus grobus, 
urnai nu.o jų nusisuka ir viena 
kitai surinka;

Sukatos! Teršia orą. Ir gaju
mas gi jų! Kur eini, ten sutin
ki perkorusių būrius.

—Papilsiu apysiakos pusla
piuose, ir tuos tuksiančius pus
nuogių kūdikių, kurių tėvai iš-j 
.tisas dienas trina nugaras palei; 
dirbtuvių sienas.

—Parodysiu ir tas sukruvin
tomis širdimis molinas, kurios1 
padėjusios savo našleles prie 
svetimų durų, bėga nuo jų be, 
atodairos.

—Ir tuojau po to vaizdo at
kreipsiu skaitytojo dėmesį į di-‘ 
džiules ponias, kurios brangiais! 
kvepalais apsišlakščiusūos, rai
tosi minkštose sofose; kurios; 
žaidžia retų veislių šuniukais;1 
apie kurias tarnai ant galų pi n- 
štų stypinėja, o tačiau kurios 
karts nuo karto isteriškai su
klykia: — Tuščias gyvenimas! 
Beprasmis) jis!

—Parodysiu pilnoj šviesoj ir 
visas labdaringas draugijas, ku
rių vadovių pamatinis rūpestis’ 
tik kaip labiau išreklamuoti sa
vo vardų, kaip dažniau parody
ti pasauliui savo veidų.

—Apysaka bus sensacija. Ir 
visa eiga eis) čia pat, kur įvy
ko tos šcimc’lės tragedija. Tegu 
pamatys visas pasaulis, kad A- 
merikoj, Long Islande, kuri 
garsi milijonierių varfiN ku
rios vardas kasdien didžiosios 
spaudos linksniuojamas, vyksta 
toly dalykui ir 1938 metais.

i
—Pradėsiu rašyti tuojau,! 

šiandien. Kelis šimtus kopijų 
išleisiu dramblio odos viršeliuo
se — tegul ir milijonus vartan-

Apsimokėtų dabar nupirkti, 
ar numegsti vilnonį “swea.ter”, 
kad vaikas galėtų užsimesti ka
da dienos būna vėsesnės arba 
kada mokyklos kambariai nėra 
ganėtinai apšildomi.

Dabar yra geras laikas duoti, 
pertaisyti senus batus ir pane
šioti naujus. Vaikas, kuris atei
na į mokyklą pirmą dieną su 
•naujais batais, kurie spaudžiu 
jam kojas, nesijaučia smagus 
ir negali kreipti tinkamą atydą’ 
j mokytojos pamokinimus. 1^- 
gul 'vaikai nešioja “smagius” 
batus į mokyklą. •

Patarčiau motinoms prisiūti1 
kišenius mergaičių rūbams. Ta
da jos turėtų kur pasidėti savu 
nosines. ’• i

G kai dėl nosinių, tai yra ste 
bėtinas dalykas, kad didžiuma 
vaikų neatsineša į mokyklą nė

nervų, bet dėl pačių yaikų nau
dos, jie turi visados turėti $šu 
savim nosines. x Jiem kenkia 
sveikatai ir jie negali tinkamai 
mokytis, kada jų nosys yra 
“pilnos”. Taipgi, dėl mandagu
mo vaikas turi įprasti vartoti 
nosines, o ne rankovę. Mano se
suo, gimnastikos mokytoja, net 
mokina pirma klįasas kaip var
toti nosines.

Motinos skundžiasi, kad vai
kai greitai pameta nosines, ne
apsimoka jiem jos duoti. Žino- 
ma, vaikas iš pradžių pames, 
bet be patyrimo, jis niekad ne
išmoks kaip nepamesti nosinę. 
Del to butų gerai, kad vaikų 
rūbai turėtų kišenius, arba kad 
motina vaikui prisegtų nosinę 
prie jo rūbų.

Aš savo moksleiviams visa
dos patariau atsinešti, vietoj 
geros nosinės, šmotą švarios, 
senos ir minkštos medžiagos, 
kaip senos paklodės, staltiesės 
ar tam panašiai, taip, kad ir pa
metus šitokią “nosinę”, motinai 
nereikėtų rūpintis. Motinos, ga
lėtų prieš atidarymą mokyklų, 
iškirpti iš senų medžiagų tokias 
nosines, tiktai butų geriau, jei 
gu galai butų apsiuvinėti. Vai 
kai patys galėtų išmokti kaip 
jas apsiuvinėti.

Kada vaikas turi švarius ir 
patogius rubus ir batus, ir yra 
pamokytas iš namų kaip šva
riai užsilaikyti, jo pradinės die
nos mokykloj bus daug lengves
nes. Vaiko labui, tėvai namie, 
o mokytojos mokykloj turi vie
ni kitiems pagelbėti.

— • — j i ihiim■ ■ ■ ■ ■

PANELIS SIENAI PADABINTI

WALL HANGING PATTERN 1722

No. 1722— štai graži kačiutė žiuri į veidrodį... IšsisiukitEsą, apie 100 Ligoninių įregis-J 
truotų Pennsylvanijos valsty
bėje, kuriose per metus gema po'

| j 300 arba daugiau. ;
* Patariama, kad kiekviena Ii ’
I goninė tokio kalibro išdresiruo-
i /tų kasmet bent po vieną aiku-j

; šerį, ir kad hutų .apribota prak-'
1 .tika akušerijos po tokių aku-
ii šerių specialybe.

Iš Pennsylvania Medical Jaurnail
| Dr. Johanna Baltrušaitiene ,giau dažalo, gali užpilti jsmątonps.

'Sumaišykit mėsą su virtais ry-, 
žiąis, svogūnais, druska ir maltaisj 
pipirais. Palaikykit kopūstų lapus.’ 
karštame vandenyje keletą Įninu-, 
Čių. Ant kiekvieno lapo padėkit 
didelį su kaupu šaukštą mėsos nū-1 
Šinio, paskui suvyniokit ir .ąprįškit; 
baltu, švariu siutu. Sudėkit į gilų 
molinį puodą arba skauradą, užde
kit toma.tes ir .taukų arba sviesto. 
Galįt užpilti .44 stiklo karšto van
dens. Padėkit po pečium apdęngkit, 
ir kepkit valandą laiko, paduokit 
su virtom bulvėm. Kas nori dau-'

ii nesigėdys ją įsigyti. Apysaka 
bus viena baisiausioji gyveni-! 
mo .tikrovė. .Joje bus vardai ir 
.tų, kiUrie ... ir nejučiomis į- 
skiibjnęs' į požeuduio traukinio 
stotį, urnai išsiblaivė iš svajo
nių — hutas jjajn atsakytas ir 
be cento kišenėj.

—’t’ifc penkis centus, labai 
prašau, — kreipėsi jis be .pa
sekmės jau į septintą minioj. ,

(GALAS) i

sau ši gražų panelį. Jis padabins jūsų kambarį

r —•----------------------------- n
f NAUJIENOS NEĘDLECRAFT DEPT., No. 1722 j
I 1789 fift, Raistu :St., Chicago, III.
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Kur Busite

Rugpiučio 21 d.?

iek
Naujas gyvenimas — 

nauji darbai

Loš basebolininkų tymai. 
Apart to, kaip kas turės “lai
mikį”, nes dovanų šiame pik-

I

‘‘Jau ilgas laikas kaip aš ne
lankiau jūsų piknikų ir kitų 
parengimų. Bet aš ‘Naujienas* 
noriu skaityti ir žinoti kas nau
jo pas jus ir ką veikia visi lie
tuviai. Liūdna man, kad aš ne
galiu dalyvauti jūsų piknike. 
Aš matau ir žinau, kad tai bus

Naujenietis p. Steve Maezes,' 
Greenway Station, Tuscon, Ari
zona, “Naujienoms” rašo: (laiš
kas buvo išsiųstas prieš pik
niką, bet atėjo .vėlai).

Diena Iš Dienos
> I ....................

Laiškas
Naujienoms

didelis žmonių suvažiavimas.”
P-s Maezes yra buvęs 18 tos 

Apylinkės biznierius, per kelis 
paskutinius metus gyvenęs Ari
zonoj.

Grįžo iš Atostogų
WESTSIDE. — Iš Wisconsi- 

no šios savaitės pradžioj grįžo 
pp. S. Lachawicziai, 2314 West 
23rd Place, kur atostogavo apie 
tris savaites laiko. Kartu su 
pp. Lachavvicziais atostogavo 
brightonparkietė mokytoja, p. 
Anna Benešiunas. Aplankė į’vai -

iSSS:

Šiandieninės 
Ispanijos Vaizdai

Paskutinė Diena.
RAUDONOJI ARMIJA KALBA:

“JEIGU KARAS
KILS RYTOJ”

Kaip Raudonoji Armija pasitiks 
fašistų ataką?

Pamatykit busimojo karo pasaką
SONOTONE 66 E. Van Buren.

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

ir Sekmadienį.

aOME-NAUJIENV Telephoto
ŽUVO — Daniel G. Dod- 

ge, Dodge automobilių tur
tų įpėdinis, kuris prigėrė 
Georgian Bay, netoli Toron
to po to kai jį skaudžiai su
žeidė dinamito sprogimas.

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugp.-August 19 d. 7:30 vai. vak. bažnytinėje 
salėje, 68 ir Washtenaw Avė. Visi nariai malonėkite ateiti, 
išgirsite ką nors naujo. M. C. R.

Nepamiršk, kad penktadienį, rugpiučio 19 d., 8 vai. vak. D-ro 
A. L. Graičiuno ofise (3310 So. Halsted St.) įvyks 5 kuopos 
Laiv. Etinės Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas. Vi
si nariai ir norintieji įstoti į eiles narių — malonėkite ne- 
sivėluoti ateiti į susirinkimą.

Dr. A. L. Graičunas — 5 kp. sekretorius. 
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 

Aug. 18 d. 1938 m. svet. 3600 W. North Avė., 8 vai. vak. 
Kliubiečiai nepamirškite atsilankyti. Valdyba

rias Wisconsino valstijos dalis, 
kaip šiaurės ežerus, rudies ka
syklas ir įdomesnius kurortus.

P-s S. Lachawiczius yra ži
nomos Westsidės laidotojų fir
mos viršininkas.

Toks jau moderno j o gyveni
mo tikslas, kad parodyti ir už
registruoti, paveiksluose užra
šyti visa tai kas pergyventa, 
busiančioms kartoms palikti. 
Daug šiandien skaitome, iš dul
kėtų lentynų traukdami istori
jos puslapius apie praeitį, bet 
negalime, sakysim, parodyti 
kaip Neronas muziką griežė Ro
mai degant, nes ne tokie tada 
buvo laikai, ne tiek jie buvo 
išprusę, kad paveiksluose kas 
butą užrašyti.

Visai kitaip yra šiandien, 
štai eina baisus, visą naikinąs 
Ispanijos pilietinis karas. Tą 
karą galime aprašyti laikraš
čiuose, galime parašyti knygas 
apie jį ir, dar svarbiau, kad 
galime jį stačiai nufotografuo
ti. Tokį darbą yra padaręs tū
las Henri Cartier, ir tai bus 
galima pamatyti penktadien;, 
rugp. 19 d.,' Sonotone teatre.

(Skelb.)

Kviečiam į Field Day Pikniką
Praeitą sekmadienį susirinko

me į didįjį Naujienų pikniką. 
Na, ir gerai padarėme, turėjo
me malonų laiką.

Na, o kur busime ateinantį 
sekmadienį? Be abejonės, visi 
važiuosime į Field Day pikni
ką, nes šis piknikas rengiamas 
“Naujos Gadynės” naudai, o 
vieta labai graži, kaip Lietu
voje dideliame sode.

Be to bus gera programa.
Kalbės “Naujienų” redakci

jos štabo narys drg. V. Poška.
Dainuos Lietuvių Vyrų ir Nau- Northsidės Town Hali nuova-! 
jos Gadynės chorai. dos.

Panašus Field Day įvykstu 
kasmet. Suvažiuoja gražios pu
blikos ne tik iš Chicago, bet 
ir tolimų kolionijų... Laukiama 
jų ir šįmet.

■ Na, iki pasimatymo Dam
brausko ūky j.

— Rokiškėnas.

Policijos departamento civi- 
lės tarnybos taryba prašalino 
iš tarnybos du detektyvus, ku- 
rie paliuosavo neteisėtai du vy-j i 
rus, suimtus už plėšimą. Pra! 
šalintieji yra detektyvai Frank 
McKune ir Earl Flannery iš.

(Sp)

PARENGIMAI uithiitntuitiMiimimH-

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. VVil- 
low Springs, III. Bus muzika, šokiai, daržo įžangos nebus. 
Visi lietuviai raginami skaitlingai atsilankyti.

m]
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Baigė Vasarinę 
Mokyklą

BRIDGEPORTAS. — Biznie
rių Prano ir Onos Klupšo sū
nūs Pranas Klupšas, 13 metų 
amžiaus, rugp. 11 d. baigė pra
džios mokyklą, kuri randasi 
53rd ir Loomis Blvd.

Pp. Klupšai 1935 meta?^>iu- 
vo išvažiavę Lietuvon, todėl sū
nui buvusios pertrauktos pamo
kos. Mrs. Khipšienė sakosi pa
darius klaidą, leisdama sūnų į 
“Jurginę”. Nors poterius išmo
kęs, bet prisiėję vasaros metu 
dasivyti gramatikos, valdiškoje 
mokykloje.

Jų Pranas yra augalotas ir 
tvirtas berniukas, ir esąs ga
bus mokinys, nes per trumpą 
laiką prisivijęs su pamokomis 
ir užbaigęs pradinę su pasižy
mėjimais. Sekantį mėnesį sto
siąs į valdišką aukštesnę mo
kyklą.

Pp. Klupšai yra skaitytojai 
Naujienų ir priklauso prie Chi- 

1 cagos Liet. Dr-jos. Jie užlaiko 
: Tavern biznį nuosavam name, 
; 3600 So. Lowe Avė.

Dr. Karolis Norkai- 
tis Naujoj Vietoj

LDD 4-toji Kuopa j 
Rengia IškilmingąĮ

pone

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.

Pikniką
“NAUJOSIOS GADYNĖS” 

NAUDAI

a

Rugpiučio? 1
DAMBRAUSKO 

FARMOJ
WILLOW SPRINGS, ILL.

Chicagiečiams .gerai žinomas 
akinių ekspertas Dr. Karolis- 
Norkaitis (Nurkat) naujai ati-| 
darė savo ofisą antrašu, 1869 
W. 47th St. antros lubos. Va
landos paskirtos nuo 9 ryto iki 
9 vakaro. Linkėtina Karoliui 
kiek ilgiaus pabūti prie vietos 
ir išsidirbti gerą klienteliją.

— VBA.

22 metų jaunuolis John Gue- 
del, 6533 S. Seeley avenue, ban
dė įsilaužti i trečio aukšto bu
tą adresu 6342 South Ashland 
Avė. Bet šiandien jis guli šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Buto savi
ninkas Stephcn B. Savage už
puoliką skaudžiai sumušė.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor
a ž

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
nav’ma.

PROGRAMA:
1. Naujos Gadynės Choras
1. Chicagos L. Vyrų Choras
3. Beisbolas: Naujos Gadynės 

Choro ir Pirmyn Choro 
“tymai”

4. Kalba: V. Poška, “Naujie
nų” red. štabo narys

5. šokiam gros: Stephens 
Revelers Orchestra

Dovanos $50 Pinigais

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Ruoškitės visi, nežiūrint kur 
gyvenant—arti ar toli. Musų 
Field Day bus geriausioji 
vasaros pramoga Chicagoj

Išsiėmė Leidimus 
į Vedyboms
(Chicagoj)

Alexander Veša, 25, su Jean 
Nevedomskis, 22

Bruno Juraška, 29, su Hėlen 
Davis, 18

Joseph Rozek, 30, su Johan- 
na Stonis, 18

' Reikalauja
Perskirų

Katherine Nadolske nuo Ar- 
thur Nadolske

y

.f

$4.00

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

tožių ir ] Lapukų”
Sidabrinį Setą .

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

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

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

AdresasW. H. F. C
Miestas

PETER PEN

EXPRESSING

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

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

Vardas

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

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

Po 2-tra “Pirmyn” Choro 
kliše, vakar dienos “N”, ture-1 

' jo būti pasakyta# kad “šįryt 
2-trą valandą....”, o ne “Vakar 

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—-BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius 2-trą valandą....”.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENJ— __ ~ —7 IKI 8 VAL. VAK
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

$8.00
$4,00

$12.00

MV /

U

Klaidos 
Atitaisymas

I DOK/r 
. ausi" Oi

0USS

LIGONINES— 
HOSPITALS

De&l~ 
tifu 1

More 
fe

Cbmini

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS...................... SKfl.OO
LIGONINĖJE .................UU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ...... . $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lavndale 5727.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: tte 8980.

OKSAS
4405 SO.



NAUJIENOS, Chicago, H
- ---.  - A * - V - - —  ‘   

Ketvirtad., Rugp. 18, 1988

Dvi Sesutės 
Ir Tėvas

Pereito antradienio “Vilnies” 
laidoje už rugpiučio. 16 d. skai
tome įdomią žinutę, kuri skai
tytojus painformuoja apie aukš
čiausios rušies labdarybę. Ki
taip sakant, yra duodama pa
vyzdys kaip reikia auklėti jau
nimą biednystėj. Minėtoje žinu
tėje yra sakoma; “Jau buvo mi
nėta kas laimėjo dovanas per
eitame “Vilnies“ piknike. Da
bar tenka priminti, kad pirmą 
dovaną $200.00 laimėjo jauna 
mergaite, Betly Andruliutė.“

Dabar paskaitykit ką toji 
jauna mergelė padarė su laimė
ta pirma dovana. Tuojaus nu
pirko sau ir savo sesutei po 
“Vilnies” Šėtą. Komunistų Par
tijai paskyrė $10 auką. Vilniai 
net $70 auką. Vadinas, tai tik
ras labdarybės pavyzdys. Kiti 
komunistai turėtų sekti tos jau
nos mergelės pavyzdžiu.

Tiesa, mergelė dar jauna. Gal 
jai labai reikės tų iškurnėtų pi
nigų tęsti ar baigti mokslą. Ta
čiau, lai tas viskas dabar pra
puola. Pirmiau reikia aprūpinti 
ir pinlgiškai paremti tą judėji
mą, kuris dabar jau turi užval
dęs šeštą dalį pasaulio. Visiš
kai nereikia atsižvelgti į tai, 
kad toje šeštoje pasaulio dalyje 
randasi didžiausi gamtos turtai 
ir aukščiausio laipsnio demo
kratinė valdžia. Tas turtas pri
klauso visiems, bet jeigu pats 
dar turi kokį turtą tai atiduok 
mums. Jeigu pats dabar neturi, 
lai išlaimėk piknike ar kur ki
tur ir atiduok mums.<

Keistas Supuolimas
Nors “Vilny” nebuvo aiškiai 

pasakyta kas yra toji jauna 
mergelė, betgi teko sužinoti, 
kad ji yra “Vilnies” redakto
riaus Andrulio duktė. Negana 
to, antroji Andrulio Duktė trau
kia laimėjimo bilietus iš skar
dinės. Na, o pats Andrulis veda

visą traukimo tvarką.
Dabar bus kiek aiškinus kaip 

ten buvo. Buvęs

M A DOS

No. 4864 — Ankstyva rudeninė suknelė. Juodas atlasas arba šilkas 
tinka šiai madingai suknelei. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

No. 4865 — Sporto suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parąšyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
$o. Halsted St., Chicago, 111

Serija Gerų 
Koncertų

Northwestern universiteto 
University CoĮlege rengia gerų 
koncertų “History and Music 
Enjoyment” seriją, kurioj da
lyvaus geriausi simfonijos or
kestrai, garsus dainininkai.

Koncertai bus Auditorium 
teatre.

Lapkr. 2 d. dalyvaus garsu
sis Philadelphia Symphony Or
chestra, vedamas Eugene Or 
mandy.

Lapkr. 13 d. dainuos Kirsten 
Flagstad iš Metropolitan ope
ros. Tai bus pirma Chicagos 
proga užgirsti šią garsiąją dai
nininkę. Taigi bus Ballet RusSi 
de Monte Garlo. Grieš ir In- 
dianapolis orkestras.

Bilietai visai serijai, sulig 
vietos, nuo $3.50 iki $15.

Pirmiausia koncertai buvo 
duodami studentams. Jie pasi
darė tokie populiarus, kad visi 
sezono bilietai išperkami.

Susirgo Atvykusi 
Atostogoms

Apskričio Ligoninėj p-lė 
Birštonaitė

Dolly Vincenta Birštonaitė, 
15 metų amžiaus, gyvenanti 
West Frankfort, III., atvyko pas 
motiną Chicagoj, Margaret 
Dvaržiskis, 3408 Lituanica ave- 
nue, atostogų.

Bet atostogos išėjo nemalo
nios. Pereitą savaitę mergaitė 
susirgo ir reikėjo daryli skubią 
apendikso operaciją.

Jauna ligonė guli apskričio 
ligoninės 31-mam vvarde. Moti
na kviečia draugus p-lę Dolly 
aplankyti. Ji bus ligoninėje dar 
apie porą savaičių. Ph.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No......... .....

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
i .

Naujienų-Acme TelephotO
JAUNAVEDŽIAI — Miss Louise Millcr, anūkė bu

vusio plieno magnato Andrew Carnegie ir Edinburgh, 
Škotijos advokatas Gordon Thompson, kurie neseniai 
susituokė Škotijoj.

Jadvyga Gricaitč, 
Rytoj Dainuoja 
Garfield Parke
Dalyvaus Koncerte su Cavallo 

Orkestru
Kaip jau buvo pranęšta ang

lų laikraščiuose “Tribūne” ir 
“Examiner“, lietuvaitė Jadvyga 
Gricailė, kuri padarė debiutą 
operoje pereitą pavasarį, dai
nuos Garfield Parko koncerte 
šį penktadienį, rugp. 19-tą, 8:00 
vai. vakare.

_ . . Terry ir žmona, pranyko. Kar-
Ja* pritars garsusis Peter Ca- (u (|i iš lurluolio nanlų $10;- 

valio Sniifohijos benas suside- Q()o pinigais ir brangenybėmis, 
dantis iš 50 muzikantų, lai bus i 
nepaprastai puikus koncertas, ' 
nes benas yta vienas iš garsiau
sių Chicagoje.

P-lė Gricailė dainuos “Varpų 
Daina“ iš operos “Lakine”, ari
ją--iš opeje^-te/D-aviata“, ir 
prie to dar, “Italian Street 
Song“ ir “Laisva Širdis”.

Garfield parkas randasi prie 
3600 W. Madison S t. Įžanga 
veltui. J. G.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MARTIN ADOMAITIS
persiskyrė su šiuo pasauliu 
18 dieną rugpiučio mėn., 1937 
m. sulaukęs 50 metų amžiaus, 
gimęs Juškaičių kaime, Žaga
rės valse., Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Anną, dukterį Aldo
ną, gimines ir draugus.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio.

Mes tavęs musų brangusis 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
tave ateisime. Lauk mus at
einant!

Nubudę liekame
MOTERIS IR DUKTĖ.

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 3800

IflVFIKR “:UGT8
LU V £11110 Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Garsinkitės “N-nose”

Komplikuoti Tie 
Meiles ir Nesavų 
Pinigų Reikalai
Atsidūręs Kalėjime dabar vėl 

Galės žihbną Mylėti
1934 metais Charles Terry ir 

jo žmona Einina gavo tarnybą, 
vienas už šoferį, antroji — už 
tarnaitę, vieno turtuolio na
muose, Crystal Lake.
> Tedirbę kelias dienas, abu,

Netrukus abu pakliuvo į po
licijos rankas ir atsidūrė kalė
jime. Piktadariui kokiu tai bū
du pasisekė pabėgti su keturiais 
kitais kaliniais, o žmona gi bu
vo nuteista kalėti Dwight mo
terų kalėjime.

Per kątųriųįmetus nebuvo jo
kios žinios apie Terry. Žmona 
negavo nei sielio laiško. Bet 
pereitą pirmadienį Terry suė
mė Milwaukee policija. Jis pri- 
si pažino prie vagystės, bet 
džiaugėsi, kad buvo areštuotas. 
Sako, dabar vėl galės rašyti sa
vo žmonai, kurią labai karštai 
myli, bet kuriai meiles per tuos 
keturis metus negalėjo parody
ti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

i,. , i ■.......

JONAS JANUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 d., 6:30 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Tauragės apskr., 
Gaurės parap., Užvėjų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Kinči- 
naitę, dukterį Stellą, sūnų 
Joną, brolį Vincentą ir jo 2 
sūnūs: Vincentą ir Raymon- 
dą, švogerį Joną, švogerką 
Anelę Kinčenus, pusbroli Juo
zapą Sliažą Detroit, Mich. ir 
daug kitų giminių. O Lietu
voje tėvą Vincentą, 2 brolius 
Petrą ir Pranciškų ir seserį 
Stanislavą. o

Kūnas pašarvotas 1714 W. 
44th St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, rugp. 20 d., 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. '

Visi a. a. Jono Janučio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse , ir sutelk
ti jam; paskubų' patarnavimą 
ir atsisveikinimą. j

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Tėvo 

Broliais, Sesuo ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Ėudeikis Tėl. < 
YARDS 1741.

Paieškojimas Nr. 90
Lietuvos Konsulatas Čikago

je paieško sekančius asmenis:
BARTULIO ar Bertulio, 

Jurgio, iš Lietuvos iŠvykusio 
apie 1885 m., gyvenęs New 
Yorko apylinkėje iki persikė
limo Chicagon apie 1900 m. 
Ar jis tebėra gyvas, ar jau 
miręs, giminės žinių neturi.

SEREIKŲ, Pe*/ro ir Bene
dikto. Prieš didįjį karą atvy
ko Amerikon. Gyveno Chica
goje.

ČIBIRO, Stasio (Stanley 
Chibir), kilusio iš Kujiškės 
km., Daugėliškio valsč., Šven
čionių apskr. Apie 50 m. am
žiaus. Prieš 6-7 metus gyveno 
111-115 E. 7th st., New York.

NEMČAUPSKŲ, Antano ir 
Ipolito. Prieš karą atvyko A- 
merikon. Antanas gyveno Det
roite, Michigan. Sakoma Ipo
litas karo metu tarnavo JAV 
kariuomenėj.

STOŠIAUS, Kazimiero. Gy
veno Chicagoje 2247 W. Aus- 
tin avė.

VAIČEKAUSKO, Kostanlo. 
Gyveno Chicagoje ir vėliau 
Sheboygan, Wis.

VASILIAUSKO, Vladislovo 
(Wladyslaw Wasiliewski) gy
venusį Chicagoje, 2009 Ever- 
green avė.

VENSLAUSKŲ, Juozo, Jo
no, Simono ir Vinco. Kilę iš 
Babtų valse., Kauno apskr., 
Amerikon atvyko 1905 m., gy
veno Pittsburgh’o mieste.

Ieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji prašomi 
skubiai atsiliepti į Konsulatą. 
Atliepimas bus nuoširdžiai 
įvertintas.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue place, 1 

Chicago, Illinois.

Iš Lietuvos
PERKŪNAS IR AUDRA PA
DARĖ DAUG NUOSTOLIŲ

PANEVĖŽYS. — Liepos 11 
d. visąęąp .apskrity, siautė ųe- 
maža audra su perkūnija, kuri 
padarė daug nuostolių. Tą die
ną apie 16 vai. perkūnas tren
kė į pil. švagždžio Juozo, Še
duvos v., Džiugonių km., klo
jimą. Užmušė klojime buvuerį 
veislinį eržilą 1200 Lt vertės 
ir sudegino klojimą 2000 Lt 
vertės. Sudegė ir visas kloji
me buvęs inventorius. Viso nuo
stolių padaryta apie 3570 Lt. 
Turtas buvo apdraustas.

Tą pačią dieną perkūnas 
trenkė į Kazio Railos, Šeduvos 
v., Valuonių km., tvartą ir j j 
sudegino. Sudegė tvartas ir po 
vienu stogu buvusi daržinė, du 
bekonai ir 6 vežimai šieno. 
Nuostolių padare apie 1000 Lt. 
Turtas neapdraustas.

STAIGA MIRĖ

PANEVĖŽYS. — Liepos 3 d. 
apie 10 vai. prie Biržų v. B il
ginių pradž. mokyklos statybos 
bedirbdamas, staiga mirė dar
bininkas Salinis Jokūbas, 55 m. 
amž., kilęs iš Pasvalio mieste
lio. Jis mirė nuo širdies para
lyžiaus.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpklt 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.

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED

j- _________
PAIEŠKAU DARBO

Penteris ir popieruotojas iš vi
daus, iš lauko ir Štaruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas, ęhiea- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

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

PAIEŠKAU DARBO prie taisy
mo ir perdirbimo senų ir naujų 
namų. Esu gerai patyręs visokių 
karpenterio darbų. Atsišaukite, F. 
SKRABUTĖNAS, Tel. Lafayette 
0982.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia___

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
lopierio sortuotojos. Gera alga tin- 
amoms moterims.
THOMAS PAPER STOCK CO.

860 W. Evergreen,
1 blokas į šiaurę nuo Halsted ir 

Division.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
2 metų vaiką, gyvenimas ant vie
tos. 5708 So. Morgan St.

PATYRUSI MERGINA namų 
darbams. 1724 No. Kedzie Avė.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris pagelbėti į Lunch ruimį ir 
tavernoj. Geros sąlygos ir butas.

3206 Emerald Avė., antros lubos 
nuo 1 iki 5 vakare.

SKUDURŲ SKIRSTYTOJŲ—Pa
tyrusių atmatų jardui.
WEST END PAPER STOCK CO.

736 Fullerton.

HELP WANTED—-MALĖ 
Darbininkų 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. 
ii m ūmi* l ■ ............ ii >■■■—» ■> i
FURNISIIED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
PAVIENI MOTERIS renduoja 

kambarį dėl vyrų, ar merginos, 
gali vartoti ir virtuvę. Atsišaukite 
pirm 4 vai. dieną ant pirmų lubų.

3318 Lowe Avė.

FOR RENT—IN GENERAL

ANT RENDOS DUONKEPYKLA 
—duosime ilgą lysą. Pigi penda; 
biznis* išdirbtas. 10754 Perry Avė..

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS

ŠUNIUKAS PARDAVIMUI, gra
žus pikanis šuniukas, 3 metų senu
mo; sveria 10 svarų, moka visokius 
triksus; parsiduoda pigiai $15.00. 
MRS. BROWN, 1250 N. Spaulding 
Avė. Tel. Spaulding 9207.

BUSINESS CHANCES 
PardavimuiBizniai

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 
gąsdino 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.

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

Į1"""..... .................. ..
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
DABARTINIU LAIKU.

Mes siūlome 6 apartm. namus. 
tarų apšildomus, taip pigiai kaip 

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

LOUIS MORRIS and CO.
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.

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

[ CLASSIFIED * 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
„ KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 Iki 7:30 

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakąndai ir Įtaisai Pardavimai 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR BALE 
Automobillai ir Trokai Pardaviinui

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

COOK COUNTY F1NANCE 
COMPANY

ties 1349 We>st 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tiK $2d5. 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 .

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLSKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

:4p***a ........

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL 
^^^ĄMgĮy^Malko^ARejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR1— ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

________ Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmy Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

b<iiiiiiiiiiiiiiiiiftimtimt«iWwiiimmmH>ftw*.MMiiM«w.wM»

I JEI TURIT
I KA PARDUOT
Į PAGARSINKIT 

NAUJIENOSE

i JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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PASIKORĖ PAMIŠĘS ŽMOGŽUDYS 
KAZIMIERAS JOKŠAS

Rado Negyvą Cook Apskričio Kalėjime

Juozas J. Žukas 
Pralaimėjo Los 
Angeles Turnyre

Vakar anksti rytą pasikorė buvo uždarytas keliems mėne- 
52 metų pamišęs lietuvis Kar siams, kai pamišo nuo alko- 
zimieras Jokšas, kuris laukė holizmo. Neva apgavęs protą 
teismo už savo dviejų vaikų Jokšas iš ligoninės pasiliuo- 
nužudymą. |savo ir grižo namo, 536 West

Jokšas nusižudė Cook aps- 33rd Street, kur gyveno žmo- 
kričio kalėjime, kur jis buvo na Ona ir jo du vaikai, Leo- 
laikomas iki teismo, kadangi nardas, 5 metų, ir Eleanor, 18 
negalėjo sudėti kaucijos. Vir
vę ir kilpą susuko iš savo rū
bų, kuriuos sargams nema
tant, sudraskė į šmotus.

Pereitą savaitę velionis bu
vo kamantinėjamas apskričio 
kriminalės grand džiurės apie' 
žmogžudystes. Ta džiurė gale-Į 
jo jį arba paleiski ir išteisinti, 
atsižvelgdama į tai, kad jis 
beprotis, arba atiduoti krimi
naliam teismui.

Grand džiurė pasirinko ant
rą išeitį, išnešdama prieš Jok
šų pirmos kategorijos žmog- Mirtis yra vienintelė išeitis ir 
žudystės kaltinimą. | kapas yra gera vieta. Sudiev

Tragingi įvykiai, kurie pa- Kankakee, aš dabar turiu 
sibaigė Jokšo pasikorimu, pra- skubėti pas savo vaikus, ku- 
sidėjo birželio 2-rą dieną, kai riuos aš taip širdingai 
jis buvo paleistas iš Kankakee Lai Dievas laimina 
proto ligų ligoninės, kur jis brangią žmoną.”

savo ir grižo namo, 536 West

mėnesių.
Nakties laiku Jokšąs ir sū

nų ir dukterį užmušė, sudau
žydamas jiems galvas su kli
jų, ir pavojingai sužeidė savo 

1 žmoną Oną. Ji tebeguli apskri- 
i čio ligoninėje.
i Ji buk dar ir dabar neži- 
I nanti, kad abu jos vaikai yra 
negyvi. Ji yra jauna, apie 28 
metų moteriškė.

Jokšas paliko sekamo turi
nio raštelį savo celėj:

“Geriau protingam mirti, 
negu neprotingam gyventi.

myliu.
mano

Buvo eliminuotas antram 
raunde

Nesiseka North
Shore Streiko

Jau Sugrįžo Iš 
Lietuvos Du

Associated Press praneša iš 
Los Angeles, California, kad 
chicagietis tenisistas Juozas J. 
Žukas pralaimėjo antram raun 
de nacionalio teniso turnyro, 
kuris dabar ten vyksta.

Užvakar, rugp. 16 d., Žuką 
eliminavo iš turnyro californie- 
tis iš Glendale, Phil Southwick. 
Susikirtimo rezultataš buvo 6-1, 
6-1, 6-1 Žuko nenaudai.

Žukas gavo teisę dalyvauti 
Californijos turnyre, užpereitą 
savaitę laimėdamas Chicagos 
Parkų distrikto čampionatą, 
kartu laimėdamas ir nemoka
mą kelionę Californijon. Tur
nyras lošiamas už 'visos USA 
parkų teniso mėgėjų pirmeny
bę.

Gaila, kad Žukas pralaimėjo, 
bet jis gali džiaugtis, kad pra
laimėjo vienam geriausių teni- 
sistų turnyre. Be to, visiems 
metams laiko pasilieka Chica
gos teniso mėgėjų čampionu.

Žukas nuvyko Californijon 
pereitos savaitės pabaigoj, o ža
da grįžti ateinančią savaitę.

Sportas.

Naujienų-Acme Telephoto
PAVĖLAVO DARBUI — North Shore gelžkelio strei

kui prasidėjus Chicagoj, apie 24,000 priemieščių gyven
tojų netikėtai atsirado be transportacijos. Gelžkelis ope
ruoja traukinius tarp Milvvaukee ir Chieago, ir juos 
daugiausiai ^naudoja šiaurinių Chicagos priemiesčių gy
ventojai. Šitoms moterims teko eiti iš Waukegano savo 
“ratais”, bet joms kelionę atitikti pagelbėjo keli miela- 
širdingi automobilistai.

Likvidavimas Sportininkai
Kokliušo Epidemija 
Chicagoje

Gelžkelio viršininkai atsisako 
nuo arbitracijos

North Shore gelžkelio strei
kas, paskelbtas užvakar rytą, 
tebevyksta.

Užvakar po pietų federalė 
valdžia paskyrė arbitratorių 
streiko likvidavimui ir jam pa
vedė ginčą likviduoti. Bet iki- 
šiol jis padarė labai mažai pro
greso. Arbitratorium yra Harry 
E. Scheck.

i

Gelžkelio viršininkai griežtai 
atsisakė atiduoti ginčą arbitrą• 
cijai, o unijos užėmė kaip tik 
priešingą poziciją, kad tol strei
kuos, kol gelžkelis nesutiks su 
arbitracija.

Kelios unijos, atstovaujančios 
1,300 gelžkelio darbininkų, pa
skelbė streiką protestuodamos 
prieš 
poti

gelžkelio užsimojimą ka- 
visų darbininkų algas

Sprogimas Ir Gaisras 
Fabrike
♦ --------------------

Coliseum Battery and Eąuip- 
ment Co., dirbtuvėj, 1616 So. 
Wabash avenue, vakar rytą 
įvyko dujų sprogimas ir kilo 
gaisras, kuris padarė apie $10,- 
000 nuostolių ir sutrukdė va
landai eleveiterių susisiekimą.

H. Budri kas ir E. Beinoris
Pereitos savaitės pabaigoje 

iš Lietuvos netikėtai sugrįžo 
du Am. Lietuvių olimpinės 
komandos nariai, Herbertas 
Budrikas ir Edvardas Beino
ris. Budrikas vra žvmaus Chi- 
cagos biznieriaus J. F. Sudri
ko sūnūs ir pasižymėjęs plau
kikas. Edvardas Beinoris — 
žymus footballo lošėjas ir len- 
£va-atletas, pasižymėjęs ka
muolio stūmime.

Jie grįžo Amerikon tuoj po 
olimpijados užsidarymo. Lie
tuva, kaipo šalis, jiems pati
kusi, bet Olimpijadoj 
amerikiečių ir Lietuvos spor
tininkų atmosfera nebuvus la
bai drauginga.
Kivirčai Am. Liet. Komandoj.

Vakar kiti šaltiniai iš Lietu
vos pranešė, kad tarp Ameri
kos Lietuvių Olimpinės ko
mandos narių ir vado Al Kum- 
skio įvykę kiviršai, ir kad ko
manda pakriko ir atsisakė Al 
Kumskio vadovybę pripažinti. 
Nesmagumai ir nesantaika 
liarp sportininkų ir vado pra
sidėję laive ir pasibaigę ko
mandos pakrikimu olimpija- 
dai einant prie pabaigos.

Nežiūrint nesantaikos ir 
nesmagumų, amerikiečiai spor 
tininkai laimėjo Olimpijadą 
ir beveik visų sportų pirme
nybes. Amerikos Liet. Olimpi
nė komanda susidėjo iš 
sportininkų, 13 iš Chicagos 
12 iš kitų kolonijų.

Miesto sveikatos departamen
tas skelbia, kad šį menesį kok 
liušu susirgo 784 žmones. Trys 
mirė. Kas 24 valandas atsiran
da po 49 naujų ligonių. Chica- 
goj užėjo kaip ir kokliušo 
(whooping cough) epidemija.

O

; Naujienų-Acme Telephoto
DU JAUNI ŽMOGŽUDŽIAI — 19 metų Pauline Al- 

dinger ir Robert Thompson, 18, iš CaiGon, Ohio, kurie 
prisipažino nužudę žmogų prie Moriarty, New Mexico. 
Nužudytasai, Francis Welker, davęs jiems “liftą” auto
mobilyj. Jaunuolis jį nušovė, kai Welkcr buk pradėjęs 
nepadoriai elgtis su mergaite.

tarp

Naujienų-Acftip .Telenhoto
SUĖMĖ KIDNAPERIUS — Kidnaperiai John Couch, 

23, (kairėj) ir Otis Jonės Meredith, 21, kuriuos fcdera- 
liai agen'.ai suėmė prie Effie, Minu. Jie pagrobė du tur
tingus žmones iš St. Louis, nuvežė juos Minnesoton ir 
ten paleido.

Lietuvis Užmuštas, 
Kiti Du Sužeisti
Auto Nelaimėj

žuvo Jonas Markus, sužeisti 
Frank Gustainis ir Stanley 

Citovvski

I----------------------------------
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Aliejaus Sprogime 
Žuvo Darbininkas

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Kitas Buvo Sužeistas
Carl Pflug, 34 metų darbinin

kas Phillips aliejaus refinerijo- 
je, Riverdale, žuvo kai ten įvy
ko sprogimas. Jis buvo užmuš
tas vietoje.

Pflugas gyvena adresu 11213 
South Park avė.

Jo pagelbininkas, 21 metų 
Richard Schaus, nuo 815 Key- 
stone avenue buvo sunkiai su
žeistas.

Gaisras Skerdyklose
Agar Packing Company 4057 

South Union avenue vakar kilo 
gaisras, kuris sunaikino vieną 
tos mėsos bendrovės trobesį. 
Nuostoliai siekia apie $10,000. 
Gaisrą užgesino skerdyklų ug-

į niagesiai.

25 
ir

Acme-Naujienų Telephoto
TEISIA Už POLICISTO NUŽUDYMĄ — Orelle J. 

Easton Michigan City, Ind., teisme, kur jis yra teisia
mas už nužudymą Indiana policisto Ray Dixon, birželio 
27 dieną. 1

Vienas melroseparkietis buvo 
užmuštas ir kiti du jo draugai 
buvo labai sunkiai sužeisti, kai 
automobilis, kuriam jie važia
vo, susidūrė su penkių tonų 
troku apie mylią į šiaurę nuo 
Malfday, III., ant vieškelio 45, 
Lake apskrityje.

Užmuštasis buvo 25 metų Jo
nas Markus, nuo 129 15th ave
nue, Melrose Park, kuris buvo 
prie keleivinio automobilio vai
ro. Tame automobilyj buvo 
Frank Gustainis, 29 metų nuo 
1119 19th avenue, Melrose 
Park, ir Stanley Citovvski, 57, 
nuo 201 South 13th avenue, 
Mayvvood. Abu buvo labai sun
kiai sužeisti, pavojingiausiai — 
Gustainis.

Buvo sužeisti dar du žmonės, 
tai troko šoferiai:

George Scott ir Martin Wag- 
ner, abu iš St. Joseph, Michi- 
gan. Automobiliams susidūrus, 
jie šoko iš troko ir tokiu budu 
išsigelbėjo nuo tikros mirties. 
Po susidūrimo trokas tuojau 
užsidegė. Jis vežė didelį krovi
nį persikų (pyčių).
• Įvažiavęs į stulpą prie 123rd 
ir Torrence avenue, sunkiai su
sižeidė kun. William Plotzki iš 
Fort Wayne, Indiana. Kitas au
tomobilis nustūmė kunigo au
tomobilį nuo kelio. Kun. Plotz
ki guli Doctors Ligoninėje.
• Ties 4009 N. Damen avenue, 
nežinomas motoristas sunkiai 
sužeidė 17 metų mergaitę Doro- 
thy Topping, nuo 4958 North 
Hoyne avenue.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

W.P.A. Meno Paroda 
Institute Tenka 
Nusivilti
Sylvia Shaiv Judson, skulpto

re, savo kurinių parodoje 
daro išimtį.

Chicagos Meno Institute su 
dideliu skaičium eksponatų, 
buvo atidaryta W. P. A. meno 
kurinių paroda. Ddžiuma eks
ponatų buvo tiksliai parinkta 
iš chicagįškių menininkų, dir
bančių vyriausybei, kad paro
dos lankytojai galėtų arčiau 
susipažinti su vietos meno 
kultūra.

Besiruošdami parodą atida
ryti, instituto viršininkai la
bai ją reklamavo ir girė kaipo 
kolektyvę meno parodą, kuri, 
girdi, sudarysianti Amerikos 
tautinio meno branduolį. Pats 
direktorius Daniel Catton 
Rich savo kalboje išsitarė, jog 
menininkai, dirbą W. P. A. 
administracijai, kur kas pla
tesniu mastu aprėpia tikrovės 
vaizdavimą, nei paskiri meni
ninkai. Kad jaunesnioji meni
ninkų karta jau išrišusi tą 
klausimą: koks Amerikos liū
tinis menas turįs būti.

O kai paroda buvo atidary
ta, tai publika ja nusivylė. 
Spauda ją aštriai iškritikavo.

Bendrai į parodą žiūrint ir 
ieškant estetinių kokybių — 
sielai pasitenkinimo, gaunasi 
tik sunkus įspūdis. Tapyboje 
makosi apsiribojimas moder
nizmo kraštutinybėmis ir dva
sios snūduriavimas, primenan
tis lyg kokią nelaisvę, neak- 
tingumą.

Kone pas visus dirbančius 
vyriausybei dailininkus, apsi
reiškia palinkimas į Paryžių 
arba į Berliną, kur savo laiku 
plastikinis menas savo sti
liais ir “izmais” išgarsėjo. Ta
čiau krypstant Paryžiaus arba 
Berlino link, aišku, negali bū
ti “karštos tėvynės meilės”, 
kurią bandonla publikai paro
dyti meno formoje. Kai kurie 
W. P. A. menininkai, beieško
dami savęs kitų asmenyje, pa
metė individualumą ir origi
nalumą, išsidirbo sausą, me
chaniškos kompozicijos bedai- 
k<ę formą. Pasėkoje matosi 
stoka kulturingumo; nėra jo
kios liaudies sielos įtakos jų 
mene; nėra saito tarp bendros 
kultūros pažangos, o tik lieka 
griežtas išsiskyrimas primity
viame naujojo meno rutuloji- 
mosi laipsnyje.

Vietoj dailei duoti gyvybės 
pojūčius, gyvosios gamtos at
spindžius ir malonumo sąvo
ką, <ai gamta ignoruojama, iš
niekinama, biaurojama jos 
forma ir vis toliau tebeinama 
į senoviškos piktografinės pai
šybos stilius, ieškant savo siu
žetui išaiškinimo priemonių. 
Negalima sakyti, kad tik gam
tą vaizduojant kuriasi tikrąsis 
menas. Visoks menas yra kū
ryba, o ne grynas gamtos ko
pijavimas. Bet kaip prie to
kio meno-dailės sąmokos bu'ų 
galima prieiti spekuliuojant 
bedaiktėmis formomis be gam
tos interpretacijos? Kaip jų 
paišyba, taip ir spalvos krei
dinės, šiurkščios ir nedarnios. 
Daugumoje altsitikimų nei 
kiek nesiskiria nuo pradinės 
mokyklos vaiko darbo.

Užtat šiandien liaudis netu

ri patraukimo prie dailės, nes 
ji ten neranda tikrovės. Tarp 
liaudies ir meno jau įgrosi 
kažkoks tuščias tarpas. J^igu 
ne W. P. A., tai šitie dailinin
kai pieštų paveikslus ir dary
tų skulptūrą tik sau, nes nie
kas jų nesupranta, nenori ir 
net biaurisi. Tačiau šitie pa
veikslai ir skulptūra, norit ar 
nenoria, bus padėta viešuose 
trobesiuose, kaipo grožinis 
menas. Visi tie eksponatai yra 
vyriausybės nuosavybė.

W. P. A. administracijai 
dirba tūkstančiai dailininkų 
ir skulptorių ir visi jie yra ap
siriboję moderninėmis kraš
tutinybėmis, visi laisvai nau
dojasi stiliais ir savotiška fi
losofija. Bėgyje šešių metų 
darbo, kaip buvo tikėtasi, ma
žai kas tepasiekta. Taksus mo
kančiam piliečiui gali būti 
skaudu, kai jis mato šitokią 
“pažangą.”

Konservaty viskas kūrybos 
priemaiša.

Visai kitokią atmosferą su
daro p. Sylvia Shaw Judson 
atskiras kambarys, kur yra iš
statyta jos vienos skulptūros 
kurinių paroda. Ji yra realis
tė, klasikos mėgėja ir gera 
skulptorė. Asmenų veiduose 
spindi gyvybės spindulys, bu
do išraiška i^ skulptūrinis 
grožis. Tarp jos skulptūros ir 
W. !P. A. skulptūros balvonų, 
darosi toks kontrastas, kaip 
tarp senovės Egipto primity
vaus meno ir graikų klasikos. 
Jos darbų paroda kaip tyčia 
buvo čia įkišta, kad parodyti 
dvasios kovą tarp modernistų 
barbariškos, nekultūringos 
dailės ir grožinės klasiškos 
dailės saugotojų nuo išnyki
mo. Ir ji susilaukė daug lan
kytojų, kurie brukasi užkimš- 
dami' erdvų kambarį, rodos, 
meno mėgėjai butų išsiilgę to
kio meno, kvj is visiems yra 
suprantamas, kuris be žodžių 
kalba.
P-lė Bernice Balickaitė išMe- 

no Instituto gavo garbės 
pažymį.

Rugpiučio 4 d. Meno Institu
tas buvo suruoŠęs vasarinės 
meno mokyklos studentų dar
bų parodą. Ten pat parodoje 
mokyklos fakultetas ir muzie
jaus viršininkai 75 studentams 
suteikė garbės^ pažymius (Ho- 
norable Mentions), tarp kurių 
gavo pagyrimą ir lietuvaitė 
p-lė Bernice Balickaitė už sti
lizacijos ir dekoratyviškumo 
pasižymėjimus.

Reikia pasveikinti šią gabią 
lietuvaitę, kuri jau spėjo ir 
tarp lietuvių gražiai pasirody
si savo grafiškos tapybos kūri
nėliais.

— Mikas Šileikis.

Garsi Dainininke 
Grant Parke
Koncertai Pasibaigs Rūgs. 5

šįvakar Grant Parke chica- 
giečiai išgirs garsią ir populia
rią radio dainininkę Jessica 
Dragonette. Ji dainuos su CBS 
radio orkestrą, kurią veda di
rigentas Carl Hohengarten.

Įžanga laisva ir vietos Grant 
Parke yra keliasdešimts tuR- 
stančiams žmonių. Pradžia 8 
vai. vak.

Koncertai pasibaigs Labor 
Day dieną, rugsėjo 5.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAžYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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




