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♦Neutralumo biiius paliktas kitai kongreso sesijai
ATSAKOMYBĖ DĖL BILIAUS SULAIKYMO 

GULA ANT SENATO
Jei karas kiltų, tai teksią šaukti nepapras

tą kongreso sesiją

RUSŲ-JAPONŲ GINČAS SACHALINE 
• OPUS .

WASHINGTON, D. C., lic- 
pos 19. — Antradienio vakare 
prezidentas Rooseveltas turėjo 
konferenciją su Jungt. Valsti
jų senato vadais Baltajame Na
me. Diskusuota klausimas, ar 
daryti spaudimą, kad einamoje 
kongreso sesijoje butų svarsto
mas bilius taikomas dabarti
niam Jungt. Valstijų neutralu
mo įstatymui pakeisti.

Konferencijoje, be preziden
to, dalyvavo vice-prezidentas 
Garoer, senato daugumos (de
mokratų partijos) vadas Bark- 
ley, valstybės sekretorius Hull, 
senato mažumos vadas McNar- 
ry, mažumos vado pavaduoto
jas Austin, senatorius Borah 
ir senato užsienių reikalų ko
miteto pirmininkas Pittman.

Konferencijoje dalyvavusių 
senatorių dauguma pareiškė 
nuomonę, kad svarstyma? neu
tralumo biliaus šitoje kongreso 
sesijoje neranda senato daugu
mos pritarimo. Senatoriai, da
lyvavę konferencijoj, sutiko tą 
bilių svarstyti busimos kongre
so sesijos pradžioje.

Po to prezidentas nutaręs 
nebekovoti dėl biliaus svarsty
mo šioj kongreso sesijoje. Ta

Britų-japonų derybų 
vedėjai išsiskyrė 

supykę
TOKIO, Japonija, liepos 19. 

— Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Arita ir Britanijos 
ambasadorius Craigie antradie
nį penkias valandas diskusavo 
Tientsin blokados klausimą ir 
išsiskyrė supykę. Kitas pasita
rimas įvyks ateinantį penkta
dienį.

Britų ambasadorius reikala
vo, kad butų svarstomas tik 
Tientsin blokados klausimas, o 
Arita varėsi už tai, kad butų 
diskusuojama visa Britanijos 
politika Kinijos atžvilgiu.

Dar 2,000 nacių smo
gikų atgabenta

Į Dancigą
DANCIGAS, liepos 19. — 

Pranešama, kad dar 2,000 na
cių smogikų (slorm troopers) 
atgabenta į Dancigą, šitos rū
šies nacių kariuomenė sudarė 
priešakines eiles aneksavimo 
zudetų žemės kampanijoje. 
Bendrai Dancigo gyventojai 
mano, kad Hitleris mėgins 
Dancigą įjungti į Vokietiją rug
pjūčio mėnesį.

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

Debesuota; temperatūra žy
miai nepasikeis; lengvi šiaurės 
rytų iki rytų vėjai; saulė te
ka 5:31 v. r., leidžiasi 8:21 
vai. vak.

čiau kiti pranešimai sako, jo- 
gei jis svarsto klausimą, ar ne
atsišaukti dėl neutralumo bi
liaus tiesiai j šalies piliečius, 
pav. kalba per radiją.

Konferencijos dalyvių dau
gumai išsiskyrus, su preziden
tu dar pasiliko vice-prez. Gar- 
ner ir senato daugumos vadas 
Barkley. Šiame pasikalbėjime 
prezidentas pareiškęs, kad ga
li tekti nepaprastą kongreso 
sesiją šaukti, jeigu nuo dabar 
iki naujų metų Europoje kil
tų karas.

Stephen Early, prezidento 
sekretorius, trečiadienį pareiš
kė, jogei prezidentui teks stip
riai melstis, kad neįvyktų Eu
ropoje krizės iki ateinančių me
tų sausio mėnesio, kai nauja 
kongreso sesija susirinks. Ta
čiau, sako Early, informacijos 
gaunamos Baltajame Name to
li gražu neužtikrina, jogei Eu
ropa apsieis be krizės per ke
letą ateinančių mėnesių.

Early akcentavo, kad prez. 
Rooseveltas mano,, joge) atsa
komybė dėl atidėjimo neutra
lumo biliaus kitai kongreso se
sijai puola tiesiai ant senato.

Paleido 500 New 
Yorko parodos 

samdinių
NEW YORK, N. Y., liepos 

19. — New Yorko pasaulinės 
parodos vyriausybė antradie
nio vakare paleido iš darbo ke
letą šimtų parodos samdinių. 
Parodos vyriausybė nori ma
žinti išlaidas. Kiek tikrai pa
varyta iš darbo žmonių, nepra
nešta. Dienraštis “The New 
York Times” sako, kad neteko 
darbo tarp 500 ir 600 samdi
nių.

Dancigo policija 
areštavo 20 “mark

sistų”
DANCIGAS, liepos 19. — 

Dancigo policija antradienį pa
skelbė, kad ji areštavo dvide
šimt “marksistinių socialistų”, 
kurie turėję ryšių su svetima, 
nepalankia Dancigui valstybe. 
Ta valstybė neįvardinta.

Pasak policijos, areštuotieji 
slėpė eksploduojančią medžia
gą ir ruošėsi eksploduoti til
tus. Policija šituos asmenis su
ėmusi keleto savaičių laikotar
piu.

Federalė Grand Jury 
tyrinės WPA streiką 

ir riaušes
MINNEAPOLIS, Minn., lie- 

pos 19. — Federalė grand jury 
tyrinės WPA streiką Minnea- 
polise ir riaušes ryšium su 
streiku, kuriose du asmenys 
žuvo, o keletas kitų sužeista. 
Federalis teisėjas Robert C. 
Bell pašaukė grand jury posė
džiui ateinantį pirmadienį.

Naujienų-Acme Radiophoto
NEW YORK — 150 mylių nuo kranto Atlantiko vendenynan nukrito ir nu

sikando U. S. krantų apsaugos lėktuvas-ambulansas, kuris buvo išskridęs jūron 
paimti susirgusį jurininką nuo laivo “Atlantis”. (Penkis lėktuvo įgulos pasisekė iš
gelbėti, kiti du ir ligonis prigėrė.

Žaibas sujaukė kam
barį, bet moteris iš

liko nepaliesta
ST. PETERSBURG, Fla., lie- 

pi>š 19. — AiftTadiėhio' rytą žai
bas pramušė sieną kambario, 
kuriame miegojo p nia Julius 
Adams. .Nuplėšė kambario lu
bas, sudaužė komodės veidro
dį, nuplėšė lovos koją ir šoną 
ir uždegė matracą bei pagal
vinę. Tačiau žaibas nė nepa
lietė p-nios Adams.

Algų-darbo valandų 
įstatymo priešai bi
jo prezidento veto
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 19. — Atstovų rūmų na
rio E. E. Cox (demokrato iš 
Georgia valstijos) vadovauja
ma kongresmanų grupė dar
buojasi tikslu pakeisti algų- 
darbo valandų įstatymą taip, 
kad juo labiau jį sudarkius. 
Tačiau prezidentas Rooseveltas 
įspėjo šito įstatymo priešus, 
jogei jis vetuos pakeitimus, 
jeigu jie perdaug sudarkys 
įstatymą, kitaip sakant, jeigu 
pakeitimai užgaus darbininkų 
interesus. Įspėjimas, sakoma, 
sulaikęs atžagareivių užsimoji
mus ir jie sutinką mažesnių 
pakeitimų reikalauti.

Prez. Rooseveltas 
pakvietė} į Ameriką 
Pabėgėliams Globo

ti Komitetą
/•

WASHINGTON, D. C., lie
pos 19. — Prez. Rooseveltas 
trečiadienį pakvietė Europos 
Pabėgėliams Globoti Komiteto 
atstovus atvykti į Washingto- 
ną ir Baltajame Name apsvar
styti klausimus, kur surasti 
prieglaudos pabėgėliams iš cen- 
tralinės Europos.

Į šitą komitetą įeina 30 ša
lių atstovai. Prez. Roosevelto 
patarimu komitetas tapo suor
ganizuotas liepos mėnesį 1938 
m.

Kinai skelbia laimė-1 
jimus

SHANGHAI, Kinija, liepos 
19. — Kinų karo vadovybės 
pranešimaiŠHkb, kad Shansi 
provincijos pietų daly eina di
delis mušis. Per paskutines dvi 
savaites japonai pražudę šita
me fronte 7,000 savo karių. 
Kitame fronte,.: 100 mylių į va
karus nuo Hafnkowo, kinai sa
kosi stumią japonus atgal nuo 
Han upės, šitą upę pereiti ja
ponai mėgina nuo pereitų me
tų lapkričio mėnesio.

Pataria čekams ne
svajoti apie nepri

klausomybę
PRAHA, Bohemija, liepos 

19. — George Havelka, vokie
čių proteguojamoj Čekijoj tran
sporto ministeris, trečiadienį 
pasakė kalbą, ragindamas če
kus paliauti svajojus atgaivin
ti nepriklausomą Čeko-Slovaki- 
ją, kokią jie turėjo praeity, ir 
prisitaikyti gyvenimui Vokieti
jos protektorate.

Tikisi pakto su ru
sais pirm rugpjū

čio 4 d.
LONDONAS, Anglija, liepos 

19. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį atstovų rūmuose pa
sakė, kad jis tikisi galėsiąs 
pranešti apie rusų-britų-fran- 
euzų pakto padarymą pirm ne
gu parlamento sesija pasibaigs 
rugpiučio 4 dieną. Tačiau da
bar sutartis dar nepadaryta, 
pareiškė Chamberlain.

Mirė Dr. Seligman
LAKE PLACID, N. Y., lie

pos 19. — Antradienį mirė Dr. 
Edwin R, A. Seligman, gar
sus Amerikos ekonomistas ii 
buvęs Columbia universiteto 
profesorius. Jis bus palaidotas 
ketvirtadienį Salem Fields ka
pinėse. Dr. Seligman mirė' bū
damas 78 metų senumo.

Hitleris tikras, kad 
Britanija nekariau
sianti dėl Dancigo
LONDONAS, Anglija, liepos 

19. — Vokiečių pranešimais, 
Hitleris pasilieka įsitikinęs, jo
gei Britanija nekariausianti, 
jeigu naciai įjungs Dancigą į 
Vokietiją.

Britanijos parlamentas išsi
skirs atostogų į dvi savaites. 
Chamberlaino kritikai bijo, 
kad, parlamentui išsiskyrus, 
premjeras mėgins vėl nacius 
“raminti”. Jis ir Miuncheno 
susitarimą padaręs kai parla
mentas neposėdžiavo. r

Berlynas ir Roma 
džiaugiasi J. Valsti
jų senato poelgiu
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 19. — Ryšium su prez. 
Roosevelto nusitarimu neberei- 
kalauti, kad kongresas paimtų 
svarstyti neutralumo bilių šioj 
sesijoje, Berlyno spauda vėl 
ėmė atakuoti Amerikos prezi
dentą.

Romoje prezidento Roosevel
to nusistatymas interpretuoja
mas kaipo pasidavimas Ame
rikos izoliacijos politikai.

Taip naciai, kaip ir fašistai 
patenkinti Jungt. Valstijų se
nato daugumos noru atidėti 
neutraliteto akto pakeitimų 
klausimus kitai kongreso sesi
jai.

Milwaukee WPA 
darbininkai pa
reikš protestą

MILWAUKEE, Wis., liepos 
19. — Arthur Liudwigsen, Wor- 
kers’ Alliance Wisconsin val
stijoj prezidentas, paskelbė, 
kad ketvirtadienį Milwaukee 
WPA darbininkai sustabdys 
darbą ir susirinks protestuoti 
WPA darbininkų algų kapoji
mą. Darbai busią sustabdyti 
10 vai. ryto, o protesto mitin
gas prasidės 12:30 vai. dienos 
metu.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 19. — Sachalino salos 
šiaurės 'dalį valdo rusai, pietų 
— japonai.

Kai kurios japonų kompani
jos turi, aliejaus ir anglies kon
cesijas rusams priklausančioje 
salos daly.

Sovietų teismas liepos 11 d. 
išnešė sprendimą, kad turin
čios rusų daly koncesijas ja
ponų kompanijos sumokėtų ru
sams $112,000. Laikas sumo
kėti išsibaigia trečiadienio nak
tį. Jeigu paskirtos bausmės 
kompanijos nesumokės, tai, pa

HARLAN KASYKLOS IR ANGLIAKA
SIAI PASIRAŠĖ SUTARTI

KNOXVILLE, Ky., liepos 19. 
— Harlan kauntės kasyklų 
kompanijos ir United Mine 
Workers unija trečiadienį pa
sirašė sutartį. Sutartis bus ga
lioje iki 1941 metų.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — LieposjB d. su

eina 20 metų Lietuvos geležin
keliams. Prieš pasitraukiant 
vokiečių okupacinei valdžiai iš 
Lietuvos 1919 m. liepos 4 d. 
buvo sudaryta sutartis tarp 
Lietuvos ir Vokietijos, pagal 
kurią vokiečių karo geležinke
lių direkcija iki tol jų žinioje 
esančius Lietuvos valstybės ri
bose geležinkelius su visais 
trobesiais, pastatais ir mecha
niniais įrengimais perdavė Lie
tuvos vyriausybei. Pagal tą su
tartį liepos 6 d. vokiečiai iš
nuomavo Lietuvai 6 garvežius, 
15 keleivinių ir 57 prekinius 
vagonus. Liepos 3-4 d. buvo 
perduota Lietuvos susisiekimo 
ministerijai Kaišiadorių-Radvi- 
liškio ruožas, o pati Kaišiado
rių stotis buvo- perduota liepos 
6 d. Tą dieną iš Kaišiadorių į 
Radviliškį buvo išleistas pirma
sis lietuviškas traukinys, kuri 
aptarnavo jau lietuvių briga
dos ir stotyse savi pareigūnai. 
Tad 1919 m. liepos 6 d. laiko
ma Lietuvos geležinkelių pra
džia ir nuo ano laiko praside
da atgimusios Lietuvos gele
žinkelių istorija.

KAUNAS. — žemės Ūkio 
Rūmai žiemos metu rengia 
trumpalaikius kursus ūkinin
kams. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį iš viso buvo surengti 
263 trumpalaikiai kursai, ku
riuose skaityta 1,837 valandos 
paskaitų. Kursus lankė 28,000 
ūkininkų. —• žemės ūkio mi
nistras dr. J. Krikščiūnas pa
vedė žemės Ūkio Ministerijos 
visų departamentų direkto-

Lenkija ir viena ka
riausianti

LONDONAS, Anglija, liepos 
19. — Anglijos spauda paduo
da lenkų kariuomenės vado, 
maršalo Smigly Rydz pareiški
mą, padarytą antradienį, kad 
Lenkija kariaus dėl Dancigo, 
jeigu jai ir vienai tektų ka
riauti.

sak japonų, jų turtui gresia 
konfiskavimas.

Į šitą ginčą įsimaišė Japo
nijos vyriausybė. Ji reikalauja 
rusų paaiškinimų. Ir reikalau
ja jų griežtai. Rusai paaiškini
mų iki šiol nedavę.

Japonai sako, kad jau dabar 
naujas ginčas opumu pralen
kiąs kautynes, kurios eina 
Mongolijos Mandžurijos pasie
niu nuo gegužės 11 dienos. Ja
ponai grūmoja, kad* busią pri
versti imtis “rimtų priemonių” 
savo interesams apsaugoti, jei
gu rusai pasiliks nesukalba
mi.

Sutartis pasirašyta po pen
kių dienų derybų, kurioms tar
pininkavo Dr. John R. Stcel- 
man, Jungt. Valstijų darbo de
partamento atstovas.

riams parengti naują penkme
čio planą. Naujame plane bus 
atkreiptas dėmesys į žemės 
ūkio kultūrinimą ir darbo na
šumo pakėlimą. Penkmečio pla
nas apims žemės Ūkio Minis
terijos darbus nuo šių metų 
iki 1944 m.

KAUNAS. — Liepos 1 d. oro 
keliu pargabentas iš Paryžiaus 
Lietuvos aeroklubo įsigytas sa
nitarinis lėktuvas. Jame yra 
vietos sėdėti vienam pilotui ir 
4-5 keleiviams. Tai yra vienas 
didžiausių Lietuvos aviacijos 
lėktuvų. Sekamą dieną nauja
sis lėktuvas gavo pirmąjį už
sakymą pervežti iš vienos Lie
tuvos vietą į Kauną ligonį, ku
rio šiuo metu negalima jokia 
kita priemone vežti. — Liepos 
2 d. sklandytojas Gysas išmė
gino savo sklandytuvą, kuriam 
jis pats priderino mažą 18 ark
lio jėgų motorėlį, pakildamas 
1,500 m aukščio ir išskraidy- 
damas apie valandą laiko.

KAUNAS. — Draugija Už
sienio Lietuviams Remti šią 
vasarą kvietė Latvijos, Škoti
jos ir Prancūzijos lietuvių ko
lonijų vaikus atvažiuoti vasa
roti į Lietuvą. Iš Latvijos vai
kai jau atvyko ir gyvena Gel
gaudiškyje. Dabar laukiama 
vaikų iš Prancūzijos. Iš Ško
tijos gautas atsakymas, kad 
tenykščių lietuvių vaikai šią 
vasarą į Lietuvą negalės at
vykti.

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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NEM, NEM. SOHA!
PRAEITIS IR ATEITIS

(Tęsinys)
Skarmaliai kareiviai

šecgenyj-ter, svarbiausioj to 
miestelio aikštėj, stovėjo išžy
giuoti pasirengę paskutiniai 
vengrų kareiviai. Suskambėjo 
komanda ir vyrai pradėjo žy
giuoti.

Jiems žengiant, įvairiose mie
sto dalyse pasigirdo šimtai bal
sų, šaukiančių: “Nern, nem, so- 
ha P*

Dabar aš sužinojau, ką visi 
šie vyrai Soprone veikė. Tai bu
vo Movė, protestuojanti prieš 
šios teritorijos dalies atplėšimą. 
Nebuvo abejonės, kad po tų šu
kių pasirodys ir veiksmai.

Kai paskutinis vengrių kari
ninkas išėjo iš miesto, iš šalu
tinių gatvių į aikštę pradėjo 
veržtis žmonės. Kiekvienas jų 
nešėsi šautuvų, kardų ar kitų 
kurį ginklų.

Tuojau jie susirikiavo ir įsa
kymai skambėjo ryžtingu bal
su. Netrukus jie pradėjo žygiuo
ti iš miesto Austrijos pasienio 
link.

Aš sekiau paskui juos ir ma
čiau, kad jie rengiasi užbarika
duoti kelių, kuris ėjo iš Austri
jos ir kuriuo ryt rytų turėjo at
žygiuoti austrų kariuomenės bū
riai. Vėliau šie vyrai visoj Ven-

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLlNE AUTO METAL 
VVORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAK1S
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PASKOLOS
ant 1-mų MORTGEČIŲ

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be menesių atmokoj imu.

š □
I
i 

☆

IFederalŠavings 

ai and loan association
or CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas —- jūsų dien
raštis. Todėl skaitykite jas, skleisklte jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

I

i
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NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn,..

NA (HIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

grijoj buvo vadinami “Rongyos 
Garda” (“Skarmalių gvardi
ja”), nes, mat, jų civiliai dra
bužiai per daugelį kovų visai 
suplyšo.

Tų vakarų aš jau buvau pa
kankamai prisižiūrėjęs ir grį
žau atgal į miestų. Tačiau stai
ga tamsoj mano kelių pastojo 
du asmens. Ir tokiu budu aš 
pasidariau “Skarmalių gvardi
jos” belaisviu.

Ilgas dvi valandas jie mane 
išlaikė vieno Soprono priemies
čio daržinėj. Po to man buvo 
pranešta,, kad turėsiu vykti į 
“tribunolų”. Tų tribunolų ra
dom atvirame lauke. Vienas vy
rų laikė savo rankose mano re- 
porteriškų užrašų knygutę. Jis 
kažko manęs vengriškai paklau
sė, bet aš negalėjau suprasti. Po 
to jis kreipėsi į mane vokiškai.

—Ar jus kalbate vengriškai?
—Ne, — atsakiau.
—Tai kodėl čia jūsų popie

riuose yra vengriškų užrašų?
Tačiau jis nelaukęs mano pa

siaiškinimo, kažkų griežtai įsa
kė, ir aš buvau nuvestas į šalį.

Hejas — Vynopirklys
Eidamas į šalį, toje stovyklo

je pastebėjau sujudimų. Kaž
kas sušuko: “Atvyksta vadas!”

Tuojau pamačiau sustojantį 
automobilį. Iš jo energingai iš
šoko vyras — vadas. Tai buvo 
Ivanas liejas.. Jis buvo viduti
nio ilgio, tamsiaplaukis ir juod
bruvas. Jis sudarė brutalumo 
įspūdį.

Vadų tuojau apsupo jo žy
mesnieji pavaldiniai ir kelias 
minutes jie kažkų kalbėjosi. Po 
to pastebėjau, kad jie rodo jain 
mane. Hejas tuomet priėjo prie
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NAUJIENOS, Ohicagfl, UI,

A • M-N A 'N Ų Telep nuu
PARYŽIUS, FRANCIJA — Anglijos 'kariuomenes pulkas laike Bastilijos die

nos iškilmių Paryžiuje.

manęs.Aš jau gerai žinojau jo 
reputacijų, tai jus galite gerai 
įsivaizduoti, kų aš tuomet jau
čiau,

—Jus esate žurnalistas? — 
jis paklausė manęs.

Aš visų laikų jo vyrams pa
keliui į čia buvau kalbėjęs apie 
tai, taigi, dabar tik linktelėjau

ko Slovakijos ir Karpatų Ukrai
nos pasienyje. Savo lozungų: 
Ne, ne, niekuomet.” jie yra pa
keitęs į “Dabar, arba niekuo
met”. liejo partizanai veikia ne 
tik dabar Slovakijos pasienyje, 
bet taip pat ir Transilvanijos, 
buvusios vengrų teritorijos, po 
Didž. karo atitekusios Rumuni
jai, pasienyj. Jie taip pat pasi
maišo ir Jugoslavijos pasieny, 
kuri turi Banato sritį, į kurių

—Tuomet viskas tvarkoj. Jus 
tuojau galite vykti į Austriją. 
Bet, jei aš jus kuomet nors vėl 
susitiksiu... —• Jis nebaigė savo 
grasinimo.

Palikęs visus kartu su savim 
atsivežtus į Sopronų savo smul
kius daiktus, aš per barikadas 
ir pro “Skarmalių gvardijos” 
vyrus nuėjau į Austrijos terito
riją.

Gerai pažindamas Hejų, aš 
niekuomet nelaukiau, kad taip 
greitai aš iš jo įlankų išsisuk
siu. Dabar jus žift6tc, kodėl aš 
praėjusį rugsėjo mėnesį nebe
norėjau vykti į Slovakiją, ku
rioj veikė jo partizanai.

Netikėtai tos Skarmalių

lauke laimėjimo ir liejo vardų 
dar labiau išpopuliarino. Mat, 
austrų kariuomenės dalys, a Įė
jusios kitų dienų užimti Bitr- 
genlando, turėjo nemaža vargo 
su Hejo partizanais. Jie kovojo 
ir persekiojo austrus.

Ir kai pagaliau jiems pasise
kė Hejo partizanus iš ten iš
stumti, tai vis dėlto, Sopronas 
pasiliko didelis neramumų židi
nys. Po kiek laiko italai pada
rė austrams intervencijų ir aus
trai buvo priversti Burgenlande 
pravesti plebiscitų, kuris išėjo 
vengrų naudai. Tuomet visas 
Burgenlandas buvo gražintas 
vėl Vengrijai.

Nuo to laiko Hejas lyg pra
nyko iš viešojo politinio gyve
nimo. Pasirodė, kad jis prekia
vo vynu. Buvo pasidaręs tikras 
vyno pirklys. Tiktai prieš kiek 
laiko jis vėl iškilo į politinį gy
venimų; jo vardas ir darbai vėl 
buvo ištraukti iš archyvų.

Lemiama gvardija
Dabar vėl jis vadovauja 

vengrų partizanams. Jis suvai
dino svarbių rolę, kad vengrai 
po Miuncheno susitarimo gavo 
nemažų buvusios Čekoslovaki
jos teritorijos dalį. Dar prieš 
galutinį Čekoslovakijos padali
nimą jo partizanai aktyviai vei-

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1276

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street 

, — Aš nuolat galvoju apie 
ateitį.

Tai nenuostabu, nes tavo 
praeitis tikrai verčia tave su
simastyti apie ateitį.

— Kų tu pasakytum, Birute, 
jei aš tau pasiųsčiau oro buč
kį-

— Pasakyčiau, kad tamsta 
esi didelis tinginys.

' ''

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Mes išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

AKI V Sl'fflALMA,

Mite

Vengrija reiškia savo teises.
Hejo vyrai ir dabar kovoja, 

kaip partizanai. Oficialiai veng
rų vyriausybe nieko apie juos 
nežino.

Centro Europoj istorija
tai keičiasi. Netrukus liejas ga-

jos. Manau, kad apie lieja dar

Vili Frišauer. (“L. ž.”) 
(GALAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

JAMBULANCE 
f DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1711-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
— Telefonas LAFAYETTE 0727

___• koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dieniu vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.
ta

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS 
8834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

■ II ■ ’ ; .. .

~ J J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califčrnia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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 daromat 
su elektra, parodančia mažiausias

grei-1 klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midvvife
H Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestcrn av.

■ Tel. Hemlock 9252 
B Ketverge, Pėtny-

čioj, Subatoj ir
Nedėlioj:

Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indianag Tel. Mich. Cyty
* 2799—R3

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Itesidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tei. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3U5«,

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 193S

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

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

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
iž^kvrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI -
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 Laboratorija
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn S t 
Kamb'. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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



Ketvirtadien., liepos 20,19Š9

Clevelando ir Ohio Žinios
........... — ------ ---------

Laikas Susirūpinti 1940 Metų Rinkimais. — Republiko- 
nai Ohio Valstijoj. — Menininkų Išvažiavimas. — 
— Iz. Šamai Buvo Sužeisti. — Kitos žinios.

Šiandien jau laikas visiems 
Amerikos piliečiams susidomėti 
1910 metų prezidento rinkimais. 
Gal mes lietuviai, arba ir kai 
kurios kitos tautos, atidedam šį 
reikalų tolimesniam laikui. Ta
čiau politikieriai ir kapitalistų 
spauda jau seniai pradėjo tuo 
rūpintis, ir nemažai jau veikia.

Republikonai yra laį>ai nu
džiugę, kad jie laimėjo rinki
mus keliose valstijose pereitų 
rudenį. .Jų darbai kaip kur jau 
gerai matosi, ir matosi, kaip 
jie veikia prieš darbininkus, 
kaip jie veikia prieš darbininkų 
organizacijas.

Republikonai turi nužiūrėję 
žmones į S. V. prezidento vie
tų, tokius kaip senatorių Taft, 
gubernatorių Bricker, Thomas 
Dewey ir keletu kitų, kuriais 
kapitalas galėtų pasitikėti. Ka
pitalui tokie žmonės kaip Roo
seveltas yra nepakenčiami, nes 
jis nenori šokt' no jų muzika 
Nors Rooseveltas ir padaro kiek 
nuolaidų, bet ne visuose klau
simuose. Jie nori tokio žmo
gaus, kuris visų laikų ir viskuo 
atsiduotų jų interesams, o su
vargusius darbo žmones visai 
pamirštų. Mes žinome, kad dar
bo žmones su kapitalu niekuo
met neturėjo ir neturės lygy
bes, ir prezidentas negali abiem 
būti geru. Jeigu jis stos už dar-

EGG________________ 16.00
NUT __ __________ $6.00

~BIG LUMP __________ $6.00
MINE RUN __________ $5.75
SCREENINGS  $5.00 

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

■"■■■» ■«'« .... ......
Žieminiai Langai

ŽIŪRĖK Į PRIEKĮ 
PIRK DABAR VASAROS

BARGENŲ KAINA 
INSULIUOK NAMUS 

ŽIEMAI
FIRTEX % col. 2%^ sq. ft.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

bo žmogų, tai jis turi išeiti 
prieš kapitalistus. O prieš juos 
išeiti tai nėra toks lengvas da
lykas.

Dabar paimkim nors keletu 
mažučių pavyzdžių iš republi- 
konų darbų, ir tuoj suprasim 
kokie mielaširdžiai jie yra dar
bininkui.

Republikonai senatoriai išėjo 
visa siela prieš visus Roosevel- 
to planus. Jie varėsi, kad su
mažinti WPA darbus, kad su
mažinti tiesioginę pašalpų. Jie 
varėsi aptaksuoti biednuomenę, 

•užkraudami visok us “sJ s 
lax”. Jie net norėjo sumažinti 
politiškas teises neturtingiems 
žmonėms. Jie priešinosi bedar
bių apdraudai ir senų žmonių 
pensijoms. Daugelis republiko- 
nų senatorių norėtų, kad ir S. 
V. piliečiai butų taip suvaržyti, 
kaip yra pas Hitlerį, Mussolinį, 
Stalinų ir kitus. Kai kurie tie
siog trokšta tokios tvarkos. Bet 
nepamiršta nei Rooseveltui pri 
minti, kad jis nori būti “dikta
torium”. Jei Rooseveltas galėtų 
tapti diktatorium, tai greičiau
siai jis padiktuotų stambiam 
kapitalui kų daryli, kad sutei
kus daugiau darbų suvargu
sioms milijonams bedarbių.

Dabar tik užmeskime akį ant 
republikoniškos administracijos 
Ohio valstijoj, ir tuoj pamaty
sime kų p. Bricker veikia dar
bininkų gerovei. Taft’o — Bric 
korio politiška mašina kiša ko
jų į unijas, jie pasiūlė bilių, 
kad unijos butų inkorporuotos. 
Tas suvaržytų jas finansiškai, ir 
nuslopintų veikimų. Jie veikia, 
kad bedarbiams pašalpos butų 
sumažintos. Taft, Bricker ir ma
joras Burton mano, kad šeimy
na susidedanti iš keturių, gali 
pragyventi su 80c į dienų. Tik 
pagalvokite, ar žmogus gali gy
venti už dvidešimts centų per 
dienų. Ar žmogus gali pavalgy
li vienų sykį už šešis ar sep
tynis centus?

Šis Bricker io ir Ta f to pasiry
žimas susiaurinti visas teises 
darbininkams nepraeis taip len
gvai, nes unijų viršininkai de
da pastangas jiems užkirsti ke-» 
lig.

Republikonai taipgi deda pa
stangas, o kai kur jau ir prave
da įstatymus suvaržymui atei
vių, kurie dar nėra tapę S. V. 
piliečiais. Tie žmonės bus ori-

ACME-NA IJ.TTENŲ Telenhoto
WUHU, KINIJA — Ame

rikietė Walter Haskell iš 
West Plains, Missouri, ku
rių Japonijos kareiviai 
skaudžiai sumušė šiame 
mieste.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Sėskit j Ratus Ir 
Atbildėki! Visi 
I Šį Šaunų —

“Willow West” Piknikų!
Galbūt, kad nevisi dar esate 

girdėję apie šita šaunų piknL 
kų, kuris įvyks liepos 23 d., 
Irg. Bučo, naujam, puikiai 
įrengtam darže. Tariama vieta 
randasi porų blokų į vakarus 
nuo buvusio Dambrausko ūkio, 
orie 83rd St. Tėmykite didelę 
iškaba kur užrašyta “WILL0W 
WEST.”

šitas piknikas bus vienas iš

puikiausių ir įdomiausių. Vie
na, kad jis įvyks gražiam “ro
jiškam” darže, kur yra gražus 
lapoti medžiai, teikianti gražų 
pavėsį. Antra, yra įrengta ge
ri patogumai, kur kiekvienas 
atvykęs svetys turės sau ra
mių vietų pailsiui ir pasilinks
minimui. Trečia, ir tai svar
biausia, kalbamų piknikų ren
gia mums labai draugingos 
kultūrinės organizacijos, bū
tent, Lietuvių Socialistų S-gos 
Centrali n ė kuopa, Lietuvių Dar
bininkų D-jos 4 ta kuopa ir 
darbštusis Naujos Gadynės 
Choras.

minimus, tai jau nėra klausi
mo, nes per, daugelį me.ų pu- 
b ika tų gerai pažmo iš jų dar
bų. Šiuom kartu manoma tu
rėti dar šaunesnį pasilinksmi
nimų negu kada nors pirmiaus.

šalę geros muzikos šokiams, 
šalę gerų užkandžių ir gėrimų, 
bus ir puikus programas, su
sidedantis iš dainų, muzikos 
ir kalbų. Taigi, nepraleiskite 
šios progos, bet sekmadieni, lie
pos 23 d., apie 10-tų valandų 
ryto susėdę j savo ratus atbil
dėkite visi ir visos į virš kai 
barnų piknikų.

Visus prašo ir užkviečia:

3

____ H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaiČiavimas—darbas užtikrin
tas.

►—4184 Archer Avė.—•

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Te). Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Kad kalbamos organizacijos 
moka gerai suruošti pasilinks-

LSS., LDD. ir Naujos 
Gadynės Choras.

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki $15,000. Po U. S. • Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SAV
INOS CHICAGOJ.

CTTfl&IITiftDBI federal savingš and 
V 1 n 11 y H lt U LOAN ASS’N OF CHICAGO
4192 S. ARCHER AVĖ. Justin Mackiewich, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306■■ /

žiūrimi kaipo kokie kriminalis
tai. O tie žmonės yra tiek geri? 
kiek ir kiti. Nors jie patys ir 
netapo šalies piliečiais, tačiau 
išaugino šeimynas, kurie yra 
piliečiai ir daugumoj yra atsi
davę visa savo siela šiam kraš
tui.

Mes, gyvendami S. V. Ameri
koj, daug ir labai daug rūpi
namės apie Lietuvos padėtį, bet 
lankiai pamirštame savus rei
kalus, kur paliečia musų pačių 
gyvenimų.

Taigi, dabar jau laikas susi
domėti tuo kas liks išrinktas se
kančiu S. V. prezidentu. Ir nuo 
to daug priklausys šalies gero
vė. Jeigu Rooseveltas vėl staty
tų savo kandidatūrų trečiam 
terminui, tai gal ir butų tinka
miausiai. Tačiau, reikia jam ir 
geros pagalbos iš senato ir kon
greso narių. Tokiu budu, yra 
reikalas į visų dalykų rinitai 
žiūrėti, nes laiko jau nėra daug, 
kad butų galima gaišuoti. Mano 
manymu, lietuviai turėtų reng
tis stoti už Roosevcltų trečiam 
terminui.

Menininkų grupe turėjo išva
žiavimų, kuriame dalyvavo gra
žus būrelis publikos. Šio išva
žiavimo pelnas skirias L. Kult. 
Darželio reikalams.

Musų mieste visos draugi j os- 
draugijėlės ir pavieniai asme
nys prisideda ir įremia visus 
darželio reikalus, ir skolas, jau 
galima sakyti, baigiamos mo
kėti. Ir tas padaryta su visų lie
tuvių darbu ir finansine auka. 
Tačiau “Dirvos” Čalis tankiai 
pasigiria, kad buk tiktai jis vis- 
kų sudaręs ir padaręs darželio 
įkūrimui... Galų gale matosi, 
kad “Čaliui” buvo daugiau nau
dos, negu nuostolių šiame dar
be.

MONARCH BREWING GOMPANY

Aludarystė yra menas—kaip ir pajus ar geras py
ragas iškepti, ar gražų paveikslų nutepti. O, taip 
pat, tai yra ir mokslas. Mokslas medžiagos parin
kimo—ir sendini mo; Geras alus reikalauja iš ga
baus aludario gero nužiūrėjimo ir aiškaus mųsty- 
mO’—norint gauti aukščiausios kokybės iš puikiau
sios medžiagos.
Visa tatai yra susisiejusi su Monarch Alaus dary
mu—ir štai kodėl Chicago mėgsta Monarch alų.
Jei dar nesi patyręs gardaus Monarch Alaus sko
nio, lai gausite tikras vaišes^ kada pareikalausite iš 
savo dyjjęrio atsiųsti į namus keisa šiandien ir iš
gersite prieš valgį—ir gulti eidami.
Tai yra tada, kada Geras Alus yra gardžiausias.

CHICAGO - Tel. CANal 6500

— o —
Liet. Piliečių Klube kas penk

tadienį yra kas nors naujo. Va
karuškos, pasilinksminimas, ir 
dar piniginės dovanos. Žmonių 
prisirenka pilna salė. Kurie tu
rite gerų giliukų, galite pamė
ginti savo laimę.

— o —
SLA 136 kuopa turėjo išva

žiavimų liepos 16 dienų. Daly
vavo gražus būrelis narių ir jų 
draugų. Visi gerai ir draugiš
kai praleido laikų.

— o —
Nelaimėj liko sužeistas Izido

rius Šamas ir jo žmona. Pp. Ša
mai važiavo į miestų iš savo 
vasarnamio, Lake Shore Blvd., 
ir į juos įvažiavo kita mažina. 
Pp. Šamai liko lengvai sužeisti, 
o jų naujas automobilis daug 
apdaužytas. Kaltininkas liko 
areštuotas.

Dr. J. Obelienis savo ofisų 
atidarė Kingston, Ohio., kelias 
dešimts mylių nuo Clevelando. 
Dr. Obelienis dar jaunas dak
taras, bet jau pasekmingai 
praktikuoja. Jis yra sūnūs biz
nierių, Chas. Obelienių.

Jonas Jarus

LITHUANIAN BUILDING, tOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
< Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pe.rkraust.om forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina Musu Darbas ga 
rantuotas Ta'pp’ nrUtplnm nn 

j miesto dalis
So. Halsted St.

Sauki) Tel VAROS 349S

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

■ LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUDO 
NAUDAI.

Garsinkitės ;tN-nose”

PAVASARINIŲ

MADŲ

KAINA 10 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,

J Chicago, Ilk

Vardas---- -------------------------------

Adresas-----------------------------------

i Miestas-----------------------------------

Valstija-----------------------------_
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žasčių, dėlko daugelis žmonių Amerikoje dabar nenori 
ir girdėti apie “demokratijų rėmimą prieš agresorius.”

Pagaliau, trečia prięžastis, kodėl senatas, kuriame 
milžinišką daugumą turi Roosevelto partija, atsisako ji 
remti, yra vidaus politika. Demokratų partijoje eina aš
tri kova. Naujosios Dalybos priešai daro visa, ką tik ga
ji, kad prezidentas butų diskredituotas. Republikonai 
jiems tame, žinoma, kaip įmanydami, padeda. Ateinan
čiais metais bus kandidatų nominacijos į prezidentus, ir 
daugeliui senatorių bei kongresmanų Washingtone šis 
faktas reiškia daugiau, negu visos Europos likimas.

Tai tokia yra padėtis. Amerika pasisakė už “izolia
ciją”. Ar ši jos pozicija'kam patinka, ar ne, bet ji yra 
tokią, ir tie, kurie nori ją pakeisti, turi suprasti jos pa
grindą. Europos demokratijos nieko nepasieks, jeigu jos 
tiktai pyks ir barsis.

Amerikos “izoliacija

PROPAGANDA PER 
RADIO

KO SUSILAUKĖ AUSTRI
JOS KARDINOLAS

J. V. senatas įkišo lazdą į prezidento Roosevelto už
sienių politikos ratus.

Užvakar prezidentas ir valstybės sekretorius bandė 
dar kartą perkalbėti opozicijos vadus senate, kad jie su
tiktų pakeisti dabartinį vadinamą neutralumo įstatymą,
kuris draudžia karo metu pardavinėti ginklus ir karo Europoje dabar visos didzių- 
medžiagas kariaujančioms valstybėms. Šituo tikslu buvo p ų valstybių valdžios duoda 
pakviesti demokratų ir republikonų vadai į konferenciją mis kalbomiS; skieisdamos sa. 
Baltamjame Name. Dalyvavo daugumos vadas senate vo propagandą. Tą madą pir- 
Barkley, užsienių reikalų komiteto pirmininkas Pittman, mutiniai įvedė bolševikai, ku- 
mažumos vadas McNary (republikonas), mažumos vado riems rūpėjo svetimose šalyse 
padėjėjas Austin ir užsienių reikalų komiteto žymus na- paskleisti “pasaulio revoliuci- 
rys, republikonas, Borah. Taip pat dalyvavo vice-prezi- P°sBolševikus pasekė 
dentas Garner. Po trijų valandų diskusijų konferencija Pfallj°s paskui Vokie-
issiskirstė, ir jos dalyviai davė pareiškimą spaudai, kad Listų propagandoS) šian(lien var_ 
šioje kongreso sesijoje negalima tikėtis senato veikimo toja radio ir demokratinės vals- 
neutraliteto klausimu. tybės.

Prie šito pareiškimo prezidentas Rooseveltas per sa- Anglija leidžia žinias per ra- 
vo sekrteorių Early dar pridūrė paaiškinimą, kad prezi- dl° penkiomis svetimomis kul
dentas ir valstybės sekretorius mano, jogei senato atsi- PX)mis: vokiečių, franeuzų, nu
sakymas pakeisti neutraliteto'įstatymą “susilpnins JungJ^^iaT prisideda1'1 vakare" 
tinių Valstybių vadovavimą” tarptautinės taikos apsau- 7;15 val ir kiekvienas tęsiasi 
gojimo reikale. paprastai 15 miliutų. Vokiečių,

Taigi, nežiūrint visų prezidento ir valstybės depar- italų ir franeuzų kalbomis pra- 
tamento pastangų, senatas nesutiko veikti, ir iki ateinan- nesimai būna duodami du kar
čios kongreso sesijos sausio mėnesį pasilieka galioje da-1tu kiekvien$ vakarą, 
bartinis įstatymas, draudžiąs ginklų pardavinėjimą ka
riaujančioms valstybėms. Šitoks senato nusistatymas 
reiškia skaudų smūgį Roosevelto užsienių politikai.,

Europoje toks senato užsispyrimas eiti prieš savo “Darbininkas” rašo, kad Aus- 
prezidentą iššaukė didėlį pasitenkinimą fašistų diktatu- triJOS karchroo,,as Innitzer esąs 
rose ir kartu nusivylimą demokratijose. Visi supranta, tlkias kanklllys, ncs naciai jį 
kad jeigu Amerika nepardavinės ginklų kariaujančioms 
valstybėms, tai Hitleriui ir Mussoliniui bus lengviau su
mušti Angliją ir Francuziją, nes Vokietija ir Italija vis- 
tiek nesitikėjo gauti ginklų iš Amerikos, kadangi jiedvi 
neturi nei pinigų už ginklus mokėti, nei stiprių laivynų, 
kurie galėtų prasimušti per anglų ir franeuzų blokadą. 
Ginklus Amerikoje galėtų pirkti tiktai Anglija ir Fran- 
euzija, todėl tas J. V. senato nusistatymas yra atkreip
tas faktinai prieš jas.

Daugelis bijo, kad Europos diktatoriai, gavę tokį pa
drąsinimą iš Amerikos, gali dabar pasidaryti dar dides
ni akiplėšos ir pradėti kokią nors naują avantiūrą. O 
anglai ir franeuzai, nusigandę, kad pagalbos iš Amerikos 
jiems nebus, gali vėl nuleisti rankas ir, kaip pereitą ru
denį Miunchene, kapituliuoti prieš agresorius.

Toks pavojus, iš tiesų, yra.. Tai kodėl Amerikos se
natas taip elgiasi? *

Šiame klausime jisai elgiasi visai panašiai, kaip el
gėsi visas J. V. kongresas ir pati Roosevelto administra
cija Ispanijos karo metu. Amerika tuomet sulaikė gink
lų pardavinėjimą Ispanijos respublikos vyriausybei, tuo 
tarpu kai Ispanijos sukilėliai gavo pilniausią paramą iš 
Italijos ir Vokietijos. Tokiu budu Amerika faktinai pa
dėjo fašistams laimėti pergalę.

) Ar Amerikos kongresas ir vyriausybė norėjo, kad 
Ispanijoje laimėtų fašistai? Vargiai. Bet Amerika bijo
jo įsivelti į karą.

Taip ir šiame atsitikime: ne simpatija fašistams, bet 
baimė įsivelti į karą padiktavo daugeliui senatorių tokį 
nusistatymą, kuris yra naudingas fašistinėms diktatū
roms. Jie mano, kad, jeigu ginklai bus pardavinėjami, 
tai Amerika bus finansiniai suinteresuota, kad jos “kos- 
tumeriai” (AngHja ir Francuzija) laimėtų. Pradžioje 
ginklai bus pardavinėjami už pinigus, paskui — j bargą 
ir, galų gale, Amerikai reikės eiti savo skolininkus gel
bėti, kad nepražūtų paskalos.

Šitokią lekciją Amerika gavo iš praeitojo pasaulio 
karo. i

Kita lekcija iš to paties karo yra ta, kad valstybės, 
kurioms Amerika padėjo laimėti karą, ne tiktai nepasa
kė jai už tai dėkui, bet ją apgavo, prisiplėšdamos koloni
jų, pinigų (“reparacijų” pavidale) ir kitokio gero iš nu
galėtų priešų, nors jos buvo prižadėjusios daryti “taiką 
be aneksijų ir kontribucijų”, o Amerikai atsisakė net 
grąžinti paskolas. Tas faktas, kad Anglija ir Francuzi
ja nemoka skolų Amerikai, yra viena svarbiausiųjų prie-

Bostono šv. Juozapo Sąjun
gos organas sako:

“Kas pavertė ramią, civili
zuotą, švelniai nusiteikusią ir 
beiit paviršutiniškai kultūrin
gą Austriją į barbarų stovyk
lą? Atsakymas .visiems aiš
kus — Hitleris, ir Hitleris ne 
kaipo toks — čia vardas nie
ko nereiškia — bet Hitleris 
diktatorius.”
Bet “Darbininkas” užmiršta 

paaiškinti, kokiu budu Austri
ja pateko po to diktatoriaus 
jungu. Jeigu jisai butų paaiški
nęs, tai jisai butų turėjęs pasa
kyti liūdną tiesą, kad pats kar
dinolas Innitzer labai daug pri-

pavcrgL

tikras kankinys, 
visaip persekioja. Esą, —

“Pastaruoju laiku, belan
kydamas Austrijos vyskupi
jas, Kardinolas Innitzer buvo 
dažnai puolamas įsiutusios 
naeių minios. Neužteko pa
šiepimų, keiksmų, triukšmų 
ir neprietelingų demonstraci
jų — Kardinolo palydovus 
naciai tiesiog pulte užpuolė. 
Apdraskė jo šoferį, sužalojo 

x kapelioną ir pačiam Kardino
lui numušė nuo galvos be- 

. retą, švilpavimams, staugi
mams ir akmenimis svaidy
mams nebuvo galo. Nacių 
gauja

mo.
Kancleris Dollfuss, 

nolo pritarimu ir palaiminimu, 
1934 m. padare ziustrijoje vals
tybės perversmą, sunaikinda
mas jo demokratinę konstituci
ją ir kanuolėmis sugriaudamas 
darbininkų' rezidenci  j as V ieno
je. Mat, Austrijos sostinę Vie
ną vąldė socialdemokratai, o vi
sos respublikos valdžia buvo 
rankose ^krikščionių socialų” 
partijos. Tai ši sumanė social
demokratų (nusikratyti, išprovo
kuodama darbininkus į streiką 
ir paskui juos “numalšindama”

su kardi-

elgėsi kaip gauja lau- 
žvėrių...”
šitaip dedasi Austrijo- 
dar ne taip seniai bu-

Kodėl 
je, kuri 
vo valdoma katalikų? Visi at
simena jos buvusį kanclerį (mi- 
nisterį pirmininką) prelatą Sei
melį, paskui kitą kanclerį, irgi 
karštą katalikų, Dollfussą, ir 
trečią katalikišką kanclerį — 
šušniggą.

Kai Austrijoje žuvo demokra
tija, tai žuvo ir jos nepriklau
somybė, nors Mussolini buvo 
žadėjęs ją ginti. Naciai, netru
kus, nugalabijo patį Dollfussą. 
O vėliau, kai Mussolini sudąrė 
“Romos-Berlyno ašį” su Hitle
riu, naciai pasigrobė visą Aus
triją ir jos kanclerį, Dollfusso 
įpėdinį, klerikalų vadą, šušnig
gą, suėmė (šušniggas ič šian
dien tebelaikomas nacių kalėji
me) .

Taigi Austrijos klerikalai, su 
kardinolu Innitzeriu priešakyje, 
paruošė dirvą nacių diktatūrai, 
įkuri dabar smaugia juos pa
čius.

KOMUNISTAI UŽ “PA
TRIOTINĮ FRONTĄ”

tuvos Komunistą Partijos cent
ro komiteto rezoliuciją, kurioje 
tarp ko kito sakoma:

“... Komunistų Partija re
mia patriotinio fronto sąjū
dį ir kovoja už teisę dalyvau
ti jame visiems Lietuvai išti
kimiems sluoksniams be po
litinių ir tautinių skirtumų, 
už jo demokratinį vidujinį 
susitvarkymą, tinkamiausiai 
galintį užtikrinti plačiųjų ma
sių ak tingumo pasireiškimą 
ir pasiryžimo kovai ugdymą. 
Nežiūrint to, kad patriotinis 
frontas valdžios oficialiai yra 
likviduotas, Komunistų Par
tija šaukia visur kurti jo 
skyrius, šioj kovoj už patrio
tinio fronto įkūrimą ir išplė
timą, Komunistų Partija nu
sistačiusi bendradarbiauti su 
visomis visuomenės partijo
mis ir grupėmis, stovinčio- ■ • ; e

mis už Lietuvos nepriklauso- llory\ ket tni buvo lik
mybės gynima.” I pavieniai atsitikimai.
Bet klausimas, ar kitos parti- Diistelkime, kas geriausiai ai- 

jos ir grupės norės su komu- silie‘,S ! 8inklli 1'°"do va31- kas 
nistais bendradarbiauti? Lietuvoje sudaro tvirčiausią

TZ . £ _ valstybės nepriklausomybės pa-Komunistų partiia, deja, ne- . . , , . . . .. . . . i grindą, kas labiausiai yra susi-ra laisva organizacija. Ją abso- . ’ . , ....... v. . , , .. / .. rūpinęs Lietuvos likimu!bučiai kontroliuoja svetimos T . . , . . , , .V1, . , « i iv* i • i • • I -Lietuvos UKininK.il ūkiško, pa.- valstybes valdžia, kuri skiria - . , . \
... . , • t... dėtis nėra jau taip gera, jie tujai vadus, nustato jos politiką, . . , ... ...J . , • . . n daug visokių savo bedu iružlaiko jos spaudą ir 1.1. Šitą „ . v. . r ... . , V.J /. f.£.vl . H vargų, ir štai tie Lietuvos ūki- faktą žino v.s! po itiskai gra- ljnkai ink] f()ndui sumel. 
motm žmones. 1 odei neziu- u 250>000( kas sudar() bendr()s 
nnt ką vadinamasai Lietuvos . . . . . ,..... . sumos net daugiau, kaip 10/o!Komunistų Partijos centro ko-
mitetas bekalbėtų apie savo lai uors Lleluvos akl”“>'^s 
“patriotizmą”, “ištikimybę Lie- uklskai 11Sra bel Jlsal
. .„ . « ... i - ~ gera savo valia spėjo jau su-tuvai ir nepriklausomybes gy- .. 1V. , . .„ . i • v. . _ mesti tokią didžiule jnnigu su-mmą , niekas jų nuoširdumu . T , *. . r . , “mą! Juk tai tvirtai įrodo, kad

. , . . Lietuvos ūkininkas kietas yraTikri patriotai komumslai savo valsl bCs gjas!
yra liktai Maskvos, lai kyšo ir Lietuvos darbininkijos 
iš jų rezoliucijos, ypatingai to džjaginiai ištekIiai dar menkes. 
paragrafo, kuriame kalbama I., kajp Lieluvos ukininko ir 
apie užsienių politiką. .(ai Lie(uvos darbininkai iki

“Musų partija”, skaitome šiai dienai jau ginklams sume
tame paragrafe, “turi, užtat, tė Lt 130,000, kas bendros su
vystyti kovą už savistovią mos sudaro daugiau kaip 6%! 
Lietuvos užsienio politiką, Reiškia, ir Lietuvos darbinin- 
kuri išnaudotų kapitalistinių kas tvirtai stovi savo valstybės 
šalių, ypatingai Vokietijos ir nepriklausomybės sargyboje.
Lehkijos prieštaravimus tarp- Juk daugelio dirbtuvių, fabri- 
tautiilėms Lietuvos pozici- kų darbininkai aukojo savo die- 
joms sustiprinti, remtųsi ko- nos visą uždarbį, be to, reikia 
lektyvio saugumo principais dar ir tai prisiminti, kad dau- 
ir orientuotųsi į paskutiniu gelio dirbtuvių visi kaip vienas 
laiku sustiprėjusį tautų judė- darbininkai savo gera valia įsto
jimą prieš miunchenišką k a- jo į šaulių sąjungą!
pituliaciją ir ypatingai į So- Bet štai dirstelkime į Lietu- 
vietų Sąjungą, iki šiol žymiai vos akademinį jaunimą, kuris 
padėjusią Lietuvai išlaikyti dar mokyklas lanko ir tik mo
savo nepriklausomybę.” šiasi gyvenimui. Tai lasai aka- 

, .... . . - • . deminis jaunimas surinko savoKada ir kokiu budu Sovielų . T. ....... .„ . , . . .v. . tarpe net Lt 335,000! Kas suda-Sąjunga padėjo Lietuvai islai- . . . . . ., “J. & 1 J « t. ro bendros sumos daugiau kaipkyti savo nepriklausomybę?
bandė ją užkariauti, pasiųsda- ,/°. . . .. 1)asirvželiai ku.

# . -j I .Lci.1 JclUlllCJL I Jcloll \ ZfVJLlcll, K.L1ma Lietuvon savo raudonąją . . .. ... , ££O .J . ne gerai nujaučia, ką jie daroarmiją ir paskirdama Sovicti- . . . . . . T . .J“ . . ... „ n* kas jų laukia Lietuvai nepn-nes Lietuvos ir Baltgudijos vy- k]ausQm bgs nctekus, 
riausybę, kurios galva buvo Vien tik pradžios
V. Kapsukas. Dar kelis metus ..... . v. .1 . . . .v .• mokiniai, tie jaunučiaiir po to kai bolševikų armija se suri 
buvo is Lietuvos išvyta, Kapsu
ko “vyriausybė” sėdėjo Minske 
ir laukė progos ateiti į Lietuvą 
ir “išvaduoti” ją nuo “buožių”.

Užkariauti Lietuvą Rusijos 
bolševikams nepasisekė. Tai da
bar jų agentai, komunistai, sa
ko, kad Lietuva privalo pati

Lietuvos gynklų fondas ir 
jo moralė reikšmė
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Jau žinote, kad vokiečiams 
Klaipėdą okupavus Lietuvoje 
buvo paskelbtas naujas ginklų 
fondui aukų rinkimo vajus. Ir 
štai dviejų mėnesių bėgyje jau 
surinkta aukų Lt 2,100,000! Tu
rėkime galvoje, kad tos aukos 
buvo renkamos dviejų faktorių 
akivaizdoje, tai Klaipėdos nete
kus ir naujai vyriausybei susi
darius. Tos aukos buvo renka
mos be ypatingų didelių paragi
nimų ar reklamos. Aukas nešė 
visi gera savo valia. Neabejoti
na, kad kai kur pasitaikė ir to- 

|kių, kurie jas davė be ypatin-

kų, juk jie turėjo bent dešim
teriopai sumesti daugiau aukų, 
taip ūkininkai ar, sakysime, 
moksleivija, o vienok šitaip ne
buvo. Yra tam priežasčių. Pra
monės ir prekyba daugumoje 
kitataučių rankose, vadinasi, ne 
tikras Lietuvos kamienas tas 
sritis valdo, nors ir turi gerus 
uždarbius, bet taip jautriai ne
užjaučia bendriems Lietuvos 
reikalams.

Vien tik medžiaginiu požiū
riu į šių aukų rinkimų netenka

reikšmės tie moraliai stūmok
liai, kurie verčia Lietuvos gy
ventoją skirti savo dalies uždar
bį tiems reikalams ir kadangi 
čia buvo vadovautasi išimtinai 
tik gera valia, savo noru - - 
tai tenka daryti išvadą, kad Lie
tuvos gyventojai ypač ukininki- 
ja ir darbininkija yra ryžtinga

ir toji visuomenės dalis, tame 
skaičiuje turint galvoje ir mok
sleiviją, yra moraliai tvirta sa
vo pasiryžimuose nuosaki ir kie
ta!

me-

Tai Lietuvos visuomenės lyg 
ir buvo atsakymas į vokiečių 
Klaipėdos okupavimą! Reiškia, 
Lietuvoje nėra svyruojančių dėl 
savo valstybės nepriklausomy
bės gynimo, dėl jos išlaikymo.

Galima tvirtai, visai neabejo- 
jančiai sakyti, jei teks stoti ran
kose su ginklu ginti savo vals
tybę tokių atsiras tūkstančiai ir 
eis savo noru! Vadinasi, visa 
Lietuva pasiryžusi kariauti, jei 

karas dėl savo tėvynėstoksai

Iš
(Bus daugiau)

Lietuvos
Išėjo knyga apie tauti

nius drabužius
KAUNAS — šiomis dieno

mis išėjo iš spaudos “Sodžiaus

tarų tautiniai drabužiai. Tai 
didelis Ž. U. Bumų veikalas, 
parašytas dail. A. Tamošaičio. 
Veikale aprašyta ir paveikslais 
atvaizduoti XVII, XVIII ir XIX 
amž. lietuvių moterų tautiniai 

provincijas: 
dzukiu,

drabužiai pagal 
zanavykių, kapsiu, 
aukštaičių, žemaičių

mokyklų 
savo mo- 
daugiau 

kaip trisdešimts tūkstančių Ii-
Uj!

Stambias aukas davė Lietuvos 
pramonė ir prekyba, bet tenka 
pastebėti, kad iš čia buvo ga
lima laukti žymiai didesnių au-

Veikalui medžiaga pradėta 
rinkti prieš trylika metų. Prieš

kalas ir daugiau negu dvejus 
metus spausdintas. Veikale yra 
208 pusi, teksto, 506 vicnspal-

paveikslai. Tekstas ir vienspal
vės iliustracijos spaitsdina gi-

slai cin'kografiniu budu.
Tai pirmas, didelis, ^gražus 

ir išsamus veikalas apie lietu- 
A’ių moterų tautinius drabu
žius. < '

Amerikos lietuviai komunis
tai savo spaudoje paskelbė Lie- glaustis prie rusų, “orientuoda- |masi” “ypatingai į 

jungą”!
O kokia pačios 

jungos orientacija?
iH|tą mėnesių musų

||bažijosi, kad Sovietų Sąjunga 
Jaro karo bloką su Lenkija ir 
Rumunija prieš Vokietiją. Bet 

|| tokio bloko dar iki šiol nėra. 
| Maskva jau kelintas mėnesis 
| terasi su anglais ir franeuzais 

Jei “taikos fronto” sudarymo 
>rieš Hitlerį, tačiau dar vis ne
susitaria, ir pasaulis šioje va
landoje nežino, ar sovietų val
džia eis prieš Hitlerį, ąr su Hit
leriu.

Tai kodėl Lietuva turi sekti | 
tą niekam nežinomą politiką?

$>5&:

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MILWAUKEE, WIS. — Kairėj, Bob Guttmann iš Manitowoc, dešinėj, Gar Wood Jr., kurie 

laimėjo tarptautines motorinių laivelių lenktynes Milwaukėj.

Prieš kele- 
komunisfai Malūnai turi rajonus

.

:<įįįįįiuį>>

KLAIPĖDA — Malūnu Klai
pėdos kr. yra labai tankiai ir 
kiekvienas turėdavo darbo. 
Dabar kiekvienam malūnui 
yra paskirtas rajonas. Prisky
rus prie malūnų rajonus, jei 
kuriame rajone randasi dau
giau malūnų, tai kiti turi būti 
nugriauti.

Sauvaliauja darbdaviai

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

JONAVA. — Baldu diibtuvių 
savininkai duoda darbininkams 
atlikti darbus į namus. Negana, 
kad tokie darbininkai nedrau
džiami nelaimingų atsilikimu 
kasoje bei neregistruojami li
goniu kasoje, bet ir atlyginimas 
jiems mokamas koks dirbtuvės 
savininkui patinka.

UKininK.il
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KORESPONDENCIJOS
JAUNIMO KUL. RATELIO CHORAS

KENOSHOS MARGUMYNAI
Apskričio suvažiavimas ir kitos žinios

Liepos 9 d., Racinc, VViscon- 
sine, įvyko SLA. 10-to apskri
čio pusmetinis suvažiavimas* ir 
sykiu piknikas, kuris buvo su
rengtas S. Mockaus Parke, prie 
Racinc.

Musų būrys, susidedantis iš 
pp. Minatų, .1. Kaspučio, H. La- 
ban su dukrele ir jūsų kores
pondento, pasiekė Racinc apie

Man gana keistai skambėjo,

čio pirmininkas išvažiavęs ato
stogoms. () čia suvažiavimas, ir 
dar piknikas. Jo vietą užėmė p. 
J. Radavicia, kuriam rūpėjo ir 
tebernpi SLA gerovė. Jisai da
bar eina vice-prezidento parei
gas.

da iš 5 kuopų. Metiniame suva
žiavime buvo išrinkti 2 nariai 
iš kiekvienos kuopos susižinoti 
su kitomis kuopomis, jeigu ką 
rengia, liet racinicčiai šiuo kar
tu to nepadarė, ir buvo nema
žai betvarkės. Kitos kuopos tik

sužinojo, kadiš “Tėvynės” 
tai ruošiama.

Delegatas M. Kasparaitis da
vė įnešimą paskirti $10.00 iš 
iždo Lietuvos gelbėjimo Fondui, 
bet tas įnešimas buvo atmestas,

pratimus ir nuomonių skirtu
mus suderinti taikiu, kulturin- 
gu budu.

Mokyklėlės
Pagaliau, prieita prie lietu

viškų mokyklėlių klausimo. No
ri mokinti vaikus lietuvių kal
bos, kad jie neištautėtų. Nesu 
tam priešingas, bet atrodo, kad 
tai bergždžias darbas ir laiko 
eikvojimas. Kol vaikai maži, tai 
juos į mokyklėlę nutempsi, bet 
užaugę vistiek nekalba lietuviš
kai. Sako, “Čia Amerika.” Daug 
lietuvių vaikų baigė parapijines 
mokyklas, o ar daug iš jų kal
ba lietuviškai? Sarmatijasi kal
bėti. Žinoma, yra tokių, kuris 
su atvira širdimi mokinsis, bet 
tokių reikia su žvake paieškoti.

Suvažiavimo delegatai rimtai 
užsilaikė. Kai kurie buvo bepra
dedą karščiuotis, bet vice-pir- 
mininkas gabiai susirinkimą 
vedė ir ginčų nebuvo. Delega
tai nutarė metinį suvažiavimą 
laikyti Kenoshoj, po globa SLA 
212 kuopos, 1940 metais.

Piknikas

Taigi, su visuomenės para- < 
ma 'kliubai praturtėja ir ge
roka dalis to turto tai visuo
menei priklauso. Kol visuome
nė nugaros mums neabsukod 
mus mato ir simpatizuoja, pa- 
sirodykime nešykštuoliai ir v 
jai aukaukime, kiek galime vi
sokiems reikalams, kaip čia, I 
taipgi seną j ai tėvynei.

Atidnokim Kreditą, Kur Ji 
Priklauso .

TeL Victory 4965.
STOGDENGY8TE IR OLEKOS
DARBAL 35 metai bizny, turi

vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3218 So. Halited St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio Choras susiorganizavo pereitų metų pabaigoj. 
Nors jis jaunutis, bet jau spėjo publikai pasirodyti su gražiom melodingom liaudies 
dainelėm. Chorą mokina Darata Judzentavičienė ir jos gabumas pasireiškia jos darbo 
rezultatuose, šį sekmadienį choras ruošia savo pikniką ir kviečia visuomenę šį puikų 
darbą įvertinti, atvykti pas mus, ir paremti, taipgi linksmai paviešėti pas Lietuvos jau
nimą. (Sp.)

Prie to dar noriu pasakyti, 
—bukime jautrus ir tiems, ku
rie yra paliesti kokių nelaimių, 
ypač lietuvių veikėjams. Jei
gu yra reikalas, galima pa
gerbti tuos žmones, 'kurie daug 
jau dirbo, vargo dėl organi
zacijos. Parapijiniai klubai ga
li savistoviai veikti ir konku
ruoti, ti kturi su visuomenę 
.uiti susirišę. Dangau draugiš
kumo savo tarpe, ir tiems ku
rie nori darbuotis savo drau
gijos ir visuomenės labui, ati
duokime kreditą. Pamatykime 
juos, nors jie sėdėtų ir tam
siame kampelyje.

I{. Š

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

išgalite 
g*rą 
liku-
PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

Buvo pagaminta rezoliucija 
reikalaujanti, kad Pildomoji 
Taryba nubaustų 7-to apskričio 
vadus, kurie dirba prieš SLA, 
bet ji buvo atidėta į šalį, kai 
pasirodė, kad P. T. paėmė da
lyką į savo rankas.

Gaila, kad mes, seni SLA

kratyti to “Kodėl ne taip, kaip 
aš noriu”. Juk nuomonių skir
tumai tarp žmonių buvo ir bus, 
bet nėra reikalo akis vieni ki
tiems draskyti. Galime nesusi-

Po susirinkimo SLA 1 O-tas 
apskritis delegatams ir delega
tėms suteikė gerus pietus, o po 
pietų vieni ėjo prie darbo, ki
li į pažintis, etc. Man ir p. Mi- 
nalui teko dirbti už baro, kur 
mums pagelbėjo dar jaunas p. 
Radavičių sūnūs. Taip vikriai 
dirbo, kad malonu buvo žiūrė
ti. Dabar mes jį visuomet turė
sime SLA parengimuose už 
bartenderį. Ačių jaunam Rada- 
vičiukui.

Einant prie pikniko, nežinia 
kodėl pas mus nekaip sekasi su 
jais — kur nerengia, ten mažai 
naudos, 
eina iš 
jienos” 
minias,

Atrodo, kad piknikai 
mados. Vien tik “Nau- 
sutraukia tūkstantines 
o kiti nieko.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

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

Piknike buvo pp. Martinai, 
Pateliunai, F. Povilą uskas, F. 
Jankauskas, R. Baccvičia, Ber
žai iš Madison, Wis.; J. Bankus 
iš Mihvaukee, Zurkai iš S. Mil- 
waukee, taipgi pp. Mitkai, raci- 
niečiai pp. Grūzdai, Jacai, Luk
šienė, o iš VVaukegano J. Ma
čiulis su savo sesute ir drau
gais. Buvo ir daug kitų svečių. 
Visus sunku suminėti. Oras bu
vo gražus ir šiltas.

SLA 212 kuopa irgi turėjo 
pikniką, liepos 16 d., Alford 
Parke, Lst Island, prie pat Mi- 
chigan ežero.

Ruošiasi Vestuvėms

Suvažiavimo piknike paty
riau, kad pp. J. Minatų duktė 
jau ruošiasi vestuvėms. Nuo sa
vęs linkiu jau geriausios lai
mės ir laimingai meilėj gyven
ti.

“Už ‘Naujienas’ ”

J. Radavicia man įteikė $5.00 
ir sako, “Už ‘Naujienas’.” Jisai 
gyvena Kenoshoj, adresu 3626 
18th avenue, ir yra geras SLA 
darbuotojas. Jei jisai apsiima, 
tai savo darbą visuomet kuoge- 
riausiai atlieka.

Dar kartą paraginsiu visus 
draugus, kurių “Naujienų” pre
numeratos jau pasibaigė, arba 
kurie ikišiol laikraščio neskaitė, 
užsirašyti “Naujienas” per ma
ne. Kreipkitės adresu 7437 14th 
avenue, telefonas 21387, arba į 

‘dirbtuvėlę, 7022 Sheridan Road. 
Taipgi užrašau “Keleivį”. Pa
tarnausiu kiekvienam, o man 
suteiksite balsų ir prie to gau
site progos ką nors laimėti. Vi
siems, kurie jau atnaujinote ar
ba užsirašėte “Naujienas” per 
mane, arba jeigu pažadėjote tai 
padaryti — tariu širdingą Ačiū!

C. K. Braze

Žodis “Parapijų 
Kliubams” — Atmin
tam Kas Mus Remia!

doinę į' lai, kad daugiausia 
ačiū laikraščiams ir veikė
jams, o ypatingai visuomenei.

Minimi klubai susilaukia tų 
gerų pasekmių.

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

Ar Norime Bali Turtingi, Ar 
Visuomenei N a u d ing i ?

Kaip žinia, Chicagoje para
pijinių klubų yra pridygę 
kaip grybų po lietaus, ir kiek
vienas iš jų turi norą 'augti ir 
bujųoti ir gyventi, jei ne šimtą 
metų, tai devyni asdešimts de- 
vynius metus;—būtinai. Kaiku- 
rių šie parapijų klubai trokšta 
sukrauti milionus dolerių į 
savo iždus, nors tikrenybėj, 
visas jiamatiųis tikslas yra pa
laikyti draugiškumą, parem
ti visuomenes gėru/s darbus, 
ir taipgi rūpintis labdarybės 
ir apšvietos reikalais. Žinoma, 
nelaimei ištikus, 'klubai taip
gi turėtų atjausti savo narius 
bei progai pasitaikius, juos 
pagerbti. Ticša, iš šių klubą, 
Joniškiečių ir Žągariečių klu
bai dar duoda mirusio nario 
šeimynai penkiasdešimts dole
rių, prie to ir gėlių, taipgi ki
tokį patarnavimą teikia.

Kam Klubai Galėtų Aukauti

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run <
(Screened) Tonas .............................
SMULKESNES 
Tonas ................................................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25 
$7.00 
$7-25 ■

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

Spausdinam

KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO S ■ į II B
PROGRAMŲ W H I F
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO “ ® ■ M ■ ■ ■ ■ 0 

KAS VAKARĄ—-1480 K.

Springfield, Iii.
SLA Piknikas

Liepos 9-tą dieną Stale Fair 
žemėse įvyko SLA 159 kuopos 
piknikas. Jisai buvo labai pa
sekmingas.

Iš Chicagos atvyko p-lė Eu- 
phrosine Mikužiu te, SLA iždo 
globėja, ir pasakė pikniko sve
čiams gražią kalbą apie musų 
organizaciją. Svečių buvo per 
500. Kalbėtojos žodžiai visiems 
labai patiko.

P-lci Mikužiutei už atvykimą 
ir visiems piniko svečiams ren
gimo komisija yra labai dėkin
ga. Komisiją sudarė sekami na- 
iriai: Jonas Raulinaitis, Juozas 
Chesnius ir Petras Khiga.

J. C.

Bet juk iš šimto ar dviejų 
šimtų narių, prikltusančių 
klubui, retai kas miršta. Kaip 
kada keli metai praeina, kol 
mirtis pasiima narį. O narinės 
duoklės nuolatos plaukia į klu
bų iždus, o parengimai irgi 
duoda pelno. Kaip pagalvoji, 
lai tokie laimingi klubai turė
tų Jr galėtų iš tų visų įplaukų 
nemažai paaukauti kultūros ir 
kiliems gražiems reikalams, 
sykiu ir Lietuvos reikalams.

Bet, deja, taip neįvyksta! 
Mat, daug yra tokių žmonių, 
kurie nori tik krauli pinigus, 
ir tuomi pasididžiuoti ir ki
tiems pasisakyti, žiūrėkite, 

■kiek daug mes turime pinigų! 
Brolyti, musų turtas auga iiš 
pašėlimo. Bet reikia atkreipti

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

PETER PEN

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant i 1 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL,

INSURANCE
(APRRAIIDA)

i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

. • APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL
•

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

po pietų.

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
fONSlLAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ SKfi.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — *15-00
REUMATIZMAS *0.00
Greitai Palengvinama .... &
VISAS LIGAS GYDOMA $ -j ,Q0

Ekzaminaciją iškaitant vaistus
VOVGLAS PARK HOSPHAL 
I11U0 So Kedsie Avė., Chfcago 

Tel Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-584*
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| Gabrielė PetKevičaitė]
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927) Gražios Rašo L. NARMONTAITĖ

(Tęsinys)
Negaliu čia praeiti pro ša

lį to jausmo, to didelio, gal 
vienintelio pasauly jausmo, ku
riuo buvome mes, anų laikų 
veikėjai, tarp savęs susirišę. 
Pagarba, pasitikėjimas, užuo
jauta, taip pat savo nuvargin
tos tautos milžiniška, ribų ne^ 
žinanti meilė, šviesesnės atei
ties troškimas, viskas kilniau
sia ir gražiausia, rodosi, susi
pynė ir mus visus įpynė į kaž
kokį išsvajotų, gal senelių kau
lų kapuose užburtų ... sapnų. 
Ne, ne sapnų ir ne svajonę! 
Nes viso to vaisius....musų lais
vė!... žinau tik, kad to jausmo 
ir šiandien pavadinti nemokė
čiau; bet jis liko ir liks mano 
gyvenimo (manau, ir ne mano 
vienos) brangiausiu turtu, gy 
vybės ir kilniausio pasišventi
mo šaltiniu, tų aukso skrynių 
gerų burtininkių, musų pilia
kalniuose paslėpta. Kas tų 
skrynių ras ir iš ten sukrau
tų rūbų išsiėmęs apsivilks, tas 
jau nebebus lygus su kitais. 
Jo akys regės daugiau, nekaip 
paprastų mirtingųjų; jo Širdis 
plačiau prasivers, daugiau ga
lės duoti ir daugiau gauti...

Tų skrynių mes, laimingie
ji, radome! Kodėl apie jų ne
dainuota iki šiol?... Ar todėl, 
kad mes pavydus ir šykštus... 
Gal taip, kaip ir visi burtinin
kai, o gal už tai, kad pame
tėm takų, einantį prie tikro
jo ž o d ž i o... Musų karta dir
bo t i k r ų j į darbų ir tu
rėjo su juo slėptis. Užžėlę t i k- 
rojo žodžio takai... užžė • 
lė... Pražydo darbo ir meilės 
žiedas — laisvė.

Grįšiu tačiau prie faktų. Rei
kia pripažinti, kad visų suim
tųjų ir kratomųjų buvo pa
vyzdingai elgtasi. Karštuolis 
kūdikis, A. Janulaitis, pasiro
dė tiesiog geležinio budo, ir 
kalėjimo vargus kėlė puikiai

nusiteikęs. Plačiai buvo tada 
pasakojama, kaip jis savo iš 
kalėjimo paleistiems draugams, 
visiems sargams girdint, nesu
silaikė nesušukęs pro kalėjimo 
langų:

— Neapsileiskite! Darbuoki- 
tės, draugai, ir už save ir už 
mus čia užrakintus!

Antras kūdikis, Vladas Po
žėla, ne silpnesnės sielos pa
sirodė... nors teko vargšui tie
siog su mirtimi kovoti. O kiek 
žuvo nežinomų!... Galėčiau apie 
tokius papasakoti, tik čia ne 
vieta. Gal dar teks kitur...

Iš manęs po kratos, pavyz
džiui, nuvažiavo visas “angelų 
sargų“ būrys į kaži kokį Pu
šaloto parapijos vaikina Bur
bų (žinojau, kad buvo ieško
ma d-rė Burbaitė - Eidukevi- 
čienė) ... Buvo tada pasako
ta, kad vaikinas iš tikrųjų ku 
rį laikų kalėjime kankinęsis.

Kad d-rė Burbaitė buvo ieš
koma, sužinojau paskiau labai 
ypatingu budu. Kadangi šis at
sitikimas labai aniems laikams 
charakteringas, nesusilaikau čia 
ir jo neįpynusi.

Buvo daroma Panevėžy kra
ta pas kaži kokį mokinį, Ste
ponų Mickevičių, vienu žodžiu, 
man nežinomų vaikinų, šis iš- 
sigudrino kratos laiku- žanda
rams pavogti visų tekų su do
kumentais. žandarai išėję tik 
gatvėn susizgribo. Pagrįžę net 
tapetus vaikino kambary nuo 
sienų nugrandė ieškodami, o 
dokumentų ir tekos nerado.

Vaikinas visų šį radinį, ne
moku kitaip pavadinti, atsiun
tė man į Joniškėlį. Atgabeno 
irgi nežinomas žmogus, pasako
damas, kaip viskas atsitiko.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Dešinėj 72 metų chicagietė—motutė, Mrs. Virginia 

Pfuderer, kuri šios savaitės pradžioj išskrido' kelionei 
oru aplink pasaulį. Kelionė užtruks tik 23 dienas. Ji 
skris per Atlantu nauju keleiviniu lėktuvu, kurių keletas 
trumpa laikų atgal pradėjo reguliarį susisiekimų su 
Europa.

Kliasiis Epileptikams
Chicagos mokyklose yra spe- 

cialė kiiasa, kuri auklėja epi
leptikus (nuomarininkus). Są
statas šios"’klases, kuri veikia 

Kad triobesys stipriai stove-|Mitchell mokykloj, nėra pasto
vus, nes daugumas vaikų, ku
rie yra cpeleptikai, gyvena per- 
Joli nuo šios mokyklos, ir nere
guliariai lankosi, nežiūrint to, 
kad mokyklų taryba duoda pi 
nigų gatvekariams ir dar, kur 
reikalinga, pasamdo patyrus 
prižiūrėtojų, kuris atveža to
kius vaikus į mokyklų ir par 
veža juos namo.

Anot Chicagos mokyklų vir
šininko, Johnsono, yra sunku 
išrišti šių vaikų lankymo pro
blemų, nes tie, kurie yra žino
mi tarybai, apie 160, gyvena į- 
vairiose miesto dalyse.

Rašo Nina
(mokyti atskirai. Didžiuma šių 
vaikų, dėl nelankymo mokyklos 
reguliariai, paprastai yra laba: 
atsilikę nuo kitų mokinių.

Naša VI. MatalaitienėVAIKU NEPAKLUSNUMO PRIEŽASTYS
Motina ir Vaikas

Kiekviena esame pastebėju
si, kokius “spektaklius“ kelia 
vaikai, kai tenka iš pajūrio, iš 
svečių ar iš pramogų grįžti na
mo! Jokie protingi samprota
vimai apie pietus, apie laikų 
miegoti, apie laukiantį 
muose tėtę nepadeda,—jie 
tiek nori pasilikti. Juk jei 
žąsis “skandalistas“ jau

na- 
vis- 
ma- 

ne
kartų yra riksmu ir ašaromis 
pasipriešinęs motinos valiai ir 
kų nors iš to laimėjęs, kodėl

Skelbimai Naujienose 
moda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

•-< naudingos.

No. 1927 — Puiki staltiese.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1927
1739 So. Halsted St, Chicago, ĮIL I

|
I čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.-----------
Į 

Vardas ir pavardė -----------------------------------------------------------------|

Adresas

Miestas Ir valstija

pasiseka, mielas sutvėrimėlis 
gauna pykčio priepuolį. Tada 
motina išsemia visas jėgas, 
kol besitampant, besikryžavo- 
jantį “kamuoliukų“ pargabe
na namo.

Kokios tų nenormalumų 
.priežastys? Pirmiausia netin
kami įsakymai:

—Eik čia greičiau, nes šuo 
tave įkas, pasitrauk iš kelio, 
nes policininkas nusineš tave, 
greit nuplauk rankutes, už tai 
gausi saldų pyragaitį.

Bet šiuo momentu berniūkš
tis stato sau lokių stebuklingų 
smėlio pilį, kad jokie pyragai
čiai neįstengia jo atitraukti! 
Rankų plovimų teko padaryti 
iėga. Jei' duodame įsakymus, 
uo pačiu laiku kų nors žadė

dami už jų vykdymų, įsakymo 
•eikšmingumų numušame 50%. 
Tai jau ne įsakymas, o prašy
mas su priemaiša kažkokio 
oataikavimo. Tačiau toks lyg 
r pataikavimas turi dar ir an
trų pusę: kiekvienas vaikas 
yra smalsus ir jam rupi suži
noti, ar iš tikrųjų šuo kanda 
ir kaip jis tai daro, o kas gali 
būti įdomesnio už sagas poli
cininko, kuriuo- jam grasina
ma ! Be to, žadėdami vaikui 
pyragaitį už rankų nuplovimų, 
mes jam duodam į rankas vie
nų kozirį: jei jis nenori pyra
gaičio, jis nesijaučia įparei
gotas plauti rankų.

Bet šitokių saldžių žadėji
mo formų reikia skirti nuo 
reikalingo įsakymų pagrindi
mo.

“Nesiartink, nes įkrisi į van
denį“, — šiais žodžiais spren
dimas paliekamas pačiam vai
kui. Ripitomis aplinkybėmis į- 
sakymas visada privalo būti 
motyvuojamas ir, jei anksčiau

panašus įsakymai nebuvo duo
dami paveju j, o visada turė
davo pagrindų, netenka abejo
ti, kad į pagrįstas įsakymus 
vailęas net instinktyviai žymiai 
rimčiau reaguoja. Galima taip 
pat įsakymų pagrįsti ir po jo 
išpildymo. Tada vaikaes pa
junta, jog jam buvo įsakyta 
ne be reikalo.

Jau matėme keletu netin
kamų įsakymų pavyzdžių. Ko
kia gi privalo būti taisyklingų 
įsakymų forma ? (Pirma—įsaky
mas privalo būti aiškus ir ga
limas išpildyti. Jei įsakymas 
neaiškus, jis nustoja savo ga
lios, nervina ir motinų ir vai
kų. Bausmės tokiu atveju yra 
užtarnautos ne vaikų, bet tė
vų už jų išsiblaškymų ir ne
sugebėjimų išsireikšti. Antra— 
įsakymo tonas privalo būti 
draugiškas nuoširdus. Jau vien 
dėl įsakymo tono vaikas jaučia 
kažkokių moralinę 
įvykdyti ir prie to 
ta pats su kitais 
pačiu širdingu ir

pareigų jį 
dar įpran- 
kalbiti tuo 

draugišku
budu.

(Bus daugiau)

Gerai Šeimininkėms
Žinoti, Kad:

tų, jo pamatas turi būti tvir
tas. Taippat yra ir su žmogu
mi. Jo pamatas, jo kojos, turi 
mti sveikos ir tvirtos. Jeigu 
žmogaus ‘kojos nuvargę arba 
šiaip nesveikos, 
nesijaučia gerai. Jo kojos sun
kiai dirba, lodei užsitarnauja’ 
geros priežiūros.

Jeigu 'kojos prakaituoja ar
ba greitai pavargsta, įdėkite 
saujų druskos į pusėtinai šil
ta vandenį ir jame pamokin
kite kojas kelias minutes. Pas
kui įpilkite šalto vandens ir 
jame vėl palaikykite kojas ke
lias miliutas. Tada gerai nu
šluostykite ir paėmę truputį,. ... t ...
alyvos padarykite masažų. Po .. . . .\ .v : , . „ . tinkamus pietus, nesto, gerai ištrinkite su alkolio- .& gydymas is vienolium. Į j , .... ..... . . . daug priklauso nuo(Padarykite tai pora kartų į, .Tr . . . , i • kontroles. Gydytojassavaite. Kada kojos labai pa- ;r ... . .-.-i ho apsvielos tarybosvargę, patartina daryti tai kas ... , .. , .. . .. . . , .ii- (Bureau of Child Study)vakarų, arba tol pakol kojos ;. . . .. , '.. _ žiuri jų sveikatų,sustiprės i ° c, i. Galima lengvai suprastiPastebėsite, 'kaip daug ge- , ... . .
maus jausitės, ir kaip jūsų vei-L ’ .. .
<las bus linksmesnis. ky.no s.tokmj vaikų khasej. E-

. .. pileptikai pripratę tankiai pasi-1 unnti laiko, yra gerai vaik- ... .. . . . . .. ,vv. J • hkti namie, o kurie atsilankošcioti pasistiebus, ant kojų . . . . . , .. v. L, . . h mokyklų, yra visokio amžiaus,pirštu. 1 as sustiprina kojas ir e . ...1 . - . . . . . Suprantamas dalykas, nega-suplonma blauzdas. Dabar, .. . . . ■. . . . ?. A ... Įima juos mokinti vienodai, bet'kuomet yra madoj trumpos .... ._ . i • i i . reikalinga kiek vienųsukneles, yra labai svarbu, kad £
kojos butų sveikos, plonos ir 
gražios. ONA

Bėgyje 1938 metų naminių 
nelaimių skaičius siekė 32,500, 
sulyginus su 32,000—1937 me
tais.

Mirtys iš naminių nelaimių 
1938 metais virsi no trafiko 
mirtis per 500.

- » » »
Grožio salionai yra šios ša

lies šešta didžiausi 
Amerikos moterys 
$700,000 kas dienų 
gose.

industrija, 
plraleidžia 

šiose įstai-

šabobonus

visas
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Maistas
Veda MORTA RUGIENE

Pyčių Konservai
2x/2 sv. pyčių
% šaukštuko gvaizdikų
Pridėk vier.ą grūdą nuo pyčių.
1 sv. cukraus
J/2 puoduko sunkos nuo pyčių.
Prieskonius sudėk j švarų mai

šiuką. Nuvalyk ir supiaustyk py- 
čias į mažus šmotukus. Pridėk cuk
rų ir sunką nuo pyčių. Virk ant 
mažos ugnies. Įdėk maišiuką su 
prieskoniais. Virk % valandos. Su
pilk į stiklus.

Rauginti Agurkai
Ant dugno reikia pridėti krapų, 

vynuogių lapų (vynuogių lapai pri
duoda žalios spalvos), pipirų, gvaz
dikų, truputį česnako. Paskui rei
kia pridėti apypilnį indą agurkų 
ir ant viršaus vėl uždėti krapų, 
vynuogių lapų ir kitų priedų. Da
bar užpilk sūdytą, drungną ne
karštą vandenį. Vartok pusią svaro 
druskos vienam galionui vandens. 
Druską gerai reikia ištarpint prieš 
užpilant ant agurkų. Žiūrėk, kad 
gerai apsemtų.

Ant viršaus reikia uždėti švarų 
dugnelį ir prislėgti, kad . neiškiltų 
agurkai. Kaip jau įrugs,/ tai rei
kia padėti į šaltą vietą. Arba ga
lima dadėjus daugiau druskos, su
dėti į stiklus. Ištirpykite parafino 
ir užpilkite ant viršaus. Tas apsau
goja agurkus, ir jie gali stovėti 

.. kad ir metus laiko. Uždarykit ge- 
vaikų raį dangčiukus. V. Faiza.

jiems 
epileptikų 
atžvilgio

skyriau
pri

keb 
mo

Žirnius ir žalius 
reikia virti neuždarytame puo
de, jeigu nori palaikyti jų spal
vų. Bukite atsargios, nepervirin- 
kite žalias daržoves.

—Kaiminka

Naujienų JubiliejinisPIKNIKAS
Rugniučio 13 d., 1939 

Sunset Park
Archer Aye. ir 135th Street

“GLOUDS OVER EUROPE“ 
yra reikšmingas vardas filmai 
—gama tamsus debesys iš tik
ro yra susirinkę Europoj, ir 
šis Anglijoj filmuotas veika
las ypatingai tinka neramu- 
mafns, kurie kyla diena iš 
dienos.

Laurcnce Olivier, Ralph Ri- 
chardson ir Valerie Hobson iš
pildo svarbiausias roles. Veik
smas yra vikrus, pasaka žin
geidi, humoras gudrus ir su 
skoniu, šnipų yra “gyva bala“; 
(Apylinkių teatruose).

Jeigu praleidot nepamatę ge
rų veikalų—ar tai atostogų dė
lei ar tai dėl kitos panašiai 
geros priežasties — tėmykit 
“CINEMA“ teatro programus 
laikraščiuose. Tas “mūviu“ 
“palociukas“ randasi ant Chi
cago gatvės, netoli Michigan 
Avenue. Pavyzdžiui, dabar yra 
rodomas “Mayerling” su Char
les Boyer ir Danielle Darrieux.

Dargi su kitu ypatingu teat
ru norėčiau supažindinti — 
su “Times“, kurio antrašas yra 
4847 Milwaukee Avenue. Laiks 
nuo laiko ten yra rengiami 
vien muzikaliai programai; 
pavyzdžiui, neseniai turėjo pro
gramų su Grace Moore “When 
You’re in Love“, Nino Martini 
“Music for Madame“ ir iš
traukas iš “Great Waltz“, 
“Firefly“ ir “Mikado“ ir kitų.

Praleiskit šias kaitrias die
nas vėsiai ir lengvai lankyda
mi teatrus. Tuo tarpu aš pa
tirsiu Wiscor^ino teatrų siste
mų ir jums pilnų raportų pri
duosiu iš atostogų žemės.

Suzanna Viliute

4187

A. A. 4187 — Gražios suknelės vasarai, vėsios ir lengvos pasiūti. Su
kirptos mieros nuo 14 iki 42.

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

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

čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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ATRODO, KAD “DRAUGO” “TEISYBE” 
NĖRA LABAI TEISINGA Diena Iš Dienos
— Skaitytojų Balsai —

“Draugas” liepos 17, 1939 
turėjo šitokią pastabėlę:

“Chicagos socialistų dien
raštyje Ciceros Jokūbas ir 
kiti melagysčių mėgėjai vėl 
pradeda “įsismaginti”. Jiems 
užkliūva ne tik kunigai, ku
riuos jie, jei galėtų, šaukšte 
vandens paskandintų, bet ir 
seseris vienuoles pradėjo 
plakti savo piktais liežuviais. 
Bet, vyrai, žinokite, kad me
lagystėmis toli nenuvažiuo
site. Melagių rolė nepavydu 
tina, nes ji negarbinga. Me
lagiai savo plepalais tik sa
ve žemina. Dėl to ir neapsi
moka per daug dėmesio į 
juos kreipti.”

Tai, ve, jums Romos kata
likiškos žurnalistikos perlas! 
Kokiais etikos principais gali
ma savo artimą melagiu va
dinti be įrodymu jo melagy
stės?

Jei “Draugas” žino, kad šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne 
dalykai dedasi ne taip, kaip 
aš aprašiau, tai kodėl “Drau
gas” neparašo kaip ten ištik
imųjų yra? Jei neparašo, tai 
kiekvienam darosi aišku, kad 
aš teisingai parašiau. Kad ma
no pusėj teisybė, tai tą bet 
kas gali patirti, pasikalbėda
mas su įvairių kolionijų vie
nuolyno rėmėjais ar rėmėjo
mis. Apie nepakenčiamus daly
kus šv. Kazimiero seserų vie
nuolyne jau seniai plačiai kal
bama parapijonų tarpe, visose 
Chicagos lietuvių kolionijose. 
Dalykams negerėjau t, jie neiš- 
vengtinai turėjo prasimušti Į 
spaudą.

A. A.
JUOZAPATAS ŠVEKIS 

gyv. 1836 W. 46 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 18 d., 7:20 vai. vak. 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Lau
kuvos paprap., Gulbių km.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Domicėlę, švogerį An
taną Marozas, sesers dukteris 
Oną ir Bernice ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoje brolį Juozapą.

Priklausė prie Mindaugo 
Draugystės.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1745 W. 47th St.

Laid. įvyks šešt., liepos 22 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyčios 
į Šv. Kryžiaus parapijos baž., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapato švekio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris, sesers duk

terys ir kitos giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

1 iSiunčiam GėlesflVtli(lx Telegramu I LUiLiMu V*sasPasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

TeL YARDS 7398

“Draugas” grubi joniškai už
ginčydamas bet kokius nege
rumus šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne arba vienuolyno re 
mėjų skyriuose, pasirodo tuo, 
kuo jis vadina “Naujienų” ben
dradarbius — Cicero Jokūbą ir 
kitus. “Draugas” rašo, kad su 
melagystėmis netoli nuvažiuos. 
“Draugas”, matyt, rašo iš pa
tyrimo, nes jis netoli tenuva- 
žiavo per savo 30 metų gyva
vimo. “Draugo” rolė nepavydė
tina, negarbinga ir visokiais 
netaktais pažemino save.

Nei “Gu-gu”, Nei “Mur-Mur”

“Draugas” giriasi, kad šie
met mini savo 30 metų gyva
vimo sukaktuves, kartu giriasi 
dideliais savo nuveiktais dar
bais tautai ir bažnyčiai. Kaip 
dideli “Draugo” užpelnai tau
tai ir bažnyčiai, tai galima 
spręsti ir iš to, kad, štai, jau 
kelinti metai verda jovalas šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne ir 
“Draugas” apie tai nei sykį nei 
“gu-gu”, nei “mur-mur”. Kur 
“Draugo” pastangos neprileisti 
prie to pikto įsigalėjimo ir jo 
pašalinimo ?

Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyno viršininkių ir “Draugo” 
taktika, matyt, yra ta pati. 
Vienuolyno viršininkes nesi
skaito su paprastomis moterė
lėmis ir prasčiokais žmoneliais, 
nei kiek nepaiso, jei susirinki
muose pirmininke juos žemina, 
įžeidžia, paniekina, net vagina. 
Jei įžeistieji Vienuolyno virši
ninkėms nusiskundžia, tai jos 
pataria kentėti, nusileisti ir 
melstis, nes girdi pirmininkė 
esanti nepamainoma. Ve pa- 
vyzdis.

Centro susirinkime, įvykusia
me vienuolyne, birželio 18 die
ną, pirmininkė A. Nausėdienė 
pareiškė, kad iš $rmo skyriaus 
iš Town of Lake nesą delega 
to ir nebusią raporto. O tuo 
tarpu atsistojo šveikauskis ir 
pasisako, kad jis esąs delega
tas ir galis išduoti raportą. 
Nors šveikauskis yra amžinas 
narys, tai yra vienuolynui įmo
kėjęs $100, bet jis yra papras
tas žmogelis, tad pirmininkė 
jam paliepė sėstis ir tylėti. Pa
žemintas ir sugėdintas žmoge
lis atsistojo ir pareiškė, kad, 
girdi, jei aš esu nepageidau
jamas, tai galiu išeiti. Ir iš
ėjo. Tame susirinkime seseris 
atstovavo sesuo Juzefą. Ji vis
ką matė ir girdėjo ir tą pras
čioką žmogelį, aukavusį vienuo
lynui net $100.00, neužtare ir 
neapgynė.

“Draugas”, tokių faktų skel
bimą vadindamas melagystė
mis, stoja pusėje tų, kurie pa
niekina paprastus žmonelius, 
nors jie butų uoliausi rėmėjai 
ir aukuotojai. Tai, ve, kokia 
“Draugo” teisybė.

Birutė.

Išvažiuoja—
Atvažiuoja

Nei Musų, Nei Uodų

P Je Aldona Narmontaitė, se
suo “Moterų Skyriaus” bendra 
barbės L. Narmontaitės, rašy
dama iš Seattle, Washingtan 
kur ji sustojo prieš išvažiuo
jant į Alašką, praneša, jog, 
sustojus viešbutyje, ji nusiste
bėjo kad dabar — vasaros lai
ku — niekur nesiranda langi
nių priedangų (screens). Ji bu 
vo painformuota, kad Seattle 
yje nesiranda nei musių nei 
uodų, nes temperatūra tenai 
retai pakyla aukščiau 68 laip
snių (Fahrenheit).

Kad išvengti uodų, reikėtų 
ir mums važiuoti į Seattle.

» » »
Iš Iowa Valstijos

Pirmadienį, Liepos 17, į Chi- 
cagą atvažiavo jaunute Dolores 
Tobin, kuri yra 8 metų duktė 
kitos Narmontaitės, Isabclla, 
dabar p-a Tobin. Jauna Dolo
res atvažiavo iš Waukon, Iowa, 
apie 300 mylių nuo Chicagos, 
praleisti apie mėnesi atostogų 
pas savo močiutę, M. Narmon- 
tienę, ir pas tetas.

Chicagoj, Dolores nori ap
lankyti Dailės Institutą, Lin
coln Parką, o, svarbiausia, 
Brookfield Zoologišką Parką, 
nes, tame mažame miestelyje, 
kur ji gyvena, nėra tokių jtsai- 
gy. L-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
James Sinonis, 31, su Geor-

gia -Kazlos, 21
Alexander Petrouski, 28, su

Anne Zavis, 24
John Pawlik, 24, su Monica

Milkentas, 23
Anthcny Dedories, 43, su

Sbphie Baltas, 45
Laurence Dion, 34, su Helen 

Buchinski, 25

Patyrę Automobilių 
Mechanikai

Sutaiso sulaužytus ir sulank
stytus automobilius. Tik kele
tas mėnesių kaip biznyje, bet 
turi geras pasekmes. Jauni vy
rai, bet gabus ir sumanus dar
bininkai, gerai atlieka darbą. 
Tai J. Zakis ir Anton Pikiel, 
kurie užlaiko dirbtuvę, taisy
mui sulankstytų ir sudaužytų 
automobilių. Netik išlygina su
lankstytus sparnus, bet ir su
virina (welding) sulaužytas 
geležis, taipgi ir numaliavoja 
senus automobilius. Atrodo 
kaip nauji.

Dirbtuve vadinas, Stream- 
line Auto Metai Works, 824 N. 
May St., Chicago. Tčmykite jų 
garsinimą, telpa “Naujienose” 
kasdieną. P. G.

a
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GĖLININKAS mams j 

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5808

Paskutinės 2 Dienos 
“LENINAS 1918 METAIS” 

Pradedant Penktadieniu 
SOVIETŲ FILMŲ IŠKILMĖS 

Septynios įdomybės 
Penktadienį — “Trys .Moterys” 
šeštadienį — “Beethoveno Con- 

certo” 
Sekmadienį — “Petras Didysis’ 
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash 
25c iki 1 vai. po pietų 

be šešt. ir sept.

P r e z. Rooseveltas 
pakvietė senato va
dus konferencijon 
VVASHINGTON, D. C., lie 

pos 18. — Prez. Rooseveltas 
pakvietė konferencijai Baltaja
me Name senato vadus, taip 
demokratus, kaip ir kai ku
riuos republikonus. Prezidentas

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
1 PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

8ARSK1S FURH1TURE HOUSE, Ine.
-THE DOME OF FINE FUKNITURE” SINCE 1904

) 1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

M
*

šaukė konferenciją tikslu pasi
tarti apie atųaujinimą akcijos 
kongrese Jungt. Valstijų neu
tralumo aktui pakeisti.

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugniučio 13 d.. 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

Naujleiių-Acnie Tolcphoto
16 metų Altą Bernice 

Heath, Dattville, Ilk, kuri 
prisipažino, kad nušovė sa
vo tėvą. Jisai buvęs labai 
žiaurus, c

<i ' ■

Lietuvis Jaunuolis 
Frank Rubašius 
Baigė Kolegiją

Ruošiasi Studijuoti
Advokatūrą

Svečiai Iš Kauno
Irena Juozaitytė
Ir. Maj. Žibavičiai
Graži Sueiga Dr. ir Ponios 
Juozaičių Name Marąuette Pk.

atos vakarėlyje”, liepos 
susiriniko gražus būrys

SUSIRINKIMAI CLASSIFIED ADS

Musų draugai Rubašiai, ku
rie gyvena adresu 3043 W. 39 
PI., gali pasididžiuoti. Jų vie
natinis sūnūs, Frank Rubašius 
šiomis dienomis sėkmingai 
baigė mokslus Herzl Junior 
Kolegijoje. Graduation iškil
mės įvyko birželio menesio 
pabaigoje.

Dabar jaunasis Frank Ruba
šius ketina lankyti universite
tą ir sieks advokato profesi
jos. Beje, pirm dviejų metų 
jisai sėkmingai užbaigė savo 
kursus Hąrrison vidurinėje 
mokykloje.

Pažangus Žmonės
Jaunojo Fihmk Rubašiaus tė

vai; Frauk SLJr Barbora Ru
bašiai, yra pažangus žmones. 
Jie skaito paždngi uosius laik
raščius, “Naująja Gadynę” ir 
“Naujienas”, jie taippat yra 
nariai LDD ,4-tos kuopos ir ki
lų pažangiųjų organizacijų. 
Jaunasis Frank nuo pat jau
nų. dienų yra palinkęs į sportą 
ir dailę. Per daugelį metų jis 
priklauso mūsiškiam “Naujos 
Gadynes” chore ir nuolat daly
vauja choro pamokose.

Jaunuoliui Frank Rubašiui 
aš linkiu geriausio pasisekimo 
moksle. Linkiu, kad jis lai
mingai pasiektų užsibrėžto tik
slo. O tėveliams priklauso di
delis kreditas už suteikimą sū
nui galimybės siekti aukštojo 
mokslo. Tikiu, kad jaunasis 
Frank tas savo tėvų pastan
gas tinkamai įvertins ir senat
vėje suteiks jiems ir paguodą 
ir reikiamą paramą.

Your Friend

visuomenės veikėjų ir giminių, 
tarpe kurių buvo ir p. Konsu
las Daužvardis su p. Daužvar- 
dienę pp. Juozaičių namuose, 
3634 S. Campbell Avė., kad 
iartų su jais pasidžiaugus ir 
paviešėjus. Džiaugsmo ten bu
vo gražaus, nes pp. Juozaičiai 
susilaukė brangių svetelių iš 
Kauno, būtent vienturtės duk
ters Irenos su vyru Majoru Ži- 
bavičium ir šuneliu Liudviku. 
Malonu buvo ir mums, dalyva
vusiems, pasveikint brangius 
svečius ir susipažinti su dide
lės simpatijos asmeniu, p. Ma
joru Zibavičium, kuris užima 
svarbią vietą Lietuvos aviaci
joje.

Vakarienė “a ta Kaupas”

Pas pp. Juozaičius visuomet 
malonu viešėti; jie parenka 
netik įdomią kampaniją, bet 
taipgi patiekia ir turtingas vai
šes. šį sykį valgiai buvo paga
minti “diriguojant” jaunai ma- 
jorienei p. Zubavičicnei, taip 
ka d beveik jautiesi esąs Kau
ne, Metropolyje. *

“Jaunimas” Ruošia 
Iškilmingą Jaunimo 
Šventę —■ Pikniką
Įvyks Rugp. 20, Sunset Darže

Juozas Poška, “Jaunimo” re
daktorius ir to laikraščio lei
dėjų gildijas prezidentas, pra
neša, kad rugpjūčio 20 d., Sun
set Parke įVykstanlis “Jauni
mo” piknikas -festivalas bus 
vienas iš didžiausių ir spalvin
giausių Chicagos- lietuviško 
jaunimo sąskrydžių, laikytų 
čia bėgyj pereitų dešimts me
tų.

Lietuviškos dainos švente 
bus vienas iš aukštųjų pro
gramos punktų. Koncertuos 
garsieji “Pirmyn” ir “Birutės” 
chorai.

Pustuzinis softbolo ratelių 
persiims už Chicagos lietuvių 
čampionatą.

Vytauto Ęeliajaus lietuvių 
liaudies šokėjai patieks specia
liai prirengtą Lietuviškų Pa
baigtuvių sceną šokiuose, šute-

Svarbų susirinkimą šaukia bend
rai LSS Chicagos Centralinė kuopa 
ir ,LD Draugijos 4 kp. penktadie
nio vakare, liepos 21 dieną, Naujie
nų name. Pradžia 8 vai. Yra svar
bių reikalų apsvarstyti. Naujienų 
redaktorius Dr. P. Grigai- 
;is referuos apie vėliausius įvykius 

i ietuvių viešajame gyvenime ir drg. 
V. Poška pateiks raportą iš patyri
mų įgytų tarpe Brooklyno pažan
giųjų lietuvių, kuriuos jis tik ap- 
ankė. Abiejų organizacijų nariai 

kviečiami butįnai dalyvauti.
Sekr. W. V. M.

Humboldt Park Lietuvių Politi
kos Kliubo susirinkimas įvyks lie
pos 20 d. svet. 3600 W. North Avė., I kambariai, švarus, šviesus, $12.00. 
Chicago, 8 v. v. Gerbiami kliubie-| 913 W. Cullerton St. (20th St.) 
čiai, nepamirškite į susirinkimą at
vykti. Valdyba

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių operato
rių viena adata siūti aukštos rū
šies plaunamas sukneles dirbtuvėj. 
Taipgi, keletas inspektorių ir pre- 
senų. Kreiptis tarpe aštuntos ir de
vintos ryte. 366 West Adams St.

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
3856 S. Union Avė. Geras mokes
tis—trumpos valandos.

FOR KENT—IN GENERAL

RENDAI 4 kambariai—2 mieg-

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Ar Įrodys, Kad 
Moterys Nebloges
nės Už Vyrus? —

Prie Automobilio Vairo?

iš Lietuvos, parsivežųs 
šeimą. Majoras Zubavi- 
pareigų šaukiamas, grįš 

rugsėjo mėn.,

RENDUOSIU arba parduosiu ta
verną su visais fixturiais, gera vie
ta — prie fabrikų. Insurance už
mokėta. Atvažiuokite tuojau, busi
te užganėdinti. 856 W. 122 St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, 2 
krėslai. Įsteigta 10 metų, arti kam
po. Arba priims partnerį.

MARQUETTE PARK — šios1 3107 s> Halsted st 
savaites pradžioj keturios jau
nos ir gražios panelės pašilei- 
do į labai tolimą kelionę j|šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Californiją.

Keleivės yra 
Pulsuckis, 
Street, jos draugė, grožio sa-Į lengvais terminais atsakančiam as- 
liono operatorė nuo 5037 Su 
Damen Avenue, ir dvi kitos jų 
giminaitės. Išvažiavo su nau
ju 1939 Chevrolctu.

Jos mano aplankyti 
Frau cisco
kitas gražias gamtos vietas,! T3AT>n1AWTi\/rTTT ^7 i I - ” ’ PARDAVIMUI gelių krautuve,
kurių Califormjoje yra labai 30 metų įsteigta, gyvenimui kam- 
daug, na, žinoma, užsuks ir į bariai užpakalyj, labai puikus fik- 
Tri, , . „ . ; ceriai—lietuviška apylinkė.Hollyvvoodą, is kur ateina visi 1903 s Halsted St.
krutamieji paveikslai. (Jeigu Į _ 
pasitaikys, tai gal musų pane- REAL ESTATE FOR ŠALĘ 
les dar žvaigždėmis paliks?) ---------------------------------------------

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
Kelionėje užtruks tris, savai- taverno bizniu, arba mainysiu į di

les laiko dėsnį. 6826 So. Racine Avė.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 

p-lčs Morta I mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
ų n ji Ser’aus*4 esamų piknikams daržų. oz.51 o. Kockweil gavįninkas parduos visą arba dalį

meniui. BOX 1-019, 1739 So. Halsted
'• Street. "

PARDAVIMUI krautuvė ir dvie
jų flatų freimas—naujais asbesto 
saidingais. South Halsted arti Gar- 
field Blvd. Pajamų virš 16%. At- 

San sakanti kaina greitam pardavimui, 
•pasaulinę’ parodą, | Savininkas Diversey 3435. 

vietas,
Tarpe įvairių gėrimų, pirmą 

sykį teko ragauti likerą “šer
mukšninę” parvežtą iš Lietu- 
Vos ir kitas II “delicacies”, 
taipgi importuotas. Sveikinome 
jaunus svečius toastu ir džiau
gėmės, kad bene pirmoji lie
tuvaitė grįžo pas tėvus į sve
čius 
savo 
čius
Lietuvon bene 
bet p. Zubavičiene su šuneliu 
mano Chicagoj c ilgiau paviešė
ti ir pavasariop grįžti Lietuvon.

Majoro VJbavičiaus Įspūdžiai 
Apie Ameriką

Daug girdėjęs apie Ameri
kos gyvenimo “greitumą”, p. 
Majoras jnokdamas pasakojo, 
kad jis visai “'kitaip” įsivaiz
dinęs. Iš aprašymų ir pasako
jimų, jam susidarė vaidentuvė
je vaizdas, kad čia pas mus 
bėga minios žmonių tekini, jei

Užlaiko Siuvyklą Coloradoj
Grįždamos iš Californijos, 

p-lė Pulsuckis ir jos draugės 
užsuks į Edgewater,( Colorado, 
kur gyvena jos dėdė Kazimie
ras Daukša. Jisai ten užlaiko 
siuvyklą jau per 10 metų. Vie
nu laiku gyveno Chicagoj ir 
buvo geras naujienietis. Ne
žinau ar dabar skaito “Naujie
nas” ar ne.

PARDAVIMUI—prie 4254 S. Ash
land, priešais stock yardų 2 aukštų 
namas su tavernų ir fikčeriais bei 
8 kambarių flatu viršuj._Qaro šilu
ma, kaina $7,000, $3,000 pinigais.

$3750 pilna kaina pirks7 2 aukštų 
freiminį su tavernų, įskaitant fik- 
čeriųs ir 2 flatu 1—4; 1—5, konkri- 
to pamatas. 7006 S. Ashland Avė.

pama ir vėl bėgama ... Sakosi 
radęs viską kitaip; ir žmones 
nuoširdus, kultūringi ir kitų 
daug gražių ir įdomybių tokių, 
kokių Europon niekur neužtik-

P-a Ireną Juoznitytę-Zibavi- 
eienę reikia pasveikinti, kad 
išsirinko sau puikų vyrą Lie
tuvoje, su kuriuom labai lai-
mingai gyvena. Jųjų sūnelis, 
Liudvikas, vos 2^ metų am
žiaus, nepaprastai malonus ir 
mandagus kūdikis. Jisai džen
telmeniškai ir ponioms “asis
tuoja” ir mandagiai kiekvie
ną gražiai lietuviškai ir an
gliškai pakalbina.

Paviešėję gražiai iki “ank
stybų gaidelių”, .padainavę ir
pasilinksminę, atsisveikinome 
nenoroms. Pabuvoti kultūringų 
žmonių kompanijoje yra netik 
malonu ir įdomu, bet dvasi
niai žmogus sustiprėji ir už
miršti kasdieninio gyvenimo 
pilkumus ir rupesnius. Už tas 
didelio malonumo valandas, 
dėkingi esame maloniems šei
mininkams Dr. ir poniai Juo- 
zaičiams. Svetys

11 ■■ll 1 1 —
mus, po atviru dangum, prie 
didžiulio laužo liepsnų švie
sos.

Šiemetinis festivalas su
trauks mažiausiai du kart tiek 
publikos kiek pernai buvo, sa
ko Poška. Daug svečių suva
žiuos iš tolimesnių kolonijų.

Chicagos lietuviai dabar ga
li gauti bilietus į “Jaunimo” 
festivalą pas savo kaimynystės 
biznierius. (Sp.)

Reikia pasakyti, kad šios 
panelės, vienui vienos išvažia
vo ir nori padaryti “rekordą” 
“subytindamos” vyrus vairuo
tojus. Vyrai, mat vis dar mano, 
kad moteris negali gerai auto
mobilius vairuoti. Bet jos paro
dys, kad vyrai klysta. Sako, 
kad padarys 6,000 mylių ir lai
mingai sugrįš Chicagon.

Į kelionę ruošėsi pasileisti ir

PIRM NEGU PIRKSI, APŽIŪRĖK 
ŠIUOS BARGENUS!

$3,000 pinigais pirksi 12 apart- 
mentinį kampinį namą. Rendos $5. 
400, metams. Greitam pardavimui 
$18,000. Galima atvežti.

$2,000 pinigais pirksi 6 apartmen- 
tinį kampinį namą. Geros pajamos. 
Tiktai $10,500.'

$2,500 pinigais pirksi 11 metų se
numo 3 krautuves ir 2x5 kambarių 
apartmentus, 3 karų garažą plyti
nį. Pilna kaina $16,500.

$500 pinigais pirksi geltonų ply
tų dviflatį, garu šildomą. Pilna kai
na $4,500.

Kiti gerieji pirkiniai iš bizniavų 
ir gyvenamų namų.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3934 Irving Park Boulevard 
10 North Clark St.

p. Pulsuckiene, bet ji negalėjo
ištrukti, nes p. Pulsuckis gana 
sunkiai serga ir reikalauja 
priežiūros.

Jaunoms keleivėms linkime
laimingai keliauti, daug pama
tyti ir sveikom sugrįžti namo.

N. K.

West Pullman’o
Lietuvių Dėmesiui

Kazys Pačius dirba pas Al
fonsą Bajorūną. “Naujienų”

FINANCIAL 
^^^^j^F^nansai-Paskolos

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuotj . į pir
mą morgičių $500 ir aukščiau, — 
pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2201 Cermak Road, Chicago, III.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandait ir Jtai^P yjfayĮmui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionalini žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

prenumeratos atnaujinimo, ar 
Naujienoms senų skolų apsimo
kėjimo reikalu kreipkitės šiuo 
antrašu: 12003 S. Halsted St.

(Skelb.)

AR JIESKAl 
DARBO?

.---------- SKAITYK KASDIEN  

NAUJIENAS]
L,-------- su TEMYK SKUTO-"

"RflKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Sūuth Halsled Street. CHICAGO.ILL.

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t. 

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerf, bet garstakl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukitos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500 
“NAUJIENOS” . I 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Iii.
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Pagrobė, Apiplėšė 
Teisėją Hermes 
Town of Lake

Pavogė Jo Automobilį Ir 
Atėmė $45

Užmušė Keturis 
Jaunuolius, Tris 
Slinkiai Sužeidė

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Sudaužė Lietuvio Automobilį

//

TOWN OF LAKE. — Du 
nežinomi maskuoti piktadariai 
vakar anksti rytą Tovvn of 
Lake apylinkėj pagrobė teisė
ją Joseph B. Hermes, jį api
plėšė ir išvežę į laukus, ten pa
leido.

Teisėjas Hermes, kuris tar
nauja miesto raketų teisme ir 
gyvena adresu 5126 S.- Bishop 
Street, važiavo namo apie an
trą valandą ryto. Prie 47-tos 
ir Ashland jisai sustojo pa
laukti kol trafiko šviesa per
simainys. Ten belaukiant, į jo 
automobili įšoko du minimi 
piktadariai, ir grūmodami re
volveriais, pi įvertė jį važiuoti 
iki Lake gatvės ir ten — į 
vakarus.

Teisėjui nuvažiavus prie 
Mannheim Road vieškelio, pik
tadariai jį iš automobilio iš
metė, pasiėmė jo $45 ir nuva
žiavo savo keliais.

Traginga Trobų Nelaime: 'Žu
vo Keli Lietuviai

Keturi jaunuoliai buvo už
mušti ir trys sunkiai sužeisti, 
kai netoli Van Oriu, III., susi
dūrė du trokai. Van Orin yra 
apie 100 mylių į vakarus nuo 
C h ic a gos.

Tarp sužeistųjų ir užmuštų
jų buvo keli lietuviai.

Užmuštieji yra:
15 metų John Kass iš Depue, 

Ilk; x įz i

18 metų Leo Gervelis, iš 
Spring Valley, III.;

Ignatz Nosalik, 22, iš Depue, 
ir 16 metų Ray Witalka, iš 

La Šalie, UI.
Tarp sužeistųjų buvo
Feliksas Martinaitis, ir
Benny Talbot. Jų adresai nė

ra žinomi.
Užmuštieji ir sužeistieji va

kar rytą išvažiavo su troku į 
darbą vienos seklų bendrovės 
ukyj. Prie pat Ohio, III., į jų 
t roką įvažiavo kitas sunkus 
trokas, prie kurio vairo buvo

• Prie Union ir 43-tos gatvės 
automobilis, važiuojantis gana 
greitai ir 'vežantis sužeistą 
žmogų ligoninėn, įvažiavo į lie 
tuvio Antano Brazio mašiną, 
ir sužeistąjį dar labiau sužei
dė. Brazis išliko sveikas.

Sužeistasis buvo 20 metų 
Clarence Doyle, nuo 2’500 So. 
Sacramento avenue. Kokiu tai 
budu jisai skaudžiai apsidegi
no, ir draugas Gl'arence John
son. nuo 4202 Wentworth avė. 
sutiko nuvežti jį Evangelical 
ligoninėn. Johnson išliko svei1 
kas, bet buvo suimtas už ne
atsargų važiavimą, žaizdas pa 
nešė ir du jauni vaikai, važia 
vę jo automobilyj, 15 melų 
Walter Waddell ir 10 metų 
Madonna Johnston.

Brazis gyvena adresu 3044 
S. Union avenue.

p » »
• Trys žmonės buvo gana sun
kiai sužeisti, kai jų automobi
lis nusirito nuo kelio į griov' 
prie Sheridan ir Downey vieš-

NAUJIENOS, CMcago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
H0LLYW00D, GAL. — 19 metų Dawn Hope Noel, 

žmona orkestro vedėjo Herbert James Noel, nusižudė 
po ginčo Su vyru apie vizitą į nudistų stovyklą.

VAKAR CHICAGOJE
• Prie East Hubbar.d ir Wack- 
er gatvių pamišęs 70 metų ki
nietis su peiliu sužeidė du žmo
nes. 35 metų George Gutzler’- 
iui, nuo 2900 Clybourn avenue, 
prakirto ranką, o 24 metų Ro- 
b^jt J. Bailey, 149 N. LeClaire 
Street, sužeidė galvą. Pamišė
lis buvo uždarytas E. Chicago 
nuovados kalėjime. Sako-, kad 
jo vardas yra Leo Charley.

o » »
O Nežinomas piktadaris už
puolė du darbininkus avalinės 
krautuvėj prie 3228 N. Lincoln 
avenue, ir atėmė nuo jų $33.45. 
Nuo kasierės Sylvia Shepetis 
jisai atėmė ir kelis centus, ku
riuos ji turėjo registeryj.

» » 0
O Beieškodamas vietos atsisė
sti Grant Parko koncertų aik
štėj, chicagietis Bcb Nott, nuo 
7821 Paxton avenue rado pi
niginę su šimtu dolerių.

» » »
• Sturgis, Mich., ligoninėje 
pasimirė Frederick B. Childs, 
Chicagos firmos Libby, McNeil 
and Libby vice-prezidentas.

8 O
• Policija suėmė 17 metų ber

niuką William Mack Powe!l,

nuo 4757 Calumet avenue, ir 
apkaltino jį moteriškės užpuo
limu, prie Drexel ir 47-tos. 
Berniukas prisipažino. 

» » »
• Susiginčijusi su savo 66 
metų vyru, 27 metų Marie 
Kleinschmidt nutarė nusižudy
ti ir išgėrė buteliuką dažų. Ji 
gyveno adresu 2’620 Deere 
Park, Highland Parko prie- 
miestyj. Moteriškė guli ligoni
nėj — pasveiks, o vyras Ed- 
ward A. Kleinschmidt ruošiasi 
paduoti divorso bylą.

Uždarė 900
Alinių

Policija vakar uždarė 905 
alines Ghicagoj. Jų savininkai 
dar neturi naujų, pabrangintų 
laisnių, kuriuos visos alinės 
turi nusipirkti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOS*"’
Mielaširdingas automobilis

tas, važiuojantis pro šalį, tei
sėją Hermes laukuose paste
bėjo ir atvežė jį atgal “civi- 
lizacijon”. Įvykį tyrinėja New 
City nuovados po’icija.

Nubaudė Lietuvi
L 

Kalėjimu Už 
Nelegali Alkoholį

Gavo 3 Metų Terminų

Federalis teisėjas James H. 
\Vilkerson vakar nuteisė Mar- 
(Įuette Parko lietuvį sėdėti tris 
metus laiko kalėjime už ope
ra vi mą nelegalūs alkoholio va
ryklos.

Nuteistasis yra 52 metų Vik
toras Baubimas, nuo 6557 So. 
Talman Avenue.

Baubimas ir du 'kiti asmenys 
operavo tą bravorą ukyj, ne
toli Arlington Heights.

Jo talkininkas Ędward Daw- 
es iš Glenvievv, buvęs konšte- 
belis, buvo nuteistas dviems 
metams, o ūkio savininkas 
Emil H. Beisner gavo šešis mė
nesius.

šeštadieni Laidos 
J. Louis Comiskey

šeštadienio rytą Calvary ka
pinėse bus palaidotas J. Louis 
Comiskey, garsus Chicagietis 
sporto mėgėjas — baseball ko
mandos White Sox preziden
tas. Jisai pasimirė užvakar va
kare Eagle River miestelyj, 
Wis.

Vakar vakare velionio kū
nas buvo parvežtas Chicagon.

ūkininkas Oscar Cherry, iš Ge- 
neseo, III. Gherry važiavo na
mo iš Chicagos skerdyklų, kur 
buvo nu vežės galvijų trans
portą. Jo trokas sudraskė vi
są šoną troko, kuriame važia
vo jaunuoliai, ir juos išmetė 
ant vieškelio cemento nelyg 
maišus.

Kitos smulkmenos apie ne
laimę nežinomos.

Reikalauja $100,069 
Nuo 6 Aludininkų

Superior teisme buvo užves
ta byla, kurioj skundėjai rei
kalauja $100,000 iš nuo kelių 
aludininkų. Skundžiamieji yra 
Marie ir Edward Cassidy, ku
rie užlaiko alinę adresu 6122 
S. Ashland avenue; Charles 
Porod ir Julius Bell, savininkai 
alinės prie , 6234 S. Ashland 
avenue, ir Bessie ir Matthew 
Dickey, savininkai alinės ties 
6238 S. Ashland avenue.

Skundėjai sako, kad 25 me
tų Thomas O’Rourke aplankė 
visas tris alines, pasigėrė ir, 
susiginčijęs su broliu Leo, žu
vo nuo revolverio kulkos. Jo 
žmona Eilėn O’Rourke, nuo 
3552 West 65th street, ir ki
ti giminės, kuri bylą užvedė, 
sako, jeigu O’Rourke vyras ne
būtų pasigėręs — jisai nebūtų 
susiginčijęs, ir rezultate, ne
būtų praradęs gyvybę.

• Lincoln Parke, kelių praei
vių akyįvaizdoje nusišovė ne
žinomas 70 metų žmogus. Sa
vižudis buvo gražiai pasirėdęs 
ir atrodė pasiturintis.

kelių.
« » »

• Prie Jackson, Mich., ant 
vieškelio 12 trokas užmušė chi- 
cagietį Lee Tackitt, nuo 923 
VVindsor avenue.

0 P O
• Prie Clark ir Walton neži
nomas automobilistas užmušė 
80 metų senelę Helen Olds, nuo 
881 N. LaSalle Street.

o » 0

• “Hit-and-run” vairuotojas 
prie Cermak ir Halsted gatvių 
suvažinėjo ir kritiškai sužeidė 
chicagietį 55 metų Frank Izan- 
son, nuo 5946 S. Halsted st.

Areštavo Pinigų 
Lošimo Įstaigos 
Savininką
Kamantinėja Apie Nužudymą

CICERO. — Prokuratūros po • 
licija vakar areštavo graiką 
James Betinis, savininką pini
gų lošimo lizdo, adresu 2131 
S. Cicero avenue, ir jo šoferį, 
Philip Passaro, nuo 3330 W. 
Rooscvelt Rd.

Betinis buvo suimtas kaman
tinėjimui apie mirtį Zygmund 
Zarzeckio, jauno ciceriečio, ku
ris buvo nušautas apie mėne
sį laiko atgal. Zarzecki žuvo 
eidamas namo iš Belinio įstai
gos, kur lošė pinigais.

Suimtojo Betinio automobi
lyj buvęs rastas revolveris, ku
riuo Zarzecki buvo nušautas.

Skelbimai Naujienose 
dunda įaudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
via naudingos.

MAUJIENŲ-ACME Telephoto
ELW00D, ILL. — Likučiai keleivinio automobilio, kurį sudaužė traukinys ir

Sekm. Rugpjūčio 13 d. 1939
Ysu dovanomis

b
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Linksmas!—Gražus!—Įspūdingas!
iŠ® JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

11

SUNSET PARK
Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!

užmušė penkis jame važiavusius keleivius.




