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MANOMA, LAIKINAI IŠVENGTA STREIKO
Unija buvo prisiruošusi paskelbti streiką

darbi- 
sugrąv

sutiko 
į dar-

nepa
teks, 

rašyto

CHICAGO, rugp. 9. — Ar- 
mour kompanijos skerdyklų 
viršininkai trečiadienį paskel
bė, kad 15 pavarytų iš darbo 
stewardų — darbininkų atsto
vų — bus priimti vėl darban. 
Jie pradėsią dirbti nuo ateinan
čio pirmadienio.

Dėl pašalinimo šitų darbinin
kų unija buvo prisiruošusi pa
šaukti darbininkus į streiką. 
Faktinai, unijos nariai įparei
gojo specialų komitetą paskelb
ti streiką, jei sakytiems 
ninkams darbas nebus 
žintas.

Dabar, kai kompanija 
stewardus priimti atgal
bą, manoma, kad streiko iš
vengta — bent laikinai.

Bet streiko galimumas 
šalintas visai. Dalykas 
kad unija reikalauja
kontrakto su kompanija jos 
septyniolikoje įmonių visoj ša
ly, o kompanija nesutinka kon
traktą pasirašyti.

—X—X----X----
CHICAGO, rugp. 9. — Ry

šium su gresiančiu Armour 
kompanijos darbiųinkų streiku 
dalykai trečiadienį vystėsi taip:

Skerdyklų darbininkams or
ganizuoti komiteto atstotai, 
Henry Johnson ir Don Harris, 
turėjo vėl pasikalbėjimą su 
kompanijos viršininkais. John
son ir Harris reikalavo priim
ti atgal į darbą pavarytus 15 
darbininkų — šapos stewardų.

Kompaniją pasikalbėjime re
prezentavo viceprezidentas Don 
King ir superintendentas W. S. 
Renfro.

Jam pasibaigus, kompanijos 
atstovai atsisakė padaryti bet 
kokį pareiškimą. Unijos atsto
vas Harris pasakė tik tiek: 
“Mes tęsiame pasikalbėjimus.” 

Užklaustas, ar unijos atsto
vai dar turės pasitarimų su 
kompanijos administracija, Har
ris atsakė: “Mes išteisime pa
reiškimą šį vakarą.”

Iš šito atsakymo daryta iš
vadas, kad Armour kompani
jos įr unijos atstovų derybos 
bent kol kas nedavė pageidau
jamų darbininkams rezultatų.

Vėliau 
pasimatė 
pranešė, 
si.

Iš viso padėtis streiko at
žvilgiu Armour 
skerdyklose atrodė rimta. Pir
madienį kompanija pašalino 
darbo 15-ką stewardų — dar
bininkų atstovų, kurie priima 
nusiskundimus. Tą patį vaka
rą unijos mitinge tapo išrink
tas specialus komitetas reika
lauti. kad kompanija priimtų 
atgal pavarytus stewardus.

Antradienį šitas komitetas 
turėjo pasikalbėjimą su kom
panijos vedėjais. Pasikalbėji
mas nutruko, kai komitetas pa
reikalavo sugrąžinti į darbą 
pavarytus darbininkus. Vakare 
antradienį vėl įvyko unijos su
sirinkimas.

šitas susirinkimas paskyrė 
komitetą iš 52 asmenų ir įpa
reigojo jį pašaukti į streiką 
Armouro kompanijos skerdyk
lų darbininkus, jei 15-ka pava
rytų stewardų nebus sugrąžin- 
ti darbui. Tenka pabrėžti: ne 
įgaliojo, bet įpareigojo paskelb
ti streiką.

/

Bet kol kas derybos su 
kompanija vedamos. Kol kas 
taip į darbininkus, kaip ir j 
kompaniją daromas spaudimas 
taikytis. Spaudimą daro meras 
Kelly, ragina taikytis miesto 
tarybos nariai. Laukiama at
vykstant iš Washingtono į Chi- 
cagą darbo departamento atsto
vą James F. Dewey, kuris ne
senai tarpininkavo angliakasių 
ginče.

Kitas dalykas. Trečiadienį 
gauta žinia iš Fargo, N. D., 
kad ten, Armouro įmonėje, pa
varyti iš , darbo du darbininkai. 
Vienintelis jų nusikaltimas bu
vęs — unijinė veikla. Ir šitas 
įvykis darbininkų ir kompani
jos santykių nepagerino.

Generolui Franco 
duota daugiau 

galios
9BURGOS, Ispanija, rugp.

— Ispanijos vyriausybė paskel
bė trečiadienį, kad šalies ap
saugai tapo sudarytos trys mi
nisterijos — armijos, laivyno 
ir oro spėkų. Generolas Franco, 
kaipo vyriausybės prezidentas, 
gavo daugiau galios, nes tapo 
panaikintas viceprezidento ofi
sas, o jo galia pavesta prezi
dentui. Viceprezidento vieta iki 
šiol buvo užsienių reikalų mi- 
nisterio Jordaną rankose.

darbininkų atstovai 
su meru Kelly. Jam 
kaip dalykai vysto-

Dancigo nacių vadas 
sugrįžo iš konferen

cijos su Hitleriu

kompanijos

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

Giedra; truputį šilčiau; len 
gvi ir vidutinio stiprumo va
karų iki šiaurės vakarų vėjai; 
saulė teka 5:50 v. r., leidžiasi 
8:01 v. v.

y

Naujienų-Actne Telephoio
SPRINGFIELD, ILL. — Pasitikimas brolių Moody, kurie išsilaikė savo lėk 

tuve ore 343 valandas ir 46 minutes.

J;r

TORNADO UŽGAVO MICHIGAN 
VALSTIJĄ

VIENAS ASMUO UŽMUŠTAS, DAUG SUŽEISTŲ. TURTUI 
ŽALOS PADARYTA DAUGIAU NEI $1,000,000

DETROIT, !Mich., rugp. 9. — 
Vėlai antradienį viesulas (tor
nado) užgavo Michigan valsti
ją net ’penkiose paskirose apy
linkėse.

Skaudžiausia nukentėjo Ka- 
lamazoo kauntės Texas mieste
lis. Čia vienas žmogus tapo už
muštas, kai ant jo nuvirto pa
stato stogas.

Trijų mylių atstumo j nuo Ka- 
lamazoo, miestely Comstock, 
25 namai apdraskyti. Jų sto
gai nuversti.

Comstocke pastatytos palapi
nės nukentėjusiems dėl viešu- tys.

lo prisiglausti. Miestely tele
grafo, telefono ir elektros lai
dai nutraukti, medžiai suversti 
krūvomis.

Be to, trijose kitose apylin
kėse viesulas padarė nemažai 
žalos. Apskaičiuojama, kad vi
so turtui padaryta žalos apie 
$1,000,000. Gal būt, nuostoliai 
pasirodys kur kas didesni bu
vę, nei

Nors 
vienas 
Baker,
ir lengviau buvo kelios dešim-

iš karto manyta.
žuvo dėl viesulo tik 
asmuo, tūlas Lester 

tačiau sužeistų sunkiau

JAPONAI REIKALAUJA BRITŲ ATSI 
PRAŠYMO

Vokietija suregis
truos civilių gyven

tojų pajėgas
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

9. — Pereito antradienio vaka
re nacių - vyriausybė įsakė pa
daryti naują Vokietijos gyven
to jtį surašinėjimą. Nesurašinės 
tik kareivių, rezervistų ir vai
kų jaunesnių kaip 5 metų bei 
senių, kurių amžius prašoko 70 
metų.

Ypatingo dėmesio bus krei
piama į gyventojų paruošimus 
tam tikriems darbams. Kitaip 
tariant, tai bus surašinėjimas 
Vokietijos civilių gyventojų pa
jėgos.

Ruošia medžiagą ge
ležinkelio ir valdžios 

byloje

DANCIGAS, rugp. 9. — Al- 
)ert Forster, Dancigo nacių 
vadas, sugrįžo iš Berchtesga- 
deno, kur turėjo pasikalbėjimą 
su Hitleriu. Manoma, jis par
vežė naujas Hitlerio instruk
cijas Dancigo naciams.

Trečiadienį ruoštas masinis 
mitingas Dancige, kurio vy
riausiu kalbėtoju buvo numaty
tas Forster.

SPOKANE; Wash., rugp. 9. 
— Jungt. Valstijų valdžios ad
vokatai vienoj pusėje ir North
ern Pacific geležinkelio advo
katai kitoj ruošia medžiagą by
lai dėl 1,500,000 akrų žemės.

Byla prasidėjo prieš dešimtį 
metų. Ji yra iškelta tikslu nu
spręsti, ar 1,500,000 akrų pri
klauso Jungt. Valstijoms ar sa
kytam geležinkeliui. Šitą bylą 
teks išspręsti Jungt. Valstijų 
Vyriausiajam teismui.

Įspėja laivus apie 
audrą

JACKSONVILLE, Fla., rugp. 
9. — Jungt. Valstijų oro biu
ras praneša, kad Puerto Rico 
apylinkėje formuojasi trbpiško- 
ji audra ir slenka Šiaurus va
karų linkui. Audra esanti ne
stipri. Visgi patariamą ypatin- 

mažiemsiems laivams, ku- 
yra

gai 
rie 
jos.

audros kely, saugotis

HONGKONG, rugp. 9. — Pe-. 
reitą pirmadienį minia kinų su
rengė demonstraciją ties britų 
konsulatu Swatowe, Kinijoj.

Britų pranešimais, kai de
monstracija prasidėjo, būrys 
britų jūreivių užėmė poziciją 
prie konsulato. Vėliau jūreiviai

i WASHINGTON, D\ C., rugp. pasįtraukė į konsulatą. Men- 
rugp ‘9’ Prezidentas Rboseveltas kjausj0 jureiviu susirėmimo su 

pasiuntė valdžiosneįvyko. .
departamentų aV^’^ioinlcamsz.laLl-'--f)gIYj-ons|1.UC)į:ojų tarpe betgi 
šką, reikalaudamas mažinti, t įVyį0 muštynės. Vienas kinas 
kaip galima, išlaidas. Jisai sa- tapo jose sužeistas. Japonai sa
ko, kad sumažintiišlaidas ga- Į ]<0> kad jį sužeidė britu jurei- 
lima- v, viai.

Britų lėktuvų prati-Prezidentas reika 
muose žuvo keturi lauja sumažinti de 
žmonės; 5-kių pa- partamentų išlaidas)™

sigendąma
LONDONAS, Anglija, į x - ,. .

9. —- Bri tani j ps^įektu vi| manęv-j 
(ruošė* * anksti? ^trečiadienio - * ry tą
vienas bombonešis nukrito Ir 
sudegė. Keturi - lakūnai žuvo. 
Kito lėktuvo pasigendama. Lai J I
vai ieško jo likučių juroje. .

Anglijos apsaugos sistema, 
sako pranešimai, veikianti ge
rai. Kiekvienas., lėktuvas, kuris

■ vaidino užpuolikų rolę, buvo 
pastebėtas. Priešlėktuvinės- pa
trankos pastatytos strateginė
se vietose.

Menamieji užpuolikų lėktu
vai meta žemėn tam tikras pa
švaistes vietoj bombų. Apačio
je, žemoje, imami fotografiniai 
paveikslai tikslu parodyti, ar 
menamos bombos pataiko į tai-

ka- 
mi- 
Ka- 
pa- 
Vo-

Japonijoj eina smar
ki savitarpė kova
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

9. — Gaunamais čia praneši
mais, Japonijoj eina smarki 
kova tarp jaunųjų armijos 
rininkų vienoj pusėje ir 
nisterių kabineto — kitoje, 
rininkai reikalauja tuojau 
daryti karinę sutartį su
kieti j a ir Italija, šitam reika
lavimui priešinga yra ministe- 
rių kabineto dauguma.

Dėl savitarpe japonų kovos 
gali rezignuoti ministerių ’ ka
binetas. Daugiau net: pačių mi
nisterių gyvybei grūmojąs pa
vojus.

Eina kalbos, kad 
laukti atviro karininkų 
mo prieš vyriausybę. .

Demokratai nesko 
lingi Lewisui

Taigi britų ir japonų prane
šimai skiriasi. Ir japonai rei
kalauja, kad Britanijos valdžia 
dėl kino sužeidimo atsiprašytų, 
jam pinigais atlygintų ir pri
žadėtų, kad ateity britai vengs 
tokius įvykius iššaukti.

Šitas incidentas skaitomas 
itin rimtu. Nes štai ruošiama 
demonstracija prieš britus ties 
jų konsulatu. Nežinia kas su
žeidė kiną, bet japonai reika
lauja, kad Britanija atsiprašy
tų. Ar Britanija nusilenks ja
ponams — štai kuo yra susi
domėję stebėtojai.

Francuzija ir Turki- y- . <-r
ja pasirašė prekybos JL1 e t U V O S į > aujienOS 

sutarti ' --------- i---------

PITTSBURGH, Pa., rugp, 9. 
— Demokratų partijos naciona
linis iždininkas, Oliver A. ,Quay- 
le, atlankęs trečiadienį šį mie
stą pareiškė, kad demokratij 
partija neskolinga John Lewiso 
vadovaujamai angliakasių uni
jai.

Teisybė, unija buvo paskoli
nusi demokratams $50,000, bet 
ta skola jau sugrąžinta.

Spaudoje kart kartėmis pra
nešta, kad John Lewis vado
vaujamos organizacijos perei
tuose prezidento rinkimuose pa
skolino demokratams apie $500,- 
000.

Pradėjo statyti 23 
karo laivus

galimą 
sukili-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 9. — Turkijos'ir Fran- 
euzijos atstovai trečiadienį su
sitarė dėl pagrindinių francu- 
zų turkų prekybos pakto dės
nių.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
9. — Einamais fiskaliais me
tais Jungt. Valstijos išleis $800,- 
000,000 naujiems karo laivams 
statyti ir laivynui išlaikyti. 
23-jų naujų karo laivų staty
mui darbas jau prasidėjo. Be 
to, statoma keletas mažų eks
perimentinių torpedinių laive
lių.

Mussolinį užgavo 
širdies ataka

LONDONAS, Anglija, rugp. 
9. — Iš privačių Romos šal
tinių gauta Londone praneši
mų, kad Italijos diktatorių 
Mussolinį užgavusi širdies ata
ka. Pranešimai dar sako, kad 
Mussolinis kenčia dėl uleerių 
pilve ir kad jis skubiai atskri
do iš Bologna į Romą, ieško
damas daktariškos pagalbos.

Tačiau oficialios žinios pa
čioje Romoje tvirtina, kad Mus
solinis esąs visai sveikas.

Britų derybos su ja
ponais sulaikytas

VILNIUS. — Iki šiol dar te-. lietuvių tautai, ta proga beveik 
bėra uždarytos šios Vilniaus; ištisai pacituodama musų stu- 
krašto lietuvių draugijos: 1) 
Tautinis Lietuvių Komitetas, 
2) Lietuvių Ūkio Draugija, 3) 
Vilniaus Lietuvių Mokytojų Są
junga, 4) Lietuvių švietimo 
Draugija “Rytas” Švenčionyse, 
5) Lietuvių šv. Kazimiero Drau
gija, 6) Liet. Labdarybės Drau
gija. Pastaroji yra likvidavimo 
stadijoje, šių visų uždarytųjų 
draugijų turtą dar tebevaldo 
lenkų administracijos įstaigų 
paskirti valdiniai kuratoriai.

dentės pasakytą kalbą.

Kasmet

TOKIO, Japonija, rugp. 9. — 
Britanijos ambasadorius Japo
nijai, Sir Robert Leslie Crai- 
gie, trečiadienį painformavo 
Japonijos vyriausybę, kad jis 
laukia ipformacijų apie Brita
nijos ir Jungt. Valstijų pasi
tarimus ir todėl norėtų atidė
ti kuriam laikui britų-japonų 
derybas Tientsino blokados ir 
kitais klausimais.

BOSTON, Mass., rugp. 9,— 
čia gautas pranešimas, kad ju
roje, 770 mylių toly nuo kran
to, užsidegė Amerikos preky
bos laivas Pipestone County. 
Laive

BES AN (JONAS.
Besancone, Rytų Prancūzijoje, 
įvyksta vasariniai prancūzų 
kalbos kursai užsieniečiams. 
Tuose kursuose šią vasarą mo
kosi 158 užsieniečių iš 22 val
stybių, tarp jų ir lietuvių stu
dentų grupė — viso 12 žmonių. 
Prancūzų revoliucijos 150 me
tų sukakties proga, Besancono 

į miesto rotušėje įvyko iškilmin
gas studentų užsieniečių, lan
kančių prancūzų kalbos vasa
ros kursus, priėmimas. Sukak
tuvių proga gražią sveikinimo 
kalbą kursantų vardu pasakė 
musų universiteto romanistikos 

I instituto studentė Galina Lo- 
rencaitė. Besancono universite
to dekanas — kursų vedėjas iš 
anksto pareiškė pageidavimą, 
kad visų užsieniečių studentų 
vardu kalbėtų lietuvaitė G. Lo- 
rencaitė, kuri, jo manymu, 
esanti viena iš geriausiai kal
bančių prancūziškai. Lietuvai
tės kalba iškilmių dalyvių bu
vo palydėta ovacijomis. Iškil
mes aprašė vietos spauda, kuri 
pareiškė labai gražių jausmų j

KAUNAS. — Liepos 24 d. į 
Lietuvą atvyko 30 lenkų rašy
tojų ekskursija. Lietuvių Ra
šytojų Draugija svečiams su
ruošė pietus, kuriuose be rašy
tojų dalyvavo daug lietuvių 
knygų leidėjų ir visa eilė lie
tuvių meno ir kultūros atsto
vų. Lenkų rašytojų delegaci
jos vardu kalbėdamas prof. 
Gorski pabrėžė nepaprastą lie
tuvių kultūros kilimą. Tai net 
iš pat pradžių krintą į akis at
važiavusiems į Kauną. Taip pat 
jis pabrėžė, kad lenkų litera
tūroje yra kai kurių tradicijų, 
kurios nesvetimos ir lietuviams, 
nes jas pareiškė Adomas Mic
kevičius savo kuriniuose. Ten 
pirmiausia buvo keliama min
tis apie nepriklausomą tautų 
gyvenimą. Tą mintį, t.y. nepri
klausomą abiejų tautų gyveni
mą tradicijos keliu* palaikys ir 
lenkų rašytojai, kurie dabar 
geriau susipažįsta su Lietuvos 
gyvenimu.

Rugpiučio Mėn

Naujienų raštine sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
yra 40 vyrų įgulos.
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Clevelando ir Ohio Žinios
Paradas ir tautinių darželių tokios atstovybės, tai jų darže-

formalus atidarymas
Tautiniai darželiai pradėjo at

sirasti prieš dešimt metų. Tuo 
laiku ir lietuvių darželis atsira-

rengti, o kiti jad baigiami. Ir 
visos tautos jau yra tutėJusicH 
įvairių iškilmių, įvairių dpVaikš- 
čiojimų. Kada tik ta ar kita 
tauta turi kokių prašmatnybę, 
tai vis sudaro tam tikrų ap
vaikščiojamų savo darželyj fe. Tii- 
^iau visų darželių formalaus 
atidarymo dar nebuvo buvę iki 
šiol. Taigi, liepos 30 dienų ir 
įvyko tos formalios ceremoni
jos, kurias atliko Roosevelto at
stovas McNutt ir miesto vyriau
sybė.

Oras tų dienų pasitaikė nepa
lankus. Iš ryto buvo labai smar
kus lietus, tad jau buvo mano
ma, kad jokių paradų nebus ga
lima įvykdyti. Bet apie pietus 
saulutė pasirodė ir visos tautos 
nudžiugo, kad jų pasirengimas 
nenueis niekais.

Apie p.rmą valandų de:ėtkai 
tuksiančių žmonių susirinko 
prie Amerikos Legijono darže
lio. Ir kaip pirmų valandų Legi- 
jonicrių komandos apsupo tai
kos paminklų su Amerikos vė
liavomis. Ir pradėjo taikos pa
minklo atidengimo ceremonijas.

lių pirmininkai atliko tas už
duotis.

Atlikus šias svarbias cerėmo- 
nijas, visi traukė žemesniuoju 
bulvaru prie lygaus lauko sker
sai htto Lietuvių darželio. Tėti 
stovėjo kita gražiai įrengta es
trada dėl tolesnių dienos efere- 
moriijų. Ptasidėjd ir paradas, 
bet labai sutrumpintas, neš 6- 
ras buvo nepastovus. Vienų ini- 
iiiitę saulutė švietė, o antrų jau 
lietus todėši. Na tds labai visus 
iš^ąsdiiio ir sulaikė nuo marša- 
vimo.

Visų tautų iškilmes buvo su
mažintos, bet lietuvių užvis 
daugiausia. Gaila, kad taip rei
kia apie savo reikalus kalbėti, 
tačiau nuo faktų įiegalima pra
sišalinti. Lietuvių pasirodymas 
buvo labai apgailėtinas, ’ ir bu
tų buvę gražiau, jeigu visai ne
būtų pasirodyta. Aš nemanau 
nei vieno pateisinti, nei kito ap
kaltinti. Čia buvo visų apsilei
dimas ir nekooperavimas darbe. 
Vieni kiliems sako, kad tas ma
nęs nekvietė, o kitas, kad anas 
nekvietė. Tokiu buriu darbas 
nebuvo atliktas kaip turėjo bū
ti. Čid nereikėjo jokių kvieti
mų. Buvo visų pareiga prisidėti 
ir sudaryti didelę gražių lietu
vių parodų. Čia ant lygumos, 
kur susirinko apie trisdešimt 
penki tūkstančiai publikos, pra
sidėjo dedikacijų ceremonija, 
24 tautiniai darželiai buvo per
duoti Clevelando miestui, kurį 
reprtzcritavo majoras II. H. 
Burton. Buvo peršaukimas tau
tinių darželių atstovų, ir tada 
majoras Burton priėmė darže
lius kaipo dovanų iitio tautų 

' Clevelando iriiesttii. Majoras pri-

ir graudinančios. Partiinklą ati
dengė Roosevelto pasiurltiiiyS 
McNutt pasakydamas Įspūdin
gą kalbą. Jis prisiminė praeities 
karus ir legionierių pasiryžimą 
ginti savo šalį.

Atidengus tdikoš paminklą 
prasidėjo aplė dvidešimt ašttlo- 
nių tautų su teiktų žeiiiėš gaba
lėlių supylimos į vieną didele 
dėžę, ir toji dėžė liko užkasta 
po pagrindiniu akmeniu. .

Tautų atstovai sustoję į eilę:Pa^ym^J(), j°£ šie tautiniai dar- 
vienas po kitam pylė žehię į dė-’želiai -padaro didesnius ryšius 
žę. Tautoj, kurios neturėjo ki- tarpe tautų, tarpe Clevelando

.. _______ ____________ U.________— — ' ' A*- Tt, - r«,_____ .»'

mieStd it tarpe visų Amerikos 
piliečių. t

Buvęs Ihdiands valstijds gd- > 
bernatdiius Paul McNutt pasa
kė ligų ir įspbdinįų kalbų pa
saulio taikos klaiišimu, prisi
mindamas tautinius darželitis ir 
prjdėdaiiidš Viso pasaulio žmo
niją. Sako, jeigu visarhe pasau
lyje gyvuotų tautų vienybės ir 
kultūros darželiai, tai šiandien 
nereikėtų gaminti kaiiiibles ir 
kilus karo pabūklus dėl žmoni
jos skerdimo.

žodžiu sakant, ir viską į daik
tą sukaupus vlsd paroda ir ce
remonijos buvo atliktos įspū
dingai. Didžiulė žmonių minia 
taikėsi apie Lietuvių darželį. 
Tur būt, tddėl, kdd jis atbodo 
gražiausiai įrengtas iš visų ji’ 
sudaro geridttsių išvaizdą, — jis 
siekia abu bulvarus, žemesnį ir 
aukštešnįjį. Kitų taiitų darželiai 
tik matosi iš vienos pusės nuo 
vieno bulvaro, ir tas nemažai 
sugadina išvaizdą.

Prie Amerikos legijono įia- 
minkld Lietuvos žeiiię į dėžę 
pylė Liet. Kult. iJarželio Sąjun
gos pirmininkas adv. P. Cheš- 
nulis. Reiškia, lietuviai turėjo 
gerą atstovybę.

Darželio Sąjungos 
susirinkime

Tuoj dnt rytojais po atliktij 
ceremonijų ir įvykusio parado 
darželio sąjunga turėjo šavti 
mėnesinį Susirinkimų, kur ir 
kritikai atsilankė ir bandė ant 
kitų dėmes suversti.

P-as Karpius atėjo sti visit 
glebiu skundų, ir net prašė, kad 
kai kas turėtų iš sąjungos vei
kimo pasitraukti. Karpius sukė
lė daug lėrmo narių tarpe, kad 
net kiti norėjo iš susirinkimo 
namo eiti. Jis piiolė koniišiją lY 
puolė pirmininkų. Dėl to, kad 
nebuvo po jo vadovybe para
das surengtas. Bet visi žino ir 
tą faktų, kad jeigu butų buvę 
p. Kurpiaus vadovybėj- fai butų 
buvęs dar prastesnis pasirody
mas. Jo įtaka vietos llėthvių 
tarpe yra gana mėiika, ir jo ko- 
rridndoš jiibkaš nekiauro; Jeigu 
šis įAMddŠ ’ftcbuvd1 *■’sdtėiigtdš 
taip, kaip turėjo bittiį tai čia 
buvo visų apsileidimas. Mat, 
Karpiui buvo ilfetaip gražu Lie
tuvos svečių tarpe, kurie tą die
ną čia lankėsi. Jis norėjo pasi
rodyti dideliu vadu, o tuo tar
pu niekas jam tos vadovybės 
hepdsiulč.

Tačiau dėl ateities darželio 
sąjunga padare nutarimą, kad 
visi ruoštųsi ir butų gėriau pį^ 
sirengę. Bus daromas organiza
vimas ir įtaisyti kostiumai; kad 
reikalui atėjus butų galima tin
kamai pasirodyti.

,Iš Lietuvos B"WMB 8a“dčliai
Ukmergės Ž. u. d-ja statosi

Kai dešihč ką Sod,61iai
n ( ~in aiiirflTlt' minetn nontrn i Y* niic

ŠlAuLIAi. • — ^aškutihitiojtt 
laiku miesto mokesčių inspek
cija perkhirtdvo ’ hckilriojathtį- 
jį turtų tikšlii nustatyti turto 
stivinirikanis naujus mokes
čius. įkainuodama namus, mo
kesčių inspekcija daugelyje 
vibtų įvertino butus brdiiglau; 
negu faktiškai nUdmininkdi 
namų savininkams moka, ir 
tuo dayė progos namų savi
ninkams pradėti kelti buto 
nuomas. Nenorėdami didesniij 
riti^Dmų mokėti, nuomininkai 
skundžiasi Kainų tvarkytojui, 
bdbdt šit dideliu susidomėji
mu laukiama, kųlp bus iŠspręr 
štas taš kladšįmas, kada viena 
vttldžioš įstaiga įvertina turtų 
branginti ih uždeda didesnius 
mokesčius, o kita laikosi iiusi- 
štntymd, kad kajnų , kelti tie- 
gdiiriia. Del tokib valdžios įs
taigų įnesuderiiito darbo tik 
kirŠinatiii mimų šavlninkdi stt 
nuomininkais, kurių santykiai 
pdškttiiniubjti laiku jati buvo 
lyg ir nusistovėję.

jų dukštiį; miesto centre ir bus 
vienas įš gražesnių miesto pa- 
stdių. Tame pačiame pastate 
tilps draugijos kontora ir, tur 
būt dgtohdmb įstaiga, kuri yra 
glaudžiai susijusi su ūkinin
kais, kurie atsilanko ir į Že
mės Ūkio dr-ją.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

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

Savininkai A: PIKIEL, J. ZAKIS

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

ltut>šiatria švente

KURILLA’S ŪKIO VASARNAMIS, 
prie irdžaus ežero, pilno žuvies — 
gero maisto—-tvaraus smėlio paplu- 
dymas, naujas žejnas mokestis rug- 
hničlo ir riigsėjo tnčhesiamš; $12 
savaitėj suaugusiems, kambarys ir 
užlaikymas. Route 1, Box 94 

RHĮNELANDER, VVISCONSIN. 
arba dėl informacijų pašaukti: 

LAFAYETTE 2241.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E SIEDL1NSK1
DENT1STAS 

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656

*

Lietuvio Plumbcris
— Latsnuotas

UAS FTTTINGS ^tid SEWERAGE 
alšo BĖER COILŠ in TAVĖRNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JotitN YERKES
Ž422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Repttblic 5688

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 1931

UKMERGĖ. — Jacht-klubas, 
liepos 9 d., ruošia vandens 
športd šventę. I šventę yra 
pdšisitilę atvažiuoti žiriomi 
vandens sporto rekordšmenai 
— zarasiškiai. , Nugalėtojams 
yra teikiaifibš verlitigoš dbvM- 
nos. • ,..

. ................... .. ...........y11“1 ..................ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahorttaš mine run — 
Virginia 75% coarse .......
Pocahoritas mine run — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
63% coarse Štili Run ......
Millers Creek Ltirnp ..........
Black Band ar Hocking

LUmp .................... .’........
Glęndota Lump ar Egg

Indiana ............................ .

Pašaukite tel. LAFAYETT 
JOHN OKSAS

4405 So. Fairfield Avenue

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75 
tom 
i 8980

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Maiio 20 Dietų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Daįigelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

r-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
" DIENA IR naktį

Visi ^ėlėfbiiai YARDS 1741-1742
” 4605-07 So. Hermitage Avė.

/ , 4447 South Fairfield Avenue
>, Telefonas LAFAYETTE 0727

T~A^- ^,1 __ * koplyčios visoseTA x r 1 • koplyčios visose
JL—J jy !■< cl JL Chicagos dalyse I

Klausykit^ mtusų Lietuvių radio programų Antradienio Ir Šešta
dienio vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. t P. stoties (1486 K.) 

—Pranešėjas P. SALTIMIERAS.

it

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

t)

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 Š6. 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.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 4111

CRANE COAL COMPANY 
5382 So. Long Ąvėrinė 

b r-. 
$7-2S 
$7-00 
$7.25

Telefonas PORtSMOtlTH 90Ž2
FOCAHONTAS Mine Run 
fSėrėeriPcO Torsds ...... ......... :....... .
SMULKESNĖS

PETROLEUM CARBON COKE ;
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.
✓

Spausdinam
PLAKATUS, bilietus 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ctinal 8500

*

Adelė Miliauskaitė su savo tė
veliais turėjo atostogas ir važi
nėjo po Kanadą ir Micliigano 
valstijų. Tėveliai grįžo anksčiau, 
bet Adelė praleido ilgesnį lai-

Mirė Vilimas L. Šelius (1413 
t. 6'3rd St.), sulaukęs tiktai 31 
metų amžiaus. Paliko liūdinčius 
motinų ir patėvį.

Ąlirė Jurgis Žemaitis (5901 
WhitČ Avė.). Palaidotas sii baž
nytinėmis apeigomis iš šv. Jur
gio bažnyčios. Paliko moterį, 
vienų šūnų ir 4 dukteris; taip
gi ir daugiai! gittiiiiių.

Clevelandd apylinkes^ pradė
jo reikštis raupai. Tai dėl to 
iniestb gydytojui pradeda tėng- 
tis kovai, kad ta ligd negalėtų 
prasiplesti.

Paukščių kongrese dalyvavo 
lietuvis agronomas Jonas Ste- 
venson iš Brockton, Mass. Jiš 
aplankė žymesnes Clevelandd 
vietas ir Liet. Darželį.

J v .• LClevelando Lietuvių Vaizboš 
Šutąs buvo surengęs vakarienę 
svečiams iš Lietuvos. Žmonių 
dalyvavo mažas skaičius.

—Jėhas Jarus

Nduji^^ubjlfejinis

Rugpiučio 13 d., 1939

Laidotuvių Direktoriai

1410 South 49th Čourt

''į ; Š. P. MAŽEIKA ■ Yards 1139.
3319 Lituanica Avenue Yarcto 1133

i. J. ZOLP Phone Yards 0781
1616 West 46th Street Yards 0789

LACHAVVIČZ IR ŠUNŲ8
2314 Wešt 23rd Place PUotlfe Cdaai 2515

12-44 Eist lOŠth StUet . TeL Pullmaii 1279

ALBERT V. PETKUS į
4704 So. Weštern Avė, Phone Ldfayettė 8024

P. J. RIDIKAS
3354 Sh. Halsted Street YARDS 141».

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai, 1 iki 3 pą pietų, 6 iki 8 vak;

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 9597

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽĮS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

i>r. F. Pu ištieki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandoš kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
COr. Dainen. Hemlock 669^

nuo
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:.
ir nuo 6—8 vai. vakaro

M Yards 3146
VALANDOS: Nuo H iki 12. 2 iki 

4 lt 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki i 

Šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A; Šimkus

GYDYTOJAS it CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko .

3343 S HALSTED ST

BARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ii* naktj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAtYSl

į J. LIULEV1ČIUS
4348 Š. CMtoriiM Avenue Phohė Lafayette 3573

ANTANAS M. iMlLtlPŠ
Š367 Litui^iica AVetiUe • Phone Yards .4iH)8

. ANTHONY B. PETKUS
6834 Westęrųs Avė; Phone Grovehill 0142

fcicero Phone Citeto 2109
i J j,i oiiį

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Petny- 
Čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue,

* Beverly Shores, 
Indiana

Tel. Mich. Cyty 
2799—R3

Kiti Lietuviai Paktarai

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 <339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 va* 
'fclrvnjF qpr^Hnmj8 ir «ub»tnm<r

V

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 

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

Tel. Kenvood 5107.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

į iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 . 

tnetus »kaipiC ^atyręff'gydytojaR Chi- . 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija . 
1034 VV. 18lh 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 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—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 MIDtfAY 2889.

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 1J

Rez. Telephone PLAŽA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6Š18.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

■ Telefonas MONROE .701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1236.

Qfiso Tel. CENTRAL 1824. 
Mnmn T*1 —-hvJp Purtc 3395

Remkite kurie
, . Raminasi. .. 

“NAUJIENOSE”

l*

v

l»
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GRUZDŽIŲ DVARAS
GRUZDŽIAI, šaulių apskr. — 

Prie pat Gruzdžių miestelio ran
dasi Gruzdžių dvaras, plotu a- 
pie 360 ha. Prieš didįjį karą jis 
priklausė Naryškinui ir buvo vi
sų jo dvarų administraciniu 
centru.

1922 metais tą dvarą žemės 
ūkio ministerija išnuomavo Že
mės Ūkio Kooperatyvų Sąjun
gai “Gamintojas” pavyzdingam 
gyvulių ūkini vesti. Tais pat 
metais Gruzdžių dvare “Gamin
tojas” įsteigė gyvulininkystės 
mokyklą su pienininkystės ir 
kontrol-asistentų skyriais. Mo
kyklos direktoriais vienas po ki
to buvo: dipl. agr. Valiumas, 
dipl. agr. Jokubauskas (dabar
tinis Žemės Ūkio rūmų direkto
rius) ir Jankauskas (buv. Dot
nuvos Žemės Ūkio Technikumo

mokinių, 
reikalin-
Gal tik 

su galvi-

nybės butų remontui lėšų ne
trūksta. Taip, gana didelis mo
kyklos direktoriaus butas kapi
taliniai atremontuotas 1936 me
tais. 1938 metais naujai paskir
tas direktorius vėl jį pagrindi- 
dinai remontavo: vėl išdažė sie
nas, grindis... šiemet už trobe
sių remontams skirtus pinigus 
daromi įvairus sodybos pagraži
nimai: dvaro sodyboje statomos 
muro tvoros, inuravojamas 
bokštelis, tuo inetu kaip pro 
kymetyno plyšius vis labiau pu
čia vėjas.

Tokiuose butuose darbinin
kai gauna įvairias hgas (ypač 
reumatizmą), o jų vaikai mirš
ta. Dar pernai vasarą nuo nuo
latinio skersvėjo reumatizmu 
susirgo darbininkas Drakšas. 
Kovų už Lietuvos nepriklauso
mybę metu Drakšas tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. Grįžęs 
iš kariuomenės, įstojo tarnauti 
žemaitukų žirgyno šėriku. Kai
po geriausias darbininkas iš

Kenosha, Wis
Brazevičiai susilaukė nepa

prasto svečio. — Vakarie
nė svečiams pagerbti.
Pasitaikė nepaprasta proga 

po daugelio metų susitikti su 
jaunų dienų veikėju, kuris ne
mažai pasidarbavo tamjį kad šis 
pasaulis butų geresnė vieta gy
venti.

Kalbu čia apie Vytautą Bra
ze, kuris apleido Kenoshą prieš 
20 metų ir pirmą kartą dabar 
atvyko pas tėvus pasiviešėti. Ir 
atvyko jis tikrai nepaprastu 
budu: iš Hawajų salų atplaukė 
savo paties darytu laiveliu į Ca- 
liforniją (pirmiausia sustojo 
San Frahcisco mieste pasaulio 
parodos pamatyti).

Tai buvo tikrai nepaprastai 
dręsus žygis su mažu laiveliu 
atlikti 3,200 mylių juros kelio-

jo pasirašinėti slapyvardžiu 
Fred Trumam
,• Kadangi tas vardas prigijo ir 
jis pasidarė plačiai žinomas tar
pe skaitytojų, tai ir armiją ap
leidęs jis nusitarė vadintis Tru- 
manu.

jiems laimingai grįžti į Hawajų 
salas.

Kalbamoje vakarienėje daly
vavo šie asmenys: Fred E. Tru- 
manas su žmona, John Nauczik 
su žmona, B. V. Johnson su 
žmona (iš Altoona, Florida), 
C. K. Braze su žmona, Edward 
Braze su žmona, Henry P. Bra
ze su žmona, Vladas Papoil, 
John Braze su žmona, J. Mar
tinas su žmona, John Shima- 
nauskas su žmona, John Pote- 
liunas su žmona, Peter Saltme- 
ris su žmona, Eugen Untulis su 
žmona, Vladas Jakutis su žmo
na, Joseph Baubonis, Ralph 
Putman, Kaziiner Marzeiko, Jo
seph Machiulis, John Kasparas, 
Adolph Glass, Henry Laban, Fe- 
hx Povelanskis, Anlhony Valas

Tvarkytinas reikalas

UKMERGĖ. — Prie sporto 
stadijono yra tramplynas. 
Tramplynas ledų gerokai nu
kreiptas ir labai svyruoja, kas 
sudaro pavojų.

Kada buvo patirta, jog Vy
tautas su savo šeima aplankys 
Kenoshą, tai J. Martinas pasi
ryžo surengti sutiktuvių ir drau
ge išleistuvių vakarienę, kad 
butų galima naujas pažintis su- 
megsti bei atnaujinti senąsias.

Pagerbimo vakarėlis įvyko 
rugp. 3 d. Paris Garden, kur 
p-ia Rančius patiekė šaunią va
karienę. Ponai Fred ir Lora 
Trumanai papasakojo daug įdo
mių dalykų apie savo nepapras- 
tą kelįoinę bei ; ’ ”
wajų salose.

Garbės svečiams nuo vakarė-
lio dalyvių buvo įteikta dova- ParainLltČV "M-IUKlV 
nėlč atminimui. Visi linkėjo Udl bllllUlCS 15 11UOC

gyvenimą Ha- su žmona, Ben Kanczis su zmo-
na ir R. Gurskis. II. L.

Statys naują stotį

JONIŠKIS. — Liepos 3 d. 
tyrė naujos stoties pamatui 
gruntą. Senoji stotis yra nepa
togioj vietoj, nes reikia daryti 
vingį ir važiuoti per geležin
kelį.

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St. 

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau.

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

1928 metais vieton pieninin
kų ir kontrol-asistentų mokyk
lai pavesta ruošti veterinarijos 
feldšerius. Mokyklos direktoriu
mi vieton Jankausko paskirtas 
veterinarijos profesorius Že
maitis. 1936 metų rudenį vete
rinarijos mokykla pradėta lik
viduoti ir galutinai likviduota 
1938 metų rudenį. Jos vietoje 
1936 metų rudenį pradėjo veik
ti kontrol-asistentų mokykla. 
Iki 1938 metų rugsėjo mėn. ją 
vedė dipl. agr. Petraitis. 1938 
metų vasarą, kaipo ne tautinin
kas, Petraitis grąžintas į vice
direktoriaus pareigas, o direkto
riumi paskirtas dar neturėjęs 
diplomo ir tuo pačiu nebaigęs 
aukštojo mokslo Kvietiškio že
mesniosios žemės ūkio mokyk
los jaunesnysis mokytojas nco-

MADOS

lituanas, B. Globys. Gi mokyto
ju toje mokykloje yra buvęs 
“jaunimietis” dabar veiklus tau
tininkas Kuolas (buvęs kontrol- 
asistentas, baigęs kontrol-asis
tentų mokyklą).

Kontrol-asistentų mokykla re* 
formuota ir dabar mokslas jo
je tęsėsi tik pusę metų. Mokyk
loje dabar yra 16 
Kam tokiai mokyklai 
gas vice-direktovius? 
dėlto, kad direktorius
jų kontrole niekuomet nieko 
bendro neturėjo.

1938 metų rudenį Gruzdžių 
dvare atidaryta žemesnioji že
mės ūkio mokykla. Jos vedėju 
yra tas pats B. Globys.

1929 metų vasarą apskrities 
agronomo Petraičio vadovauja
ma komisija konstatavo. kad Plungės drauge su žirgynu per- 
“Gamintojas” ūkininkauja ne- keltas į Gruzdžius, kur per 4 
visai pavyzdingai. Sutartis sujine^us laP° paralyžuotas amžj- 
“Gamintoju” buvo nutraukta, nas ubagas* Paralyžavus, Žemės 
Gruzdžių dvarą perėmė pati Že-ĮU^° ministerija išdavė jam 
mes ūkio ministerija ir pavedė' vienkartinę pašalpą... 800 lt. Ir 
ūkininkauti t. 
mokyklai.

1934 metų rudenį iš Plungės 
į Gruzdžių dvarą perkeltas že
maitukų žirgynas. Atkėlus žir-( 
gyną, Gruzdžių dvare žymiai kas gyvatvorę, 
padidėjo darbininkų skaičius, ir 
dabar dvare gyvena apie 30 dar
bininkų šeimų.

Nors dvaras valstybinis, bet 
darbininkų gyvenimas nekoks. 
Darbas tęsėsi nuo 5,5 vai. ryto 
iki saulei leidžiantis su 1,5 vai. 
pietums ir 0,5 vai. pusvakariui 
pertrauka. Vasaros metu fakti- 
no darbo esti 12—13 valandų į 
dieną. Atlyginimas labai mažas: 
20 lt. mėnesiui pinigais ir or- 
dinarija (30 centnerių javų ir 
52 centneriu bulvių metams ir 
4 litrai pieno į dieną). Ilgą va
saros dieną priseina dirbti ne- 
da valgius. Daugiašeimiai ordi
narininkai jau nuo vasaros pra
džios nebeturi mėsos.
„Bet blogiausia tai su butai^. 
Kumetynų sienos supuvę. Per 
jų plyšius vėjas pučia. Dar 1935 
metais Valstybės Kontrolės re
vizorius konstatavo, kad Gruz
džių dvaro kumetynai už kiau
lininkus blogesni. Bet iki šiol 
kumetynai nesuremontuoti. Sa
koma, kad lėšų stoka. Nors po-

gyvulininkystės gyvenk žmogus visą amžių, ne
galėdamas iš lovos atsikelti.

Kiekvienas direktorius nori 
palikti apie save atmintį ir so
dina kas klevelį, kas liepukę 

Pernai Tudenį 
1 nemažai tų medelių išrauta. 
Drauge 
topolis, 
lygaus.

išrautas ir milžinas — 
Lietuvoje neturėjo sau 
Vien jo kelmą vežė 12

Dar 1935 metais mokyklos 
administracija pažadėjo darbi
ninkams įrengti skaityklą. Bet 
iki šiol jos nėra. Sako, nėra pa
talpų. Gal pirmiau, esant-mo
kykloje 100 mokinių, ir pebuvo 
patalpų. Dabar abiejose mokyk
lose yra tik 32 mokiniai. Patal
pų pakanka. Pačiuose rūmuose 
greta raštinės liuosas didžiau
sias kambarys. Tad reikalas ne 
patalpose! —Gr.

NYKSTA KARPIAI

Prieš keletu1 ififefų Alvito 
ežere dar būdavo pagaunama 
gan daug karpių, bet pasta
ruoju laiku, kai ežerą paėmė 
valdyti privatus asmuo, kar
pius pradėjo labai smarkiai 
gaudyti ir dabar jie beveik iš
nykę.

ŠTAI JUMS PROGA
Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:»

A. A. 4184. — Praktiška suknelė 
dėl vasaros arba rudens. Sukirptos 
mieros 10, 12, 14, 16 ir 18, taipgi 
28, 30, 32, 34 ir 36.

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

220 Leonard Street Brooklyn, N.
> ■ — .... ■

NAUJIENOS Patiem DepC

(Vardu ir prmrd^

Turtas virš - - - 
tsargos kapitalas

Dabar mokam 3Vi% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

i

žmona, 7 metų amžiaus sūnūs 
(ir dar keturi pažįstami. i

Kadangi “Naujienose” apie 
tą kelionę jau buvo rašyta, tai’ 
ir vėl apie tai rašyti nedera. 
Juo labiau, kad pasižadėta 
trumpoje ateityje išsamiai atpa
sakoti tos reikšmingos keliones 
nuotykiai bei gyvenimas Hawa- 
jų salose, šiuo atveju galiu tk 
tiek pažymėti, jog Kenosha lie
tuvių kolonijai yra tikrai ma
lonu, kad iš jos tarpo atsirado 
drąsuolis, kuris atliko tikrai ne
paprastą žygį. Didelį džiaugsmą 
turi ir ponai Braze, kad jų sū
naus kelionė buvo sėkminga. 
Nėra reikalo ir aiškinti, kad jie 
buvo tikrai laimingi susilaukę 
nepaprasto svečio, kurio nema
tė per dvidešimt metų.

Kai kurie manęs klausė, ko
dėl Vytautas Braze dabar yrą 
žinomas kaipo Fred Trumam

Dalykas štai koks: tarnauda
mas kariuomenėje, Vytautas 
pradėjo rašyti straipsnius ir ei
lėraščius įvairiems laikraščiams 
bei žurnalams. ’ Už tuos raštus 
jis gaudavo atlyginimą. Armi
jos nuostatai patvarko, kad raš
tai turi eiti pęr| cenzūrą. Iš Vy
tauto buvo7 pafeikalaūta, kad 
, is siunčiamus spaudai raštiįs 
pirma priduotų viršininkui. Ne
norėdamas, kad jo raštai butų 
cenzūruojami, Vytautas prade

DIDELIS MAIŠELIS ŠVIEŽIŲ APTRUPĖ
JUSIŲ PYRAGAIČIŲ 

TIKTAI Plus lc taksų

JIE YRA ŠVIEŽUS—IŠ PEČIAUS IŠIMTI
Atvykite ir nusipirkit maišelį

OVEN KING COOKIES 
3440 So. Ashland Avenue 
(Va bloko į šiaurę nuo Wrigley’s)

PAMATYK, PARAGAUK ir PAUOSTYK PIRM negu pirksi!KYARUSZU vasarnami
.......................

BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.
CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.

Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynes. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tcl. MICHIGAN CITY 2799 R 3.KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO
LIETUVIŠKU RADIO 11 f B | | |F|
PROGRAMŲ st^U W H I r
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■■■■■■H

KAS VAKARĄ—1480 K.

EGG . ........................   $6.0C
NU7 .........................  $6.oe
BIG / UMF ............... $6.00
vfE.F RUN    . $6 75 
SCREENINGS . $5 00

PIRKIT DABAR! - ŠAUKITE
DIENĄ IR N/XKT1 Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCF 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi prostatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Spphie Į
Barčus 8
RYTINĖ RADIO 9

VALANDA 3
— iš stoties — H

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

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

NAUJA
PAVASARINIŲ

MADŲ
KNYGA

lArnv

ŽIŪRĖK!
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

$3,500,000.00
$250,000.00

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENOJ SPULKA

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

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
•knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, DL

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

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

Miestas_________________________

Valstija_______________________
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Teismų reforma
Kai kurie senatoriai ir kongresmanai smarkiai pasi

priešino prezidento Roosevelto pasigyrimui, kad federa- 
linių teismų reorganizavimo įstatymas, kurį priėmė kon
gresas, įvykdęs jo tikslą. Jie nurodo, kad tame klausime 
prezidento sumanymas buvo atmestas.

Dalis tiesos čia yra abiejose pusėse. Kongresas pri
ėmė administracijos planą apie žemesniuosius federali- 
nius teismus, bet jisai atmetė Roosevelto pasiūlymą apie 
Vyriausiojo teismo sąstato padidinimą. Dėl šito punkto 
teismų reformoje ėjo aštriausia kova, ir prezidentas ją 
pralaimėjo. Tai buvo skaudžiasias smūgis Rooseveltui 
per visą jo prezidentavimo laiką ir, galima sakyti, pra
džia visų kitų jo nepasisekimų. z

Ta kova dėl Vyriausiojo teismo suskaldė demokratų 
partiją, nupuldė prezidento autoritetą kongrese ir visuo
menėje ir padrąsino jo priešus. Po šito Roosevelto pra
laimėjimo republikonai kongrese, kurie iki to laiko tylė
jo, kaip pelė po šluota, ėmė prezidentą viešai atakuoti. 
Konservatyviai demokratai, kurie nemėgo Naujosios Da
lybos, pradėjo dėtis į koaliciją su republikonais ir bend
romis jėgomis kovoti prieš administracijos sumanymus.

Šitą padėtį pats prezidentas dar labiau pablogino, su
manydamas “nubausti” tuos senatorius ir kongresmanus, 
kurie pasipriešino jo pasiūlytai teismo reformai, ir šituo 
tikslu viešai agituodamas žmones, kad jie už juos nebal
suotų. Beveik visi “nusidėjėliai”, kuriuos Rooseveltas no
rėjo tuo budu pašalinti iš kongreso, buvo vistiek išrinkti, 
ir kai jie atvyko į Washingtoną, tai prieš prezidentą su
sidarė griežta, bevęik nesukalbama opozicija. .

Ui •&.. ■■ ’ v*’-.
Taigi vargiai yra» pamato manyti, kad Rooseveltas 

labai džiaugiasi tąja teismų reforma, kurią jam pavyko 
pravesti kongrese. Tačiau, ko jisai negalėjo pasiekti savo 
pastangomis, tą jam padėjo įvykdyti aklas likimas. Dėl 
mirčių ir rezignacijų pasidarė keturios vakancijos teis
me, ir prezidentas turėjo progą jas užpildyti savo šali
ninkais. A i • 1

Vyriausiojo teismo sąstatas
Vyriausiojo teismo sąstatas šiandien yra žymiai pa

sikeitęs. Jo daugumą sudaro liberalai; o kai Rooseveltas 
atėjo į Baltąjį Namą, teismo dauguma buvo konsęrvaty- 
viška.

Rooseveltas paskyrė (ir senatas patvirtino) keturis 
naujus teisėjus: Black, Frankfurter, Reed ir Douglas,

Tiesa, ne visi šitie teisėjai užėmė konservatorių vie
tas. Teisėjai Holmes (kuris mirė) ir Brandeis (kuris re
zignavo) buvo pažangus vyrai. Į* jų vietas prezidentas 
pastatė kitus liberalus. Bet du Roosevelto paskirtieji li
beralai pakeitė konservatorius.

Iš penkių senųjų teismo narių tikri atžagareiviai yra 
tiktai du: McReynolds ir Butler. Likusieji trys — vyriau
sias teisėjas Hughes ir teisėjai Stone ir Roberts — daž
niau eina su liberalais, negu su konservatoriais.

Įdomu, kad teisėjas McReynolds buvo paskirtas pre
zidento Witeono ir buvo kitąsyk pusėtinai “kairus” — o 
paskui persimetė į atžagareivių pusę. Tuo tarpu teisėją 
Stone įstatė į Vyriausiąjį teismą prezidentas Coolidge, 
kaipo labai konservatyvų asmenį; bet jisai pasirodė ga
na aiškus liberalas.

Vyriausias teisėjas Hughes savo jaunose dienose pa
sižymėjo, kaip uolus reformininkas. Bet vėliau jisai “su- 
deŠinėjo”. Teisme jisai kartais paremia konservatorius, 
kartais liberalus. Jisai jau 75 metų amžiaus ir dažnai sir
guliuoja.

Iki pasibaigs Roosevelto terminas, gali pasidaryti 
dar dvi vakansijos Vyriausiame teisme. Eina gandai, kad 
McReynolds greitai rezignuosiąs; taip pat gali pasitrauk
ti ir Hughes.

McReynolds’ui išėjus, tikrų atžagareivių paliktų tik
tai vienas — teisėjas Butler.

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ............................... $8.00
Pusei metų ........... ................. 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams ...........  1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei . ........... . ............ 18c
Mėnesiui ................ ................ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ...............................  $5.00
Pusei metų __ ....................... 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ................., .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ...........................  $8.00
Pusei metų ............ 1............... 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

— ---- ----------------T ..................................  |

^APŽVALGA--
MONGOLŲ RESPUBLIKA

Spaudoje dabar dažnai mini
ma Mongolija, nes jos pasieny-, 
je nuolatos įvyksta mūšiai tar-; 
pe ginkluotų jėgų, kurias vie
noje pusėje kontroliuoja japo
nai, antroje rusai. Yra dvi Mon
golijos: orutinė (arba išorinė) 
ir vidurinė. Jiedvi abi nėra ne
priklausomos valstybės. Oru tinę 
Mongoliją valdo bolševikai, o 
Vidurinę Mongoliją japonai.

Maskvoje buvo neseniai šven
čiama 18 metinės “Mongolijos 
revoliucijos” sukaktuvės ir 15 
metinės “Mongolų Liaudies Res
publikos” sukaktuvės. Sovietų 
spauda plačiai aprašė, kokią 
tvarką dabar turi tas kraštas, 
kuriame kitąsyk apsigyveno 
garsiojo užkariautojo, Čengis 
Kano, armijos.

Mongolų respublika, anot 
“Pravdos”, turi parlamentą, 
bankus, kooperatyvus, pramo
nę, orlaivius, motorinį trans
portą, mechanizuotą agrikultū
rą, mokyklas ir ligonines. Kai 
apie tai skaitai laikraštyje, tai 
atrodo, kad tas mongolų kraš
tas jau “vejasi” ir, gal būt, ne
ilgai trukus “pralenks Ameri
ką”. Bet tikrovė nuo to vaizdo, 
žinoma, skiriasi labai žymiai. 
Dauguma Mongolijos gyvento
jų dar tebėra nomadai. Jie au
gina galvijus ir avis, kurių ban
das jie gano laukuose,, keliau
dami su jomis iš vietos į vietą. 
Sėslaus ūkininko gyvenimas 
daugumai mongolų yra sveti
mas.

Mongolijos sostinė man-Ba- 
tor turi mašinų dirbtuvę, dvi 
vilnų plovimo įmones, keletą 
plytinių ir lentpjūvių, Faktinai 
visas šitas pramones įsteigė ru
sai.

Mongolijos parlamentas vadi
nasi “Didysis Liaudies Kuralis”. 
Atstovai į jį yra renkami neva 
laisvu balsavimu, bet laisvės 
balsuoti tenai, yra ne daugiau, 
kaip Sovietų Sąjungoje arba na
ciškoje Vokietijoje. Nes Mon
golijoje tėra tiktai viena tega
ilėki politinė organizacija —- 
“Revoliucinė Liaudies Partija”, 
kuri turi apie 9,000 narių ir su
sideda iš sovietų valdžios šali
ninkų.

Šitoje monopolinėje partijoje 
buvo tokių pat .“nukrypimų” 
nuo tiesiosios linijos, kaip ir 
Rusijos komunistų partijoje. 
Todėl ir čia buvo daromos 
“čistkos”. “Dešinieji nukrypė
liai” buvo apkaltinti tuo, kad 
jie norį traukti šalį atgal į ka
pitalizmo tvarką (I), o “kairie
ji nukrypėliai” buvo smerkiami 
už tai, kad jie bandą “peršokti 
per ekonominės raidos įstaty
mus” ir vienu šuoliu pasiekti 
gryną komunizmą. Pagalios; 
tos abi frakcijos buvo “numas- 
kuotos”, kaip svetimos (reiškia, 
japonų) žvalgybos “pasamdyti 
agentai”, ir likviduotos.

T

SOMERSET, PA. — Nešamas Negyvas Walter B. Daley. Jis drauge su ki
tais trimis darbininkais užgriuvo tunelyje.

Tokiu budu Mongolijos “Re
voliucinėje Liaudies Partijoje” 
buvo padarytas toks pat “valy
mas”, kaip ir Rusijos Stalino 
partijoje, su tuo tiktai skirtu
mu, kad Stalinas “išvalė” ne tik 
“dešiniuosius” ir “kairiuosius” 
nukrypėlius, bet ir “centristus”.

Buvo mėginta Mongolijoje 
pravesti ir ūkių kolektyvizaciją. 
Bet Mongolijos nomadai pasi
priešino šitai Maskvos “patarė
jų” politikai dar griežčiau, ne
gu Rusijos “kulokai”, ir ji bu
vo atidėta į šalį. “Liaudies Res
publikos” valdžia pasitenkino 
tuo, kad išleido įstatymą, ku
riuo visa žemė tapo paskelbta 
valstybės nuosavybe, — kas gy
vulių bandų ganytojams nesu
daro didelio skirtumo, nes ir 
pirmiaus tie laukai, kuriuose 
jie gano savo galvijus ir avis, 
jiems nepriklausė.

Aštriausią kovą “Revoliuci
nei Liaudies Partijai” tenka 
vesti su lamaizmo vienuolynais, 
kurie dar ir šiandien turi daug 
pasekėjų masėse.

Sovietų valdžia ne tiktai da
vė Mongolijai politinę sistemą, 
kurią Maskvos spauda, tam tik
rais sumetimais, vadina “bur
žuazine demokratine respubli
ka”, bet ir suorganizavo Mon
golijos armiją. Apie trečdalį jos 
sudaro “Revoliucinės Liaudies 
Partijos” ir Revoliucinės Jau
nimo Sąjungos” (panašios į 
Rusijos “komsomolą”) nariai. 
Svarbiausioji armijos dalis tai 
kavalerija. Armija aprūpinta so
vietų ginklais ir jos tvarka vi
sai tokia, kaip sovietų Raudo
nosios armijos.

Maskva 5 labai suinteresuota 
tuo, kad Orutinė Mongolija bu
tų jos kontrolėje. Nes jeigu ji 
patektų į japonų rankas, tai ja
ponams butų tiktai 15.0 mylių 
iki sovietų kibiro geležinkelio. 
O nuo Boiriįpr ežero, prie ku
rio pas taniom laiku eina kau- 
fynė^ Jaįp.^įįporių ir sovietų- 
mongolų jegĮįįVyra apie 1,000 
mylių. > f v
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ISPANIJOS RESPUBLI
KOS ŠMEIŽIMAI

Ispanijos Respublikos parla
mento (“cpiies”) pastovus ko
mitetas didele balsų dauguma 
(14 prieš 5)\ pašalino iš vado- 
vybės Negriną ir pavedė respu
blikos reikalų vedimą užsie
niuose tam tikrai administraci
nei direktorijai (“juntai”). Tai 
dabar Negrinas ir jo “pakelei
viai” komunistai tą .komitetą 
visaip šmeižei.

Vienas vyrukas lietuviškų sta- 
lincų spaudoje pasakoja, kad 
tas respublikos parlamento ko
mitetas “išdavė Ispanijos res
publiką” ir. kad to komiteto žy
mus narys, Indalecio Prieto, 
“šnipavo prieš savo vyriausybę 
ir išdavinėjo savo kraštą fašis
tų talkininkams”!

šitokiais šmeižtais komunis
tai kaip tik ir patarnauja fašis
tams. ,

Nes kas gi yra tas Ispanijos 
parlamento komitetas? Tai vie
nintelė Ispanijos žmonių demo
kratiškai išrinkta atstovybe, su
sidedanti iš įvairių demokrati
nių respublikos partijų. Kas va
dina tą įstaigą “išdavikais”, tas 
bando diskredituoti visą Ispani
jos demokratiją.

O kai dėl tariamo Indalecio 
Prieto “šnipavimo”, tai čia be
gėdiškas komunistų melas. Pa
tyręs apie Negrino ir Del Vayo 
“veikimą” Amerikos Jungtinėse 
Valstijose ir Meksikoje, Prieto 
raportavo ne kokiems ten “fa
šistų talkininkams”, bet Ispani
jos respublikos parlamento ko
mitetui, ir šis nutarė duoti Neg- 
rinui “saktį”.

Negrinas pralaimėjo karą, 
leisdamas Stalino žvalgybinin
kams Ispanijoje žudyti ištiki
muosius respublikos gynėjus ir 
tuo budu suardydamas vienybę 
lojalistų eilėse. Jisai norėjo tęs
ti ir toliau tą pačią politiką už
sieniuose, kooperuodamas su 
Maskvos agentais; Bet jam ne
pasisekė.

Jau rašiau, kad šių metų bir-, 
želio mėn. 23, 24, 25 dienas šau
tų sąjungos dvidešimties metų 
sukaktuvių proga Kaune įvyko 
atitinkamos toms sukaktuvėms 
iškilmes. Į Kauną tas dienas su
važiavo apie trisdešimt tūkstan
čių šaulių.

Tai rekordas, jokia kita Lie
tuvoje organizacija tokių narių 
gausumu nepasižymi ir jokios! 
kitos organizacijos Lietuvoje 
veikiančios toks žymus žmonių 
skaičius nėra atvykęs.

Šauliai dar sumušė ir kitus 
rekordus. Jų dainų klausėsi per 
septyniasdešimts tūkstančių 
žmonių! »

Lietuvoje iki šiol jokiose iš
kilmėse tiek daug žmonių ne
dalyvavo. Štai dar sekantieji 
šaulių rekordai, šaulių viešame 
parade dalyvavo, per dvidešimts 
tūkstančių žmonių, tokio para
do Lietuvoje iki šiol nėra buvę!

Čia reikia suprasti, kad ne 
tiek žiūrovų buvo, bet parado 
dalyvių, šauliai iš Kauno trau
kiniais išvažinėjo per kokia 
dvejetą, trejetą valandų. Trau
kiniai ėjo kas viena, penkta mi
nutė, Tai taip pat rekordas ir 
kartu Lietuvos gelžkeliams bu
vo gera proga savo pajėgumą 
išmėginti. Lietuvos gelžkeliai į- 
rodė, kad tokią gausią masę 
žmonių sugeba pačiu trumpiau
siu Laiku iš važioti į įvairias Lie
tuvos vietas ir atvežti į Kauną, 
tai mobilizacijos melu Lietuvos 
gelžkeliai visai tvarkingai galė
tų dirbti.

Atvykę šauliai į Kauną visa
me pasirodė tikrai kariškai 
drausmingi. Jie net ^ainų sce
noje ateidavo kariškai ir kariš
ka sparta iš scenos išnykdavo.

Viešojo parado metu tikrai 
buvo galima gėrėtis jų gražiu, 
drausmingu, vikriu pasirodymu. 
Visame buvo pastebiama tikra 
kariška mankšta ir moters čia 
nei kiek neatsiliko nuo vyrų, jos 
taip pat žygiavo kariška eisena.

Nors Kauno gatvėse tas die
nas žmonių buvo žymiai dau
giau, kaip paprastai būva, bet 
tvarka visame buvo tikrai pa
vyzdinga, nes šauliai visur el
gėsi kariškai, tai yra drausmin
gai ir vaikščiojo tik rikiuotės 
budu.

Šaulių organizuotumu buvo 
galima tik pasigerėti, šauliai j 
Kauną atvyko su sąvo daina, 
muzika ir sportu. Ir visose to
se srityse tikrai gerai ir gra
žiai pasirodė. Žymėtina, kac 
girtų šaulių visai neteko gatvė
se matyti, jie visur pasirodė 
šauniai ir * prideramai manda
giai.

Bet štai kas ryškiai metėsi į 
akis.

Į Kauną atvyko koks trisde
šimts tūkstančių šaulių ir tas 
dienas dienraščių nebuvo dau
giau parduota, kaip paprastai, 
tai turėtų būti; vadinasi, šauliai 
dienraščių tas dienas daugiau 
veik neišpirko, jų parduota veik 
tiek pat, kiek kasdien parduo
dama.

Ir tikrai, Kaune nesimatė gat
vėse, kad kas nors iš šaulių 
skaitytų dienraštį, o, rodos, tu
rėjo jie pirkti dienraščius, nes 
tas dienas spauda labai daug ra
šė apie šaulius.

Tiesa, visų dienraščių repor
tažai apie šaulius buvo parašyti 
įprastu valdišku oficialiu sti
liumi.

Dienraščiuose pasikalbėjimų 
su atskirais šauliais visai nete
ko pastebėti ir laisvesnio iš šau
lių suvažiavimo įspūdžių apra
šymo taip pat nebuvo, gal ir 
šioji aplinkybė nesukėlė šaulių 
tarpe reikiamos smalsos pasi
skaityti, ką spauda apie juo< 
rašo.

Iš Lietuvos
Kuriuose miestuose ir 
miesteliuose eina žemes 

tvarkymo darbai.
KAUNAS. — Be praėjusiais 

metais sudegusios Palangos, 
šiemet sudegė penki mieste
liai, kuriuos reikia perplanuo
ti, sklypus sutvarkyti.

Apie šiemet sudegusius 
miestelius Žemės tvarkymo 
depaiįtamentas renka žinias, o 
praėjusiais metais sudegę 
miesteliai jau tvarkomi.

Kadangi musų miestai yra 
netvarkingi — kreivos gatvės, 
nėra aikščių, įstriži sklypai — 
tai ir juos reikia tvarkyti.

Žemės tvarkymo darbai da
bar dirbami Kaune, Šiauliuo
se, ; :PaneyėžyP;.Ukmergėj, Aly
tuje, Vilkaviškyje, Telšiuose, 
Gargžduose ir kitur.

Pasikorė ūkininkas
PANEVĖŽYS. — Liepos 6 d. 

apie 6 vai. Kupiškio v. Kuose- 
nų vnk. dėl nežinomos prie
žasties gyvulių tvarte pasiko
rė Čelkys Vaclovas, 41 metų 
amžiaus.

Persiskyrus “pasiėmė” 
kraitį

PANEVĖŽYS. — Rozalino 
valsč., Krupiškių km. Černui 
Tadui nesant namuose, atėjo 
jo žmona, kuri gyvena sky
rium, įlindo pro langą, atsida
rė duris ir išnešė šiuos daik- 
tuts; geldą, lovą, skustuvui 
galąsti budę, veidrodį, laistu- 
vą, oblelį, marškinių su kel
nėmis ir t. t.

ŠIAULIŲ DIENOS 
KAUNE
šaulių suvažiavimo metu buvo sumušti keli rekordai. — 

Milžiniškas paradas. — Įdomus nuotykiai, kurie ne
buvo užrekorduoti. — Oficialios kalbos ir oficialios 
nuotraukos. — šauliai ir laikraščiai. — šauliai pa
darė gerą įspūdį.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Visi apie šaulius įdėti dien
raščiuose straipsniai dvelkė sa
vo oficialumu ir fotografišku 
reportažu.

Rodos, tas dienas dienraščiai 
galėjo daug ką parašyti iš šau
lių praeities gyvenimo ir kar
tu visokiais įspūdžiais pasida
linti.

Trisdešimts tūkstančių žmo
nių iš provincijos sugužėjo į 
Kauną ir dienraščiai tenkinosi 
tik oficialiais šaltais praneši
mais! Rodos, buvo kas ir apie 
ką rašyti, bet dienraščiai tos 
geros progos nenorėjo ar nesu
gebėjo išnaudoti, ir todėl visai 
nenuostabu, jei šauliai ir pačia 
spauda labai mažai domėjosi. 
Net dienraščiuose įdėti atvaiz
dai iš šaulių iškilmių pasižy
mėjo tokiu pat oficialumu. Fo
to nuotraukose sučiupta tik to
kie momentai, kur dalyvavo 
aukšti vyriausybes pareigūnai, 
o pačių šaulių veik ir nesima
tė. O, rodos, ir čia buvo gali
ma daug kas įdomaus rasti.

Sakysime, iš įvairių Lietuvos 
provincijos vietų šaules moters 
atvyko tautiškais rubaiš, jų bu
tą labai įvairių ir tyčia gražių, 
o vienok fotografai reporteriai 
šito nemokėjo išnaudoti!

Butą net tikrai komiškų sce
nų, kurias apsukrus foto repor
teris galėjo tyčia gražiai išnau
doti.

Štai Kauno Laisvės alėja žy
giuoja šaulė tik vienomis koji
nėmis, — matykite, jai batukas 
nutrynė kojas, tai kas daiyti? 
Išeitis rhsta, ji batukus pasiima 
l rankas ir laisvai žygiuoja vie- 
noniis kojinėmis.

Butą šaulių gerai pagyvenu
sių, kurie prašyte prašėsi juos 
nufotografuoti. Arba šaulė mo
tina drąsiai žygiuoja su trimis 
savo dukterimis, jau suaugusio
mis moterimis; rodos, tokiai 
motinai tikra vieta butų spau
doje įdėti jos ir jos dukterų at
vaizdą. Bet musų foto reporte
riai skuba nuimti tuos momen
tus, kuomet dalyvauja aukšti 
valstybės pareigūnai, tarytum 
tik jiems vieniems buvo suruoš
tos tos iškilmės ir tik jų vienų 
atvaizdai privalėjo spaudoje pa
sirodyti.

žodžiu tarp šaulių masės ir 
spaudos visai nebūta reikiamo 
kontakto, o tik stengtasi apra
šyti ir nufotografuoti tuos mo
mentus kur pasirodė aukšti val
dininkai.

Juk ne aukšti valdininkai su
darė tas iškilmes, o šaulių ma
sė, bet tos masės spaudoje gy
venimas nei raštu, nei foto nuo
traukomis nepasirodė.

Tai visai nenuostabu, jei 
skundžiamasi, kad dienraščiai 
visai nuobodu skaityti.

Ką tokiais momentais sako at
sakingų pareigų vyrai, tai veik 
visiems iš anksto žinoma, ką jie 
pasakys, o be to, jie kalba vie
šai, tai jų tas kalbas visi gir
di, bet kaip tose iškilmėse jau
tėsi eilinis šaulys iš kaimo at
vykęs, dar visai neseniai pas
kui žagrę sekęs, — iš spaudos 
nebuvo galima patirti.

Kaip jautė save fabriko dar
bininkas šaulio uniformoje, ko
kiomis mintimis ir kokiu upu 
jisai ėjo į tas šaulių iškilmes, 
spaudoje neteko skaityti, nes 
dienraščių reporteriams labiau 
rūpėjo aprašyti oficialių žmo
nių tose iškilmėse pasirodymas, 
negu eilinio šaulio nuotaika.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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PROGRESUOJA LIETUVIAI ŪKININKAI
ARGENTINOJE

BROLIAI BUDINAI SA
VO UKIN ĮDĖJO 20,000 

PEZŲ

Jonas, Petras ir Motiejus 
Budėnai, kilę nuo Alytaus, Ar
gentinoje gražiai progresuo
ja. tiie “A. L. Balso” skaityto
jai visiškai nesigarsino, kad 
jie kolonizuejasi, bet patys ke
lis šimtus pezų išleido pato
gios ūkininkavimui vietos ieš
kodami. Pagalios jie surado 
200 ha puikios žemes su nau
jai pastatytomis triobomis, 
kur gyvenamasis namas turi 
centralinj apšildymą ir L t. 
Pro duris eina omnibusai; vie
ta randasi 400 metrų aukštu
moj nuo jurų paviršiaus; au
ga linai, rugiai, saulogryžiai, 
kukurūzai ir t. t. Savo ukin 
įdėjo virš 20,000 pezų. Nori 
įrengti viską geriau, negu Lie
tuvoj, nes kaimynas šveicarie- 
tifi yra pasakiškai gerai įsigy
venęs: kas nori aplankyti jo 
sodą, užsimoka 10 centavų ir 
gali valgyti kokių tik nori vai
sių ir kiek tik nori.

Budenų ūkis yra 600 klm. 
nuo Buenos Aires, prie Puni- 
11a, ant rubežiaus Kordobos ir 
San Luis provincijų. Artimiau
si lietuviai kaimynai jiems 
yra musų laikraščio draugai 
Trajackaj, nuo kurių ūkio tik 
200 kilometrų.

Ateinančią vasarą Budčnai 
priims vasarotojus. Vištiena 
pas juos pigiau už jautieną, o 
nuvažiuoti iš Bs. Aires ir atgal 
sugrįžti kainuoja lik $27.

Kas interesuojasi ūkininka

vimo sąlygomis toje zonoje, 
gali kreiptis prie Jono Budė- 
no per “A. L. Balsų**.

PUIKIAI PROGRESUOJA 
LIETUVIAI KOLONISTAI 
MISIONES TERITORIJOJ

OBERA, Misiones. — Po il
gų klajojimų ir važinėjimų 
po įvairias zonas ir aš apsisto
jau Argentinos teritorijoje Mi- 
siones pas savo švogerį Praną 
Kamaitį. Kadangi 4 metus čia 
jau nebuvau buvęs, pamačiau 
tiesiog hepatikėtiną skirtumą, 
kokis milžiniškas progresas 
padarytas 1

Vieton nepereinamo miško, 
dabar juoduoja ariamos dir
vos; vieton budos-rančo, da
bar stovi gražus gyvenamas 
namas; vieton kauptuko, da
bar vartojami plūgai ir akė
čios, o kur buvo nepereinami 
krūmokšliai, dabar vielomis 
aptvertos žaliuojančios ganyk
los, pilnos gyvulių ir paukš
čių. Tai lietuviškos rankos lie
tuviškais įrankiais taip pui
kiai išpureno tolimosios Ar
gentinos Misiones dirvas. Da
bar visi ir žmonės čia links
mesni: jauni suaugo, seni dar 
nepaseno. Visiškai negiriant 
Pr. Kamaičio, reikia atiduoti 
didelis kreditas už jo darbštu
mą. Kainynai susigėdina ir 
taipgi vejasi lietuvį kolonistą.

Kolonijose San Martin, Pi
ca da, Yerbai ir kitose, kur 
prieš keletą metų vien miškai 
riogsojo, dabar matosi jau ir 
skardinių stogų. Nuo saulės 
jie blizga, o nuo lietaus malo-

niai barška ir suteikia jaukią 
pastogę.

Aš buvau Ghaco, Corrientes, 
Entre, Rios ir kitose provinci
jose, bet Misiones man geriau
sia patinka ir čia nutariau ap*- 
sigyventi. Tik neužilgio ture-! 
siu atvykti į Bs. Aires, kad su-’ 
tvarkyti tulus dokumentus. 
Prieš atvykimą aplankysiu Mi
siones teritorijoje esančią lie
tuvių koloniją prie Campo 
Grande Ir tada vėl parašysiu 
“Argentinos Lietuvių Balsui” 
ir prisiųsiu paveikslų, kaip ir 
šį kartą. (A. L. B.)

Bronius Vidugiris.

LIETUVIAI ŪKININKAI 
GERIAUSIA PROGRE

SUOJA SALOSE

=MaiJio=
New City Furniture
Matt Programas

Bary® Viešas Transliacijas
t

Pereitą antradienį, rugp. 8 
d. ir vėl girdėjote New Lity 
Furniture Mart krautuvės pro
gramą, transliuojamą tiesiog iš 
Syrena Gatė Salės — 4270 S. 
Archer Avė. Teko išgirsti pa
lankią išsireiškimų apie šį radio 
programą. Daugumas lietuvių 
dar nėra matę kaip lietuviškas5

Furniture Mart krautuvės radio 
programą. Norintieji dalyvauti, 
gausite tikietų — jie duodami 
visiems klausytojams veltui. 
Nuvykite į N. C. F. M. krautu
vę ir paprašykite tikietų — 
gausite.

Nepamirškite, ateinantį an
tradienį, rugp. 15 d., lygiai 8- 
tą vai. vakare atvažiuokite į 
Syrena Cafc salę, nes ten ga
lėsite dalyvauti viešoje radio 
transliacijoje.

Kvieslys.

išmušė Didelį Lan
gą, Kad Pasivogti 
Degtinės

liūs smogė dideliu akmeniu į 
Ramova Food' Marke t langą, 
3530 So. Halsted St.

Lango stiklui subyrėjus, pra
dėjo skambinti “burglar aliar
mas”, bet vagilius griebė ke
lias bonkas degtinės į glėbį ir 
pabėgo į 35th PI. kryptį.

Praėjus apie pusvalandžiui 
laiko, pribuvo policija pradėjo 
varinėti smalsuolius, bet vagi
lio nesuėmė.

Bridgeporte panašių atsitiki
mų yra gana daug.

— J. A. S.

51 Metų Vedybų 
Sukaktuvės

bet net 51-mas vedybų sukak
tuves, ir džiaugiasi savo šeimy
ninio gyvenimo pasisekimu.

Įdomu tas, kad nuo to laiko, 
kai pateko į teisėjus, Sabath iš
klausė 50,000 divorso bylų.

radio programas leidžiamas.
Visą šį rųgpiučio mėn. kiek-

SAGASTUME Chico. — Dė
kodamas už laišką “A. L. Bal-; 
so” leidėjui P. Ožinskui, pa- vieno antradienio vakarą, lygiai 
siryžau aprašyti, kaip mes gy- 8-tą va|. vakare ir vėl galėsite

Apiplėšė Ramova Food Market Retai kuriai vedusiai porai 
tenka laime susilaukti auksinių 
vestuvių. Vakar Cook apskričio 
divorsų teisėjas Joseph Sabath 

vename Entre Rios salose. Aš pamatyti ir išgirsti New City kariu, teko matyti kaip vagi- ir jo žmona šventė ne auksines,

Trečiadienio rytą, apie 2:45, 
bevažiuojant Halsted St. gatve-

KNITTED COAT AND C AP PATTERN 1859
1859—Jūsų dukrele labai nudžiugs, jei jai nudiegsite 

šitokį paltuką ir kepuraitę.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
11129 So. BaJsted St, Cfcteaga, DL

’ Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.
I
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No. 1859

esu išvažinėjęs visas Argenti
nos provincijas, visur dirbęs 
prie žemės darbo ir kai kur, 
savistoviai ūkininkavęs, bet 
taip gerai, kaip Entre Rios 
provincijos salose aš niekur 
neradau. Čia su mažiausiu ka-! 
pilalu galima įsikurti savame 
ūkyje ir nėra jokios rizikos 
pralošti.

Čia klimatas labai geras, 
vandens visuomet pakanka, 
susisiekimo priemonės pato*- 
gios ir arti nuo Buenos Aires.

Svarbiausia, kad čia žemė 
labai gera. Darbininkas su ne
dideliu kapitalu gali įsigyti 
žemės, kokį sklypą nori ir; 
verstis kuo tik nori: sodinin
kyste, daržininkyste, žuviniu-, 
kyste, gyvulininkyste, girinin- 
kyste ar paukščių ukiu. Gali
ma verstis, kaip kam patinka. 
Aš, šių salų gyventojas, tatai 
teigiu iš mano patyrimų prak
tikoje ir iš kitų ūkininkų gy
venimo pažinimo, čia labai 
pelningas dalykas tai nutrijų 
(ūdrų) ūkis.

Aš gyvenu iš paukštininkys
tės ir turiu gražaus pelno. 
Dirbu-pats su savo šeimyna.

Žemes lavinos > čia * apie1 10)1 
pezų hektaras, žiūrint saros; 
didumo. Saloje 5 ha perkama 
už $60 ir t. t. Aš esu nusipir-i 
kęs 64 ha.

Kas norėtų pirkti žemės sa
lose, tai reikėtų pasinaudoti 
proga, nes čia labai smarkiai 
kolonizuojasi vokiečiai, čeko- 
slovakai, vengrai, lenkai, uk
rainiečiai ir kiti europiečiai. 
Keletas lietuvių ūkininkų taip
gi labai gražiai progresuoja, 
nieku neatsilikdami, o kartais 
net pralenkdami kaimynus ki
tataučius. Mat, dabar čia 2,000 
ha išdalino į nedidelius skly
pus, greit prasidės jų išpar
davimas. Butų labai malonu, 
kad kaip galima daugiau lie
tuvių mestų miestų dulkes ir 
pasiryžtų apsigyventi salose, 
nes salose nesulyginamai ma
lonesnis gyvenimas, negu kur 
nors kitur. Valgome visuomet 
šviežius produktus, dirbame 
kiek norime, turime savo bi
čių ir visko taip kaip Lietuvoj, 
lik čia ramesnis, laisvesnis gy
venimas, yra mokyklos vaiku
čiams, savo gaminius parduo
dame geromis kainomis ir nie
kas mus neverčia jokiai parti
jai priklausyti. (A. L. B.)

F. Baniulis.
(Bus daugiau)

Jus Jo Norėjote... Štai Ir Yra!
Yra labai daug musų kostu- 
merių, kurie patyrė malonų sko • 
nį Monarch alaus ir prašė mus 
padaryti Pilsener Type Bee.r 
alų . . . šviesų, lengvą, dry 
champagne spalvos, paskanintą 
importuotais Apyniais. Jis bu
vo pasitiktas su taip plačiu už
gynimi, kad dabar mes pasi
siūlome bendram praplėtimui 
musų metropolitinės Chicagos 
prekybos.

Mes jį pažįstame vardu “EN- 
CORE”, nes vienas jo stiklas 
prašo daugiau. Mes norime, kad 
jus pabandytumėte “ENCORE.” 
Kaina tik truputį aukštesnė, 
negu musų paprasto Monarch 
Beer alaus. Jeigu jūsų dyleris 
jo neturi 
gauti 
CANal 
patirti 
alaus.

PETER.PEN .

z o

paprašykite jį 
arba patelefonuokite 
6500, kad galėtumėte 
ekstra gerą skonį šito

Pltc/te Sostai 6500

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

€AGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Doleriu
Viri 300 garantuotą 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 Ch i c ag oje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią karną, kokią Išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE ISSIMOKETU PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadieni.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 83rd Street 

prie Loomis

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

INSURANCE
(APDRAUPA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St.

Raštine atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama — <•
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzamiųaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Ave^ Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
. Tel. ENG. 6883-5840
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Gabrielė Petkevičaitėj
s

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Višinskis siūlo patiems tų 
straipsnį skaityti. Abu ponu, 
tiek prokuroras, tiek ir žanda
ras, prisipažįsta nesuprantą ne 
žodžio lietuvių kalbos, bet tarp 
savęs trumpai pasitarę nuta
ria, kad Višinskis jiems tą 
straipsnį pats j rusų kalbą ver
stų.

Na, ir verte žmogus...
Atpasakoti tas faktas nesun

ku. Tačiau reikia pagalvoti, 
kaip buvo įtempti jo nervai L. 
Nei akimis nesumirksėti be rei
kalo, nei įtariamai pakrutėti... 
akivaizdoje, jau nesakysiu, ne 
tik pavojaus, bet ir neapsako
mo biaurumo, tykojančio žmo
gų praryti...

Mes visi tada buvome idea
listai, bet Višinskis gal visus 
mus pranešė savo idealizmu, 
šmeižimų, žeminimų ir pasity
čiojimų teko mums ne vien iš 
valdžios tarnų patirti... Barimo 
iš namiškių... dažnai ir labai 
skaudaus... O vienintelis gink
las — vidaus kilnumas. Kiek
vienu atveju pasilikti gryniems 
ir darbe ir žody tai buvo mu
sų obalsis ... Ir staiga... visuo
menei ir musų pačių asmenims 
pinti.. turime griebtis papras
čiausio melo...

Ta, tokia mums visiems vci-
I ekėjams skaudi tema, tuomet 
buvo ilgomis valandomis musų 
tarpe tampoma, nagrinėjama. 
Kad ir šiaušėsi vidury kiek
vieno jausmas prieš tokį nu
tarimą, bet galų gale proto re
miamas praėjo: — “žandarams 
turi būti meluojama! Kiekvie
nas, kas kiek ir kaip galėda
mas nesistengs savęs ginti, 
skandins bendrą darbą!”

Tad savo ir kitų kailį va
duodami meluodavome... kaip 
paprasčiausiai meluoja pikta
dariai... Kas ilgiau buvo pri
verstas taip elgtis, to net vei
de, rodosi, pasiliko ypatingas 
antspaudas, ypatingas bruo
žas . . . Kada su tokia veido 
išraiška šiandien dar susitin
ku, skurdu darosi... Kam to 
kių valandų neteko pergyven
ti, tam sunku bus ir suprasti, 
kaip žmogus jutosi tokiam er- 
mideriui pasibaigus. Siela, ro- 

’.osi, sugniaužta, sudraskyta vi 
sos gyslos ištampytos, o širdy 
viso pragaro kūjai kala...

Atsimenu, kaip aš po savo 
kratos ilgą laiką nesugebėjau 
tiesiog išmėtytų, išraustų daik
tų tvarkyti. Biauru jie man 
buvo net palytėti. O širdies il
gai nei valerijonai, nei bromai 
negalėjo nuraminti.

Aišku, kad Višinskiui ne 
lengvesnis buvo gyventasis 
kratos metas. Išklausė jo va
dinamąjį etnografijos straip
snį (viską vargšas turėjo iš 
galvos pasakoti!), prokuroras 
su žandaru dar paklausinėjo 
dėl Palangos spektaklio. Višin
skis išsiginti negalėjo, nes bu
vo nusifotografavusiųjų grupė
je. Pasiteisino tuo, kad buvęs 
nuvykęs ten pasilpusios, svei
katos taisyti ir buvęs pakvies
tas vaidinti. Kadangi valdžios 
leidimas buvęs gautas, tad jis 
savo dalyvavime nieko įtaria
ma nematęs.

Tuo ir pasibaigė Višinskio 
byla dėl Palangos spektaklio, 
tik tada niekas negalėjo žino
ti, kada jį vėl kas ims kaltin
ti.

(Bus daugiau)

Janina La Bodą, Chicagos dainininkė (po dešinei), 
drauge su savo motina. Janina ištekėjo už Hoyvard 
Shaw, kuris tiek iš jos, tiek iš jos motinos išviliojo daug 
pinigų. Shaw liko areštuotas.

MOTERYS, BUKIM 
SVEIKOS IR 

GRAŽIOS

PIRMAS VAIDINI
MAS

40 meili jau prabėgo, kaip pa
sirodė pirmas ir viešas vaidini

mas Lietuvoje
šių melų 8 d. rugpiučlo mėn. 

sukanka lygiai 40 metų, kaip 
pirmi lietuviai — veikėjai su
rengė viešą vaidinimą Lietuvo
je. lai buvo 189j metais Palan
goje, toje taip gražioje istorinė
je vietoje, kur dabar suplaukia 
tūkstančiai vasarotojų, kaipo į 
vieną iš žymiųjų kurortų.

Pirmasai lietuviškas veikalas 
pradėjo skinti kelią į viešąjį 
vaidinimą, regis, “Amerika Pir
tyje”.

Šio vaidinimo pelnas, kaip 
jau mums žinoma buvo skirtas 
tuomet sunkiai sergančiam var
pininkui Vincui Kudirkai.

Daug pirmojo vaidinimo ren
gėjų ir dalyvių jau nebėra gy
vųjų tarpe, jų nebegalime pa
sveikinti už atsiektus nuopel
nus. Jų darbais tegalime šian
dien tik pasigefrėti ir pasimp- 
kinti, kaip reikia kovoti sun 
kiais priespaudos laikais.

Suprantama, kas skaito “Mot. 
skr.” gerbiamos Gabr. Petkevi
čaitės “Iš musų vargų ir kovų*’ 
(1898 — 1927 m.) svarbų ir į- 
domų padavimą, tam nereikia 
sakyti, kad ši uoli ir patvari pio
nierė buvo viena rimtųjų pir
mojo veikalo dalyvė, taipgi ne- 
bepriseina kartoti, kokį svarbų 
ir rimtą vaidmenį ji vaidino 
tais sunkiaisiais kovų laikais.

Žinant kokios svarbios reikš
mės turėjo šios sukaktuvės, at

gimstančiai Lietuvai, jas reikė
tų tikrai tinkamai paminėti 
Reikia manyti, kad Lietuvoje 
jos ir bus reikšmingai atšvęstos.

Mes čia nors ir nepaminėsi
me ypatingai, bet prisiminti vis
gi malonu. Žinant, kad gerbia
ma G. Petkevičiūtė tebėra gy
vųjų tarpe ir gyvena Panevėžy, 
kukliai leisdama dienas savo 
draugų tarpe, malonu ją pasvei
kinti šių sukaktuvių proga, kai
po kilnią tų sunkiųjų laikų ko
votoją už lietuvybę, už atgims
tančią Lietuvą!

Palinkėkime jai daug laimės 
ir sveikatos, o taipgi, kad jos 
senos dienos, butų tinkamai į- 
vertintos už jos nuopelnus!

—O. L
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Bulvių “Surprises”
Tas bulves galima paduoti atski

rai arba prie kepsnio. Išrinkti di
desnes, vienodo dydžio bulves, ar
ba jas taip nulupti, kad butų vie
nodos, niilupti, nuplauti ir sausai 
ištrinti, apiberti miltais, sumaišy
tais su druska, sudėti į keptuvę ir 
apkepti, pridengus popierių, kad 
per daug neparaustų krosnyje. Iš
kepus, išimti atsargiai su šaukš
čiuku vidurius ir pridėti į jų vie
tą iš anksto paruoštą faršą iš liku
sio kepsnio, kumpio, dešros, grybų 
arba žuvies, sumaišytą su trupučiu 
grietinės. Juo daugiau rūšių bus 
faršo, juo daugiau tas patiekalas 
atitiks savo pavadinimą ir bus įdo
mesnis.

Smagu ir malonu matyli 
gražias moteris. Bet norėda
mos būti gražios pirmiausia 
turime būti sveikos. Be svei
katos ir gražumas dingsta. 
Amerikoje yra gražiausios mo
terys, — tas yra visur pripa
žinta.

Smagu žinoti, <kad ir musų 
lietuvaitės sudaro dalį šios ša
lies gražuolių. Kodėl dabar 
yra daug gražių moterų? To
dėl, kad čionai yra daug svei
kų moterų. Ir stenkimės būti 
visada gražios ir sveikos.

Nuo tėvų paveldime sveika
tą. Jeigu musų tėvai sveiki, ir 
mes turime geresnį likimą, ge
rą sveikatą. Jeigu tėvai ligoti 
ir nesveiki, tai paveldime iš 
jų • silpnybę. Mažų kūdikių 
maitinimas ir sveikas prižiū
rėjimas irgi daug reiškia ir 
gražaus kimo išauginimui. 
Jaunas kūnas reikalauja įvai
raus maisto, susidedančio iš 
mineralų ir vitaminų kas die
ną.

Reikia į r proteinų, cukraus 
ir kitų dalių. Valgis turi būti 
sotus ir įvairus, susidedąs iš 
pieno, kiaušinių, sviesto, dar
žovių ir vaisių. Citrinos vai
siai kasdieną yra būtinai rei
kalingi sveikatai palaikyti.

Kūdikių prigimtas noras 
žaisti yra sveikatos apsireiški
mas. Tai ir reikalinga ir svei
ka. Jeigu kūdikis nežaidžia, 
tai reiškia, 'kad jis nesveikas. 
Mes suaugusios moterys irgi 
naši mokysime iš tų mažų vai
kų ir kasdieną sau darbą pa
įvairinsime su kokia pramo
ga. Užsiimkime kokiu nors 
sportu tyrame ore. Smagus, 
greitas vaikščiojimas yra ap
lamai geriausia kūno mankš
ta. Jeigu ir to negalima, tai 
nors rytas ir vakaras prie ati
daro lango bent 20 minučių 
reikia gimnastiką daryti. Tas 
sujudins kraujo cirkuliaciją ir 
orą atneš į visas daleles kū
no; nuodus pašalins iš įvairių 
organų, ir tuo budu muskulus 
sustiprinsime.

Geriau jausimės ir smagiau 
pradėsime dienos darbą, kad 
musų darbas butų nors tik na
mu ruoša.

Stenkimės kuo daugiausia 
oro įkvėpuoti į kūną ne vien 
tik vasarą, bet dar daugiau 
reikalinga tyras oras žiemos

metu, nes tada musų kūnas 
nusilpęs dėl nuolatinio kvėpa
vimo apšildyto oro, kuris re
tai yra gana tyras, nes vidus 
namų retai būna tinkamai iš
vėdintas. Dabar saulės nesto- 
ka ir mes paruduojame nuo 
saulės, bet žiemą, kada saulu
tė nuo musų” Aūkrypsta, mes 
neapturim tiek naudos. Todėl 
apsiginkime vartodamos žu
vies aliejų arba vitaminų D, 
kuris mus užlaikys geresnėje 
sveikatoje. '

Nereikia gcVti aliejų, bet 
galima;.praryti ydą vaistą kaip 
perlo kapsulę, ir nauda bus 
vienoda. Maistą irgi nuo ma
žų kūdikių išipokime valgyti 
dėl geros sveikatos — ne val
gyti vien dėl valgymo. Valgyti 
kas mums sveika, o ne kas 
pagaminta. Vienam vienas 
valgis geras, kitam kenksmin
gas, — tai mes pačios geriau
sia galime žinoti.

Bet visiems yrą reikalinga 
pienas kasdieną nors du stik
lai, — vaisių ir daržovių įva
das. Mėsa, kiaušiniai bei su
ris po biskį valgant irgi svei
ka. 'M

Moterys ir emrginos, gyven
kite natūraliai, užlaikykite ge- 
i’us papročius. Da.bokite savo 
maistą ir poilsį, o bus naudin
ga ir sveikata.-. Su gera svei
kata bus lengva ir darbą at
likti ir malonų būdą turėti. 
Gera sveikata pastebiama ir ji 
'eikia gerą nuotaiką. Linksma 
moteris yra graži. Tai bukime 
linksmos, o busime gražios.

Į Vaikas Ir | 
| Mokykla |

Rašo
L. Narmontaitė 
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MATYMO TRUKUMAI IR JŲ 
............  PATAISYMAI ............

Chicagos mokyklose yra krei
piamas dėmesys į pataisymą 
trukumų vaikų matymo ir į 
pagerinimą matomumo ir aiš
kumo šviesos mokyklų kamba
riuose.

Nuo 1937 m. spalio mėnesio 
valstybės darbininkai yra pada
rę vieno šimto ir devyniolikos 
tūkstančių atskirų akių egzami- 
nacijų. Gale pirmo bertainio,vi
si vaikai klasėse 1, 2 ir 8 buvo 
egzaminuoti dėl matymo aišku-7 
mo, o antrame bertainy buvo 
egzaminuoti visi vaikai klasėse 
1 (žemesnėje) ir nuo aukštes
nės trečios klasės iki aukštesnės

Jauniausioji lakūnė 
Lietuvoje

Šančių gimnazijos mokinė, 
Izabelė įPlyčiutė, 16 metų am
žiaus, labai sužavėta vienoje 
aviacijos šventėje narsiais la
kūnų žygiais, pasiryžo pati bu- 
ti lakūnė, šį pavasarį ji pa
reiškė Aero klubui savo norą 
ir stojo mokytis. Bet įdomiau
sia, kad ji mokėsi tik 5 die
nas. Sportinės eskadrilės vado 
kpt. Taunio priežiūroje pada
rė 74 skridimus ir po to leis
ta jai vienai skraidyti. Jau pa
darė 15 savistovių skridimų. 
Visai tiksliai, vadovaudamasi 
žemėlapiu, nuskrido į Žagarę. 
Aviacijos mokytojai jaunajai 
lakūnei pranašauja gražią, 
kaip lakūnei, ateitį, nes ji ligi 
^iol pasižymėjo dideliais ga
bumais ir drąsa.

I. Plyčiutė yra antroji moi 
terfs lakūnė Lietuvoje,

.("t A.”)

SLENKANTI PLAUKAI

gudrus ir juokingas, nes sene
lis Lione! Barryinore tą mirtį 
(kurios vardas esąs Mr. Brink) 
{vilioja į dide’ę obelį, iš kurios, 
be to, senelio pagalbos nebega
li išlipti. Tad ir kyla komplika
cijos — ligoniai nustoja mirę; 
muses mušk kiek nori, vis skai
do.

Ir visi tie keblumai atsirado

Kai kurių žmonių plaukai, 
pradeda, taip sakant, slinkti 
(retėti) gan jaunuose meluo
se. Priežastis gali būti liga ar
ba netikslus prižiūrėjimas
plaukų ir odos. Yra daug taip, 
vadinamų gydymų, bet nė vie
nas iš jų negali būti tikras. 
Visa bėda dažnai pataisoma 
duodant plaukams eilę “treat- 
ments”, arba su gerų ir teisin
gu masažavimu odos. Dauge
lyje atsitikimų, jeigu išgydo
mos pleiskanos, tada restoruo- 
jami plaukai, ir jie atrodo 
gražus ir sveiki.

8-tos klasės. Dešimts tūkstančių 
ir devyni šimtai devyniasdešimt 
keturi vaikai nešiojo akinius, 
Prie šitos grupės turėtų būti 
priskaityta daugelis tų vaikų, 
kuriems reikia akinių, bet ku
rie jų neturi.

Be to, kiekvienoj mokykloj 
randasi taip vadinama “pritai
kymo mokytoja” (adjustment 
teacher), kuri laiko specialias 
egzaminacijas dėl matymo ir 
girdėjimo.

Kad šviesa ir matomumas bu
tų, kuo geriausi mokyklose 
kambariuos^,' liaujatisi architek
tūros išradimai yra vartojami. 
Naujos šviesos {taisos ir teplio
nė išriša šviesos problemas kai
kuriose seuesniose mokyk'ose, 
kuriose žiemos metu buvo sun
ku pritaikyti tinkamą šviesą.

Prie viršminėtų projektų 
taipgi buvo padarytas tyrinėji
mas sužinoti, kiek vaikų turi 
kalbėjimo defektus. Dvidešimt 
viena mokytoja pašvenčia pu
sę dienos kas savaitę 139-se mo
kyklose pagelbėti vaikams pa
šalinti tarimo ir kitus kalbėji
mo trukumus.

Šitos žinios yrh paimtos iš 
Chicagos mokyklų viršininko 
raporto už 1937—38 metus. Ra
portas buvo neseniai išleistas. 
Šiandien, reikia manyti, visi su
minėti skaičiai yra daug dides
ni.

Gerai šeimininkėms 
žinoti, kad:

Jeigu įpilsi vieną didelį 
šaukštą kerosino į puodą 
karšto vandenio ir su juo 
plausi langus, veidrodžius ir 
paveikslų stiklus, tai jie gra
žiai blizgės. Nusluosčius pir
ma su tokiu vandeniu, per
ši uostyk su švariu sausu sku
duru. Darbas lengvas, bet 
efektingas.

» » »
Kuomet verdi “dželę” ir no

ri sužinoti, kada ji užtektinai 
išvirus, paimk šaltą lėkštę ir 
su šaukštuku ant jos užvar- 
vink liniją verdamos “dželės”. 
Jeigu ta linija nesusibėgs, tad 
“dželė” gatava pilti j stikli
nes.

8 V »
Norint lengvai nuvalyti si

dabrinį indą, įmerk jį į rūgš
tų pieną ir palik jį tenais apie 
pusvalandį laiko. Išėmus nu
plauk karštam vandenyje ir 
gerai nušluostyk.

Kaiminka.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

todėl, kad senelis dar nebuvo 
prisirengęs keliauti su Mr. 
Brink į nežinomą pasaulį, nes 
jo pagalba buvo reikalinga, kad 
;apsaugojus mažiuką Bobs Wat- 
json nuo saumyles, žiaurios te
tos klaslavimo. Galop, viskas iš
eina gerai — Mr. Brink lieka 
išlaisvintas iš obelies — norrna- 
liškumas grįžta — ir senelis bei 
Pud (Bobs Watson) ir Mr. 
Brink apleidžia miestelį, kad 
galėtų rasti laimingesnį, links

mesnį būvį kitur.
. Bet, jeigu lantazija jus neį
domina, palaukite rytojaus, kad 
“muvius” aplankius ir pamaty
kite “Stanley and Livingstone” 
Chicago teatre. Spencer Tracy

I
iimiiiimtimiiiiimiimmiiiimmimiimiiiiitimimmiiiv.

KINO TEATRAS |
(MOVIES) Į

Mirtis—ta neišvengiama šmė
kla — kartais pasirodo kaipo 
mandagus, gražiai pasirėdęs vy
rukas, kaip kad Sir Cedric 
Hardwicke jį vaizduoja “On 
Borrowed Time” veikale, kurį 
galima United Artists teatre pa
matyti.

lošia Stanley rolę, o Sir Cedric 
Hardwicke, Dr. Livingstone, žy
mų misionierių, kuris buvo 
Afrikoj prapuolęs. Po kelių ek
spedicijų, Stanley rado Dr. Liv
ingstone ir kanibalų (žinogė- 
džių) valstybę, kurių papročius 
tas misionierius buvo perdir
bęs daugiau pagal europiečių 
principus. Livingstone atsisakė 
to išgelbėjimo, kad grįžus į “ci
vilizaciją”, ir pasiliko tarpe bu
vusių' kanibalų ir taip pagal įsi
tikinimus baigė savo dienas

Nežiūrint rimtumo šio cha- juodajam pasaulyje, 
rakteriaus, veikalas yra gana' Suzanna Viliute

1•« j
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A. A. 4928 ir 4025—Dvi gražios 
kirptos mieros 34 iki 48.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..... .......
Mieros  —— per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ir vėsios suknelės. Abi suknės su-
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VAKAR
CH1CAGOJ

O St. Elizabeth ligoninėje pasi
mirė John Broderick, valstijos 
legislaturos senatorius; Jisai su
laukė 73 metų amžiaus. Brode
rick atstovavo legislaturoj 27- 
tą senatorialį distriktą ir sena
torium išbuvo aštuonis temi
nus, nuo 1898 metų. Jisai buvo 
įveltas garsiam senatoriaus Lo- 
rimerio skandale.
• F ederalės valdžios Public 
\Vorks Administracija paskyrė 
miestui $800,000 įrengimui van
dens myterių tuose distriktuose, 
kurie ima vandenį iš naujos fil
tracijos stoties.
• Evanstono, III., meras pasky
rė buvusį policijos kapitoną 
Charles F. Paasch miestelio po
licijos departamento viršininku. 
Jisai yra 60 metų amžiaus.

• Cook apskričio mokyklų su
perintendentas Noble J. Puffer 
skelbia, kad Worth valsčiaus 
mokyklų distrikto knygose bu- 
vo susektas $22,825 trukumas. 
Pinigai buvę išeikvoti buvusiam 
iždininkui Emdry G. Pronger 
einant iždininko pareigas. Iš tos 
sumos Pronger buk jau grąži
nęs valsčiui $18,800, b liktišius 
turi sukelti nevėliau rugpiučio 
21 d, Pronger gyvena adresu 
12739 S. Mapie avenue.

- n- ' '

• Miesto saugumo teismo teisė
jas Francis Borelli vaJkdr atėmė 
laisnius nuo 8 autdlriobilistų už 
neatsargų važinėjimą. Laisniai 
bus grąžinti, kai nusikaltėliai 
“pasitaisys”.

nusikaltėliai

koronerio 
nUo atsako-

a-

I m n M Gė,ės Mylintiems 
K K fl Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laido- 
tuvėms, Papuoši-! 

GĖLININKAS mams- j 
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 580»
• ____ ' , _ \  V ' , _ i

• Will apskričio 
džiurė paliubsavo 
nlybės 18 metų berniuką Leo- 
ndrd Klobutcher, kuris prieš ke
lias dienas nušovė savo tėvą.

Jisai paleido kelis šuvius į 
tėvą, pamatęs, kad tasai muša 
jo motiną. Koronerio džiurė su
sidėjo išimtinai iš moterų. Džiu- 
rininkės buvo: Mrs. Mrs. Susan 
Chizmack, Bertha Bluth, Mary 
Waldvogel, Clara Lusciatti, 
Frances Staska ir Sophie Dolak. 
Užvakar aukščiausias valstijos 
teismas leido moterims džiurė- 
se tarnauti. Ikišiol joms ta pri
vilegija buvo draudžiama.

• Prieš keturias dienas iš na
mų pražuvo 15 metų Juanita 
Bedker, graži rudaplaukė mer
gaitė. Ji gyveno adresu 1726 W. 
Ogden avenue. Policija jos ieš
ko.

vakar priėmė rezoliuciją, pa- Mr. ir Mrs. Staniai yra man- 
sinerkdama U. S. kongresą (ku- ddgųs žmbnės ir užeigos biznį 
ris hesfeniai užbaigė Sesiją) už vedą pasekmingai. Tarp gausių 

Metinių gėrimų rųŠiį^ jų ta
vernoje galima gauti ir seno
viškos rusiškos ir lietuviškos 
valstybinės ir “bį,ahdėš,\

Mr. W. Stanis į U.S.A. at
vyko po Didžiojo Karo iš Lie
tuvos, KtipiŠkib apylinkės. Chi- 
cagoje gyvendamas, pastoviai 
dirbo ir sutaupęs ganėtihaį pi
nigų įsigijo biznį.

Baigianties vasarai Mr. it 
Mrs. Staniai turėsią pramogą 
ir sukvies vaišėms savo arti
muosius ir pažįstamus, kurių 
dar nebuvo progos iki Šiolei 
sutikti. — J; A. S.

nėįtHėmimą Robševelto iieitra- 
lifefo įstatymo.
• Edward Smith, 60 mėtų cfii- 
čagietis, biįvb gelžkelių inžinie
rius. Vakar Union stotyje užbai
gęs kelionę prie lokomotyvo 
vairo, iš Galesburgo, III., Chi- 
cagon, pisai pasimirė širdies Ii-

0 Apskričio ligoninėj vakar 
buvo paguldyta 45 metų mote- 
riškė> Mrs. Emily Brandt; nuo 
115 S. St. LoUjs avenue. Ji ban
dė nusižudyti. Su peiliu perkir
to’ rarikų riešus.
• Gžirfiėid Pdrko gėlių konser
vatorijoje yra augtntio, vadina
mas centurija. Apie Šį laiką jis 
pradeda žydėti. Keistas dalykas 
atsitiko. Centurija ūmai bedė
jo labai sparčiai augti, ir kaip 
matant pasiekė lubas. Konser
vatorijos prižiūrėtojai turėjo 
stoge iškirsti skylę. Centurija 
jau pražydo, bet žiedus gali ma
tyti tiktai “angelai”. Visi žiedai 
yra virš stogo.

Parduotų Namą 
Su Bučernfe

Pranas Dikšas, 
vęs northšidiętiš, 
sal Meat Market 
Lituanįca avė

bu-

Iškilmingas
Atidarymas

Rugp.Subatoj ir Nedėlioj, 
12' ir 13 dd., įvyks atidarymas 
— Charlie’s it Jbhn’s Place, 
112th ir Kean Avė., Palos Park, 
III. Savininkai Charles Snyder 
ir John Massas, širdingai kvie
čia visus atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti prie gražios mu
zikos. Užkandžiai dykai.

(Skelb.)

5 Metu Mirties Sukaktuvės

O Illinois League of Womcn 
Voters, moterų balsuotojų lyga,

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YAKDS 73»8

dideliame -nuliudime- 
draugus ir pažįsta-

pašarvotas randasiBRONISLAVA BRIEDIENĖ
(po tėvais Byanskiūtė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu
l. 0 dieną rugpiučio mėn. 1934
m. , sulaukus 54 m. amžiaus; 
gimus Šiauliuose, Lietuvoje 
Paliks* dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, 3 sūnūs Vy
tautą (miręs), Algirdą ir Hen
riką, dukterį Aldoną ir kitas 
gimines, daug draUgų ir pa
žįstamų.

Musų brangiąją moterį ir 
motinėlę niekuomet neužmir
šime Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! Nuliūdę lieka:

Vyras, Sunai, Duktė 
ir giminės.mumį

HARRY MAČERINSKAŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 8 d., 1939 m., sulau
kęs 49 metų amž., gimęs Lie
tuvoj, Jdniškės parap.

Paliko 
gimines, 
mus.

Kūnas
Antano M. Phillips koplyčioj, 
3307 Lituanica Avė. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, rugpiu
čio 12 d., 1:00 vai. popiet iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Harry MarČinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės, Draugai ir Pažįstami

Laid. Dir. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

Laidotuvėmis rūpinasi Jur
gis ir Grace Kasaitis, 710 E. 
92nd St.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 
MARIJONA ROJALIS 

PO TĖVAIS JURKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
10 dieną rugpiučio mėn. 1937 
m., gimus Lietuvoje. Palaido
ta Tautiškose kapinėse Chica- 
ga, III.

Paliko dideliame 
vyrą, sūnų, 
gimines.

Mes tave, 
moterėle ir 
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anks
čiau ar vėliau pas tave ateisi
me. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
Vyra>\ Juozapas, Simus Joseph, 
Jr., Broliai, Seserys ir gimines

brolius,
nuliūdime 
seseris ir

brangiojimusų 
motinėle, niekuo-

NAUJAUSI IR GERIAUSI >

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA .

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FUKNirUBE** SINCB 19H

?1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

J
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Norkaus Restoranas 
Jau perremontuotas
Padidino Ir Įvedė .Qro Regulia- 

vįiijio.,fSistemą;ll;<.„t,.,;;
'' Žinomas Bridgeporto lietuvių 
restbranas, Universal Restau- 
rant, 750 West 31st Street, šio
mis dietomis baigė remodelia- 
vimo darbą, kurio pasėkoj jis 
pasidarė didesnis ir moderniš- 
kesnis.

Restorano savininkas Antar 
nas A. Norkus tarpe kitko įve
dė oro šaldymo sistemą taip, 
kad dabar ir karščiausioj die
noj kostumeriai UniVersal Res
torane gali valgyti Vėsiose ir 
patogumo pilnose apystovose.

at- 
biz • 
res-

A. A. Norkus
Prieš kiek laiko Norkus 

šventė penkiolikines savo 
nio sukaktuves. Atsidaręs
toraną (toj pačioj vietoj kur 
ir šiandien randasi) 1923 
tais, kurį pats aptarnavo ir ap
dirbo, šiandien jis tiek išau
gęs, kad jame dirba daugiau, 
kaip 15 darbininkų (visi lietu-

me-

Universal Restorano specia
lybė — tikrų lietuviškų valgių 
gaminimas. Apart paties res
torano, Norkus aptarnauja ban- 
kietus ir vestuves gamindamas 
ir pristatydamas 'valgius.'

^Norkui bizny padeda jo jau 
išaugęs sūnūs Tarnas ir duk
ters, Sophie ir Valerija. Jis 
yra kražietis, Amerikon atvy
ko 1913 metais.

nu-

Sekasi Biznis
W. ir P. Staniams ’

W. ir P. Staniai šiemet
sipirko iš U. Slotkienės Taverno 
biznį, 901 W. 35th St.; Abu 
t • * ■ *

seniaus 
turi Univer- 
3341 South

i., savame name.
P. Dikšas laiko biznį per eilę 
metų ir turi pasisekimą, bet 
sakty kad jam laikas atsilsėti, 
todėl jis nori savo namą ir biz
nį parduoti ir išvykti ilgoms 
atostogomis... —- J. A. S.

Vistiorrt^f 
Apsukrus

Mike Tarutis, savininkas The 
New Century Inn, 3149 South 
Halsted St., ’ Visubmet geroje 
nuotaikoje darbuojasi biznyje. 
M. Taručio patarnavimas tin
ka kostumeriams, todėl jam se
kasi biznyje.

Man irgi pasisekė jam pra
ilginti “Naujienų” prenumera
tą. M. Tarutis skaitąs Naujie
nas nuo jų prasidėjimo...

Geras Kriaučiks
J. Gricius

J. Gricius ’pėr daug metų 
Verčiasi “Tailor Shop” patar
navimu. Jis užlaiko drabužių 
taisymo ir Valymo biznį, 821 
W. 34th St.JTaįpgi J. Gricius 
iyra patyręs,y geras naujų • siutų 
siuvėjas;’ fĮ 7 ’ -i

Bendrai, fj. I GHcius yra ži
nomas teisingas ir mėgstąs pa
juokauti vyras. 'Su juo 
smagu biznis ; daryti...

Yra vilties, jog už mėnesio-ki- 
to pradės vaikščioti, bet kokis 
tas vaikščiojimas bus, tai dar 
nlėkaš nežino. Tai neatsargauš 

‘ Ne 
ken- 
ken- 
kai 

imė. 
jishi

automobilisto pasekmės, 
tik vienas sužeistas turi 
tėti, bet ir visi namiškiai 
čia. /Pati p. Shvėgždienė, 
tik įjtisimena, tūbjau 
verkti. Sako: “O, kaip 
kenčia ir kas iš tų kančiiį iš
eis, riežiriau. Atrodo, kad liks 
invalidu”;

Ne, nemirė...
Šenaš vietos gyventojas, K. 

Rakašiuš, 1541 S. 50 Avė., jau 
hekuriš laikas kaip randasi li
goninėj. Eina svėikyn, bet pė- 
rėitą šeštadienį pasklido gan
dai; kad jisai mirė. Jau kai 
kurie siūlėsi ir iiž grabnešius 
iŠ Kareivių Draugijos, nes K. 
Rakašiuš priklausė prie Ka
reivių ir Chicagos Liet. Drau
gijos. Nėra abejonės, jog p. 
Rakašiuš pasveiks ir dar ilgai 
gyvens. Aš to ir linkiu.

P. Jąsutiehė išvežta ligoni
nėn. Turės gerklės operaciją. 
Kaip vyras, taip ir vaikai la
bai šusirupinę, ypatingai Fran- 
kis, prezidentas R. R. Kliubo. 
Del motinos susirgimo atsisa
kė ir iš komisijos pažinoti B. 
Ž. Kliubo piknikam

Baltos Rožės piknikas
Praeitą sekmadienį oras bu

vo gražus, piknikai nusisekė. 
Liberty darže Baltos žvaigž
des Kliubas iš West Sidės tu
rėjo Savo metinį pikniką. Mi
nėtus kliubas turi nemažai na
rių ir tvirtas finansais, bet iš- 
važiavifrias buvo labai mizer
ijas. Nedaug atsilankė pačitį 
narių, tad ką kalbėti apie pa
šalinius. Daugelis iš pašalinių 
klausė, kieno čia piknikas? 

• Niekur nesimatė skelbimų ir 
žniOnės buvo įiepažįstdmi. O 
jų buvo iš Cicero, North Side, 
Rosėlarid, Brighton Park. Li
berty Grove populiari vieta. 
Nežiūrint kieno piknikas, žmo
nės važitioja kaip į švarią vic- 
,tą4ltyrti; dm4pąkvėpuo4i,irTrrD. Į

yra

Svarbūs Žemaičių 
Susirinkimas

CDASSIFIED ADS
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Keikia
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGAS PATYRĘS drai- 

veris išvežioti duoną. Atsišaukite: 
10502 So. Michigan Avė.

. FINANCIAL
________ Finansai-Paskolos________

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ tin
kama daugumai biznio rusių. Krau
tuvė 22x50, 3 gyvenimui kamba
riai užpakaly. Didelis beismentas 
ir viškus. Karšto vandens šiluma, 
nebrangi kaina. Privačias savinin
kas. 2445, W. 71 St. Republic 8242.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754., Chicago, III.

MIS0ELLANEOUS 
{vairus

KAS TURITE PARDUOTI var
totą Lalio žodyną anglišką-lietu- 
višką? meldžiu atsišaukti pažymė
dami kainą. J. S., 5707 W. 64th 
Place, Chicago.

SLINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU

BO mėnesinis ir visuotinas susi
rinkimas Įvyks Hollywood 
svetainėje, 2417 W. ^ard St. 
vai. vakare punktualiai. Visi 
nai-rės būtinai dalyvaukite,

Inn 
8:U0 
na- 
nes 

turime išrišti svarbų klausimą, ku
rio praeitame susirinkime neužbai- 
geme. —btep. jNarkis, pirm.

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

.REIKALINGA PATYRUSIŲ 
OPERATORIŲ prie sporto drabu
žių; jupikų ir džeketų. BEE DEE 
SPORTSWEAR, 234 S. Markei St.

REIKALINGA FORELADY ir 
operatorių, patyrusių prie royano 
dresių. RAY GARMENT CO., 2655 
West 38th St.

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS bendram ruošos darbui Sa
vas kambarys, vana. Geras mokes
tis. 3-čias 1321 Independence. Tel. 
Lawndale 2469.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINYTI 65 
akrai vaisių farmos St. Joe. Par
duoda su visu stakų ir pastatais. 
Labai gera žemė. A. SALDUKAŠ, 
4038 Archer Avė., Chicago, III.

PERSONAL v 
_________ Asmenų Ieško_______ .

PAIEŠKO BROLIŲ JULIAUS 
RUKŠTAL1O, kadaise dirbusio Phi- 
ladelphijoj ir Tarno—dirbusio Rock- 
dale. Paėjo iš Daugų k-mo, Vilni
jos. Prašau atsišaukti, arba juos 
žinančius pranešti, busiu labai dė
kinga. Labai svarbu. > Gausite dova
nų. DARATA RUKŠTALIUTĖ — 
Mrs. Darata Lenart, R. R. 1, Box 
203, West Frankfort, 111.
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 

KAMBARIUS

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve ir šaldytuvu.

Maži kambariai su vieša maudy
ne gražiai įrengti. Prieinamos kai
nos.

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpe 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susguehanha 7—8533
RENDON MIEGAMAS KAMBA- 

RYS — apšildomas. Pavieniui.
2552 West 63rd Street

Persikėlė " 
Batsiuvis

BRIGHTON PARK. — Bri- 
ghtonparkietis “Naujienų” iš
nešiotojas Genis Jr. praneša, 
kad geras jo kostumeris bal
siu vis-“shoemaker’/’ T. Vėžis, 
kdris gyveno po num. 4456 S. 
Washtenaw Avė., persikėlė 
patogesnę vietą, 2532 W. 47th 
St., ir dar geriau galės aptar
nauti kaimynus.

BR1DGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Ręstam ant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinčs — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys,
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

RENDON ŠVIESUS, FORNI- 
ŠlUOtas KAMBARYS Brighton 
Parke, prie mažos šeimynos — vy
rui, merginai ar ženotai porai.

4436 So. Fairfield antros lubos 
 j užpakaly. ...

rugpiučio men., 10 d., 
vai. vakare, Hbllywood

žemaičių Kult. Klubo sekan
tis susirinkimas įvyksta šian
dien, 
7:30
Inn salėje, 2417 W. 43rd St.

Visi bariai, senieji ir norin
tieji prisirašyti, prašomi ' būti
nai atsildnkyti, nes bus svar
stoma labai svarbių reikalų.

B. Armoska, 
Kliubo Sekretorius.

Garsinkitės ’N-nose’'

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai Ir įįtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista- 
-tbthe’bile'kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westėm Avė., Chicago, 
III.. Phone Republic 605L, r ,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių ply
tinis bungalow, $5400, 3 kambarių 
katedž užpakaly. 3438 W. 54th St.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE
TIRED 

STRA1NED* EYES

PATRAUKLŲS BARGENAI
Wood Street arti Madison.
10x4 kambarių apartmentai, 2 

krautuvės, pečiais šildomi, pajamų 
$4200, pilna kaina tiktai $8,500.

$800 pinigais nupirks 2 flatų na
mą ir vieną krautuvę, 2 karų ga
ražą. 1003 S. Marshfield avenue.

H. D. CANTIN Co.,
10 North Clark St. 

Dearbom 1540

R. Rožės Kliubo 
Piknikas Davė 
$1,400 Pelno

Viešas Ačių ir Žino 
tina Geros Valios 
Lietuviams

Kitos žinios iš Cicero lietuvių 
gyvenimo

No. 3. Padėka ir pakvitavi
mas — į. D. Pretkas prisiun
tė nuo Dbtroit’o Lietuvių Kliu
bo $5.55, Liaudies Namo sta
tybos Fondui, Kupiškio Laisv. 
Etincs-Kulturos Dr-jos skyriui.

Aukautojams tariu nuoširdų

•Don’tsuffer from bufn- 
ing, smarting eyes. 
Murinę beings you 
quick, amazing relief. 
Murine’s six extra in- 
gredients completaly 
wash away eye ir r it a- 
fzbn-makeyour eyes feel
clean,fresh,alive! Ūse Murinę twicedaily. 
•Eye strain due todust.driving, glare, elose work, 
movies,reading.late hourš. Murinę vvillnot cor- 
rect eye deficiencies. For treatmentof organiceyo 
disorders, see a competent professional at once.

for FVp ę 
Yo u n 1—I ‘ L*

AT ALI. DRtlG STORES .

KAMPINIAI 6 apartmentai, ga
ras, šaldytuvai, geros pajamos, tik
tai $12,500 — pinigais $3,000.

13x4 kambarių apartmentai, in- 
door lovos, šaldytuvai, pajamų 
$5784 metams, tiktai $24,000, pini
gais $5,000. 3943 Irving Park Blvd.

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave
nue 1924 vakarais.

CICERO. —'Raudonos Ro
žes Kliubo jubiliejinis pikui-, 
kas davė pelno 14 šimtų dole
rių. Tokį pareiškimą davė ko
mitetas kliubo susirinkime 
praeito penktadienio vakare. 
Tai istoriškas dalykas šiais lai
kais. Visi kliubieęiai tuoini la
bai patenkinti ir su didelių 
užsidegimu inis ruoštis meti
niam parengimui pabaigoj 
spalio mėnesio. Kaipo mėli- 
niamė ir jubilifejiniame pa
rengime, vien dovanomis bus 
išdalinta apie $400 tiems na
riams, kurie nėra ėmę pašal
pos per 20 ir 10 metų.

t Ligony s
šiuo tarpu kliube randasi 4 

ligoniai: Vincas jVarahauskas, 
Ant. Račkauskis, A. Marcin 
ir Leo Shvėgžda. Pastotasis 
jau 4 mėnesiai kaip kankina
si ligoninėj su*sulaužyta koja.

t)r. A. L. Graičuuas,
3312 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Naujienų Jubiliejinis
piknikas

Rugpiučio 13 d., 1939 
Stikse t Park

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

EXPERTAS 
LAIKRODININKAS

Daug metų patyrimo taisyme 
laikrodžių. Darbas garantuotas. 
Sutaisom sulaužytus akinius ir 
pridėdam naujas dalis. Didelis 
pasirinkimas laikrodėlių auksi
nių daiktų ir muzikališkų instru
mentų.

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė

BILL’S TAVERN-
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telefonas LAFAYETTE 2619 ’
MODĖRNIŠKIAUS1S TAVERNAS SOUTH. SIDE—SPECIAL 
PLATE LUNCH KASDIENĄ 25c — UTARtflNKAIS KUGELIS 
IR BARBEQUE: IRIED CHICKEN IR STEAltS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PĖNKTADIENIAIS. Kviečia Visus Atsilankyti:

ONA IR VINCAS POPĖLL, Savininkai

S LUNCH KASDIENĄ 20c — UTARtflNKAIS KUGELIS 
RBEQUE: IRIED CHICKEN IR STEAltS—TREČIADIE- 

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.-—KEPTA ŽU-

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siulotna daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 

-naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės cldssified skyriaus pa
tarnavimu , pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S; HALSTĖD STREET 
Chicago; 111.
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VAKAR 
ČHiCAGOJ

• St. Elizabeth ligoninėje pasi
mirė John Broderick, valstijos 
legislaturos senatorius. Jisai su
laukė 73 metų amžiaus. Brode- 
rick atstovavo legislaturoj 27- 
tą senatorialį distriktą Ir sena
torium išbuvo aštuonis termi
nus, nuo 1898 metų. Jisai buvo 
įveltas garsiam senatoriaus Lo- 
rimerio skandale.
• F ederalės valdžios Public 
Works Administracija paskyrė 
miestui $800,000 įrengimui van
dens myterių tuose distriktuose, 
kurie ima vandenį iš naujos fil
tracijos stoties.
• Evanstono, III., meras pasky
rė buvusį policijos kapitoną 
Charles F. Paasch miestelio po
licijos departamento viršininku. 
Jisai yra 60 metų amžiaus.

«
 Gėlės Mylintiems j 

Vestuvėms, Ban-g 
• kietams, La i d o-l 
. — tuvėms, Papuoši-1 
GĖLININKAS mams- I 
4180 Archer Avenue I 

Phone LAFAYETTE 580S

. AitBiiif.A, Siunčiam Gėles LOVEIKISS-u 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street- 
TeL YARDS 7368

© Cook apskričio mokyklų su
perintendentas Noble J. Puffer 
skelbia, kad Worth valsčiaus 
mokyklų distrikto knygose bu
vo susektas $22,825 trukumas. 
Pinigai buvę išeikvoti buvusiam 
iždininkui Emory C. Pronger 
einant iždininko pareigas. Iš tos 
sumos Pronger buk jau grąži
nęs valsčiui $18,800, b liktinius 
turi sukelti nevėliau rugpiučio 
21 d. Pronger gyvena adresu 
12739 S. Maple aveiiue.

• Miesto saugumo teismo teisė
jas Francis Borelli vakar atėmė 
laisnius nuo 8 automobilistų už 
neatsargų važinėjimą. Laisniai 
bus grąžinti, kai nusikaltėliai 
“pasitaisys**.

• Will apskričio koronerio 
džiurė paliuosavo nuo atsako
mybės 18 metų berniuką Leo- 
nUrd Klobutcher, kuris prieš ke
lias dienas nušovė savo tėvą.

Jisai paleido kelis šuvius į 
tėvą, pamatęs, kad tasai muša 
jo motiną. Koronerio džiurė su
sidėjo išimtinai iš moterų. Džiu- 
rininkes buvo: Mrs. Mrs. Susan 
Chizmack, Bertha Bluth, Mary 
Wdldvogel, Clara Lusciatti, 
Frances Staska ir Sopliie Dolak. 
Užvakar aukščiausias valstijos 
teismas leido moterims džiurė- 
se tarnauti. Ikišiol joms ta pri
vilegija buvo draudžiama.

© Prieš keturias dienas iš na
rni; pražuvo 15 metų Juanita 
Bedker, graži rudaplaukė mer
gaitė. Ji gyveno adresu 1726 W. 
Ogden avenue. Policija jos ieš
ko.

© Illinois League of Women 
Voters, moterų balsuotojų lyga,

vakar priėmė rezoliuciją, pa
smerkdama U. S. kongresą (ku
ris nesfeniai užbaigė sesiją) už 
nepriėmimą RooSevelto iieitra- 
liteto įstatymo.
©Edward Smith, 60 metą cfii- 
ėdgietis, buvo gelžkeliy inžinie
rius. Vakar Union stotyje užbai
gas kelionę prie lokomotyvo 
vairo, iš Galesbnrgo, III., Chi- 
cagon, pisai pasimirė širdies li
ga.
© Apskričio ligoninėj vakar 
buvo paguldyta 45 nietą mote
riškė; Mrs. Emily Brandt; nuo 
115 S. St. Loujs avenue. Ji ban
dė nusižudyti. Su peiliu perkir
to rankų riešus.
• Garfield Pdrko gėlią konser
vatorijoje yra augtnuo, vadina
mas centurija. Aį>te Šį laiką jis 
pradeda žydėti. Keistas dalykas 
atsitiko. Centurija urtiai pradė
jo labai sparčiai augti, ir kaip 
matant pasiekė lubas. Konser
vatorijos prižiūrėtojai turėjo 
stoge iškirsti skylę. Centurija 
jau pražydo, bet žiedus gali ma
tyti tiktai “angelai”. Visi žiedai 
yra virš stogo.

Mr. ir Mrs. Staniai yra man
dagus žmonės ir užeigos biznį 
veda pasekmingai. Tarp gausių 
vietinių gėrimų rųšiij, jų ta
vernoje galima gauti ir seno
viškos. rusiškos ir liėttiviškdš 
valstybihės ir “brahdėš’*,

Mr. W. Stanis į U.S.A. at
vyko po Didžiojo Karo iš Liė- 
tuvos, KūpiŠklb apylinkės. Chi-- 
cagoje gyvendamas, pastoviai 
dirbo ir sutaupęs ganėtinai pi
nigų įsigijo biznį.

Baigianties vasarai Mr. if 
Mrs. Staniai tdrėsią pramogą 
ir sukvies vaišėms savo arti
muosius ir pažįstamus, kurių 
dar nebuvo progos iki šiolei 
sutikti. i — j; A. S.

Yra vilties, jog už mėnesio-ki- 
to pradės vaikščioti, bet kokis 
tas vaikščiojimas bus, tai dar 
niekas nežino. Tai neatsargaus 

Ne 
ken- 
ken- 
kai 
ima 
jishi

» « • » * 
automobilisto pasekmės, 
tik vienas sužeistas turi 
tėti, bet ir visi namiškiai 
čia. Pati p. Shvėgždienė, 
tik prisimena, tuojau 
verkti. Sako: “O, kaip 
kenčia ir kas iš tą kančiiį iš
eis, nežinau. Atrodo, kad liks 
invalidu”;

CEASSIFIED ADS.
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
HELP VVANTED-—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGAS PATYRĘS drai- 

veris išvežioti duoną. Atsišaukite: 
10502 So. Michigan Avė.

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
OPERATORIŲ prie sporto drabu
žių; jupikų ir džeketų. BEE DEE 
SPORTSWEAR, 234 S. Markei St.

Iškilmingas
Atidarymas

Rugp.Subatoj ir Nedėlioj, 
12’ ir 13 dd., įvyks atidarymas 
— Charlie’s ir John’s Place, 
112th ir Kean Avė., Palos Park, 
III. Savininkai Charles Snyder 
ir John Massas, širdingai kvie
čia visus atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti prie gražios mu
zikos. Užkandžiai dykai.

(Skelb.)

Parduotų Namų 
Su Bučernė

Pranas Dikšas, 
vęs northsidiętis, 
sal Meat Marke t, 
Lituanica avė..

bu-seniaus
turi Univer- 
3341 South 

savame name.
P. Dikšas laiko biznį per eilę 
metų ir turi pasisekimą, bet 
sako; kad jam laikas atsilsėti, 
todėl jis nori savo namą ir biz
nį parduoti ir išvykti ilgoms 
atostogoms... —- J. A. S.

5 Metu Mirties Sukaktuvės

dideliame -nuliūdima- 
draugus ir pažįsta-

pašarvotas randasi

HARRY MAČERINSKAŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 8 d., 1939 m., sulau
kęs 49 metų amž., gimęs Lie
tuvoj, Joniškės parap.

Paliko 
gimines, 
mus.

Kūnas
Antano M. Phillips koplyčioj, 
3307 Lituanica Avė. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, rugpiu
čio 12 d., 1:00 vai. popiet iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Harry MarČinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam_ paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės, Draugai ir Pažįstami

Laid. Dir. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

Laidotuvėmis rūpinasi Jur
gis ir Grace Kasaitis, 710 E. 
92nd St.

BRONISLAVA BRIEDIENĖ
(po tėvais Byanskiiitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
10 dieną rugpiučio mėn. 1934 
m., sulaukus 54 m. amžiaus; 
gimus Šiauliuose, Lietuvoje 
Palikę dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, 3 sūnūs Vy
tautą (miręs), Algirdą ir Hen
riką, dukterį Aldoną ir kitas 
gimines, daug draiigų ir pa
žįstamų.

Musų brangiąją moterį ir 
motinėlę niekuomet neužmir
šime Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! Nubudę lieka:

Vyras, Sunai, Duktė 
ir giminės.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 
MARIJONA KOJALIS 

PO TĖVAIS JURKAITĖ

brolius,

brangioji

nubudime
seseris ir

musų 
motinėle, niekuo-

Persiskyrč su šiuo pasauliu 
10 dieną rugpiučio mėn. 1937 
m., gimus Lietuvoje. Palaido
ta Tautiškose kapinėse Chica- 
go, III.

Paliko dideliame 
vyrą, sūnų, 
gimines.

Mes tave, 
moterėle ir 
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau ncbesugrįši, bet mes anks
čiau ar vėliau pas tave ateisi
me. Lauk mus ateinant! 

t *

Nubudę lieka:
Vį/fcw Juozapas, Sunūs Joseph, 
Jr., Broliai, Seserys ir giminės

NAUJAUSI IR GERIAUSI /

RAKANDAI
'■ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA <

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine.
“■l'HJl HOME OF FINE FURNITURE- 8INCE 19M

? 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nprkaus Restoranas
Jau perremontuotas
Pądidįąo Ir Įvedė .Qro Regiilia- 

.viiąa,.Sistemąril.,i(.ltĮ!.!i
" Žinomas Brldgeporto lietuvių 
restbranas, Universal Restau- 
rant, 750 West 31st Street, šio
mis dietomis baigė remodelia- 
vimo darbą, kurio pasėkoj jis 
pasidarė didesnis ir moderniš- 
kesnis.

Restorano Savininkas Anta
nas A. Norkus tarpe kitko įve
dė oro šaldymo sistemą taip, 
kad dabar ir karščiausioj die
noj kostumeriai Unitersal Res
torane gali valgyti 'vėsiose ir 
patogumo pilnose apystovosę.

at- 
biz- 
res- 
ku r 
me-

A. A. Norkus
Prieš kiek laiko Norkus 

šventė penkiolikines savo 
nio sukaktuves. Atsidaręs 
toraną (toj pačioj vietoj 
ir šiandien randasi) 1923
tais, kurį pats aptarnavo ir ap
dirbo, šiandien jis tiek išau
gęs, kad jame dirba daugiau 
kaip 15 darbininkų (visi lietu
viai) .

Universal Restorano specia
lybė — tikrų lietuviškų valgių 
gaminimas. Apart paties res
torano, Norkus aptarnauja ban- 
kietus ir vestuves gamindamas 
ir pristatydamas Valgius.'

Starkui bizny padeda jo jau 
išaugęs sūnūs Tarnas ir duk
ters, Sophie ir Valerija. Jis 
yra kražietis, Amerikon atvy
ko 1913 metais.

Sekasi Biznis
W. ir P. Staniams ’

W. ir P. Staniai šiemet 
sipirko iš U. Statkienės Taverno
biznį, 901 W. 35th St.jAbu

nu-

VisiuJitipi 
Apstikrus

Mike Tarutis, savininkas The 
New Century Inn, 3149 South 
Halsted St., ’ Visubmet geroje 
nuotaikoje darbuojasi biznyje. 
M. Taručio patarnavimas tin
ka kostumeriams, todėl jam se
kasi biznyje.

Man irgi pasisekė jam pra
ilginti “Naujienų” prenumera
tą. M. Tarutis skaitąs Ndti j ie
nas nuo jų prasidėjimo...

Geras Kriatičiu's
J. Gricius

J. Gricius ' pėr daug riietų 
Verčiasi “Taijor Shop” patar
navimu. Jis užlaiko drabužių 
taisymo ir 'valymo biznį, 821 
W. 34th St.i'Taipgi J. Gricius 
:yra patyręs/?geras naujų Siutų 
siuvėjas. 11 7 ’•

Bendrai, j. V Gricius yra 
nomas teisingas ir mėgstąs
juokauti vyras. 'Su juo yra 
smagti biznis ‘daryti...

Ne, nemirė.,.
Senas vietos gyventojas, K. 

Rakašius,. 1541 S. 50 Avė., jau 
hėkuriš laikas kaip randasi li
goninėj. Eina sveikyn, bet pė- 
rfeitą šeštadienį pasklido gan
dai; kad jisai mirė. Jau kai 
kurie siūlėsi ir iiž grabnešius 
iŠ Kareivių Draugijos, nes K. 
Rakašius priklausė prie Ka
reivių ir Chicagos Liet. Drau
gijos. Nėra abejonės, jog p. 
Rakašius pasveiks ir dar ilgai 
gyvens. Aš to ir linkiu.

P. Jąsutiehe išvežta ligoni
nėn. Turės gerklės operaciją. 
Kaip vyras, taip ir vaikai la
bai susirūpinę, ypatingai Fran- 
kis, prezidentas R. R. Kliubo. 
Del motinos susirgimo atsisa
kė ir iš komisijos pažiuoti B. 
Ž. Kliubo piknikan.

Baltos Rožės piknikas
Praeitą sekmadienį oras bu

vo gražds, piknikai nusisekė. 
Liberty darže Baltos žvaigž
des Kliubas iš Wcsl Sidės tu
rėjo Savo metinį pikniką. Mi
nėtas kliubas turi nemažai na
rių ir tvirtas finansais, bet iš- 
važiavitnas buvo labai mizer
ijas. Nedaug atsilankė pačių 
narių, tad ką kalbėti apie pa
šalinius. Daugelis iš pašalinių 
klausė, kieno čia piknikas? 

• Niekur nesimatė skelbimų ir 
žriiOnės buvo nepažįstami. O 
jų buvo iš Cicero, North Sidc, 
Rosėlaiid, Brighton Park. Li
berty Grove populiari vieta. 
Nežiūrint kieno piknikas, žmo
nes važitioja kaip į švarią vie- 

?tą;<tyrti; drU/ipakvėpuaŲ,,^!). j

, FINANCIAL
________ Finansai-Paskolos________

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

REIKALINGA FORELADY ir 
operatorių, patyrusių prie royano 
dresių. RAY GARMENT CO., 2655 
West 38th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS bendram ruošos darbut Sa
vas kambarys, vana. Geras mokės
is. 3-čias 1321 Independence. Tel. 

Lavvndale 2469.

Zl-
pa-

Persikėlė "
Batsiuvis

BRIGHTON PARK. — Bri- 
ghtonparkietis “Naujienų” iš
nešiotojas Genis Jr. praneša; 
kad geras jo kostumeris bat- 
siuvis-*‘shoemąker7 T. Vėžis, 
kiiris gyveno po num. 4456 S. 
Washtenaw Avė., persikėlė į 
patogesnę vietą, 2532 W. 47th 
St., ir dar geriau galės aptar
nauti kaimynus.

R. Rožės Kliubo 
Piknikas Davė 
$1,400 Pelno
Kitos žinios iš Cicero lietuviu 

gyvenimo . .

CICERO. — 'Raudonos Ro
žės Kliubo jubiliejinis pikni-t 
kas davė pelno 14 šimtų dole
rių. Tokį pareiškimą davė ko
mitetas kliubo susirinkime 
praeito penktadienio vakare. 
Tai istoriškas dalykas šiais lai
kais. Visi kliubiečiai tuomi la
bai patenkinti ir su dideliu 
užsidegimu inis ruoštis meti
niam parengimui pabaigoj 
spalio mėnesio. Kaipo meti
niame ir jubiliejiniame pa
rengime, vien dovanomis bus 
išdalinta apie $400 tiems na
riams, kurie nėra ėmę pašal
pos per 20 ir 10 metų.

; t Ligony s į;

Šiuo tarpu kliube randasi 4 
ligoniai: Vincas Varahauskas, 
Ant. Račkauskis, A, Marcin 
ir Leo Shvėgžda. Pastarasis 
jhu 4 menesiai kaip kankina
si ligoninėj sii'sulaužyta koja.

Svarbtis Žemaičių 
Susirinkimas

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ tin
dama daugumai biznio rūšių. Krau
tuvė 22x50, 3 gyvenimui kamba
riai užpakaly. Didelis beismentas 
:r viškus. Karšto vandens šiluma, 
nebrangi kaina. Privačias savinin
kas. 2445, W. 71 St. Republic 8242.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINYTI 65 
akrai vaisių farmos St. Joe. Par
duoda su visu šlakų ir pastatais. 
Labai gera žemė. A. SALDUKAŠ, 
4038 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754., Chicago, III.

MISCELLANEOUS 
(vairus

KAS TURITE PARDUOTI var
totą Lalio žodyną anglišką-lietu- 
višką? meldžiu atsišaukti pažymė
dami kainą. J. S., 5707 W. 64th 
Place, Chicago.

l . ........... ~, ■ ■
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU

BO mėnesinis ir visuotinas susi
rinkimas ivyks Holiyvvood 
svetainėje, 2417 W. -iard St. 
vai. vakare punktualiai. Visi 
nai-rės btitinai dalyvaukite,
turime išrišti svarbų klausimą, ku
rio praeitame susirinkime neužbai- 
geme. —btep. Narkis, pirm.

Inn 
8:U0 
na- 
nes

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

žemaičių Kult. Klubo sekan
tis susirinkimas įvyksta šian
dien, rug] 
7:30 vai. ____ , ______
inn salėje, 2417 W. 43rd St.

Visi hariai, senieji ir norin
tieji prisirašyti, prašomi būti
nai atsildnkyti, nes bus svar
stoma labai svarbių reikalų.

B. Armoska, 
Kliubo Sekretorius.

įčio mėn., 10 d., 
vakare, Hollywood

Viešas Ačių ir Žino 
tina Geros Valios 
Lietuviams

No. 3. Padėka ir pakvitavi
mas — p. D. Pretkas prisiun
tė nuo Dėtroit’o Lietuvią Kliu- 
bo $5.55, Liaudies Namo sta
tybos Fondui, Kupiškio Laisv. 
Etinės-Kiilturos Dr-jos skyriui.

Aukautojams tariu nuoširdų 
Ačią.

t)r. A. L. Graičunas,
3312 So. Halsted St.,

< Chicago, III.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Stihset Park

BILL’S TAVERN“
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telefonas LAFAYETTE 2649 ’
MODĖRNIŠKIAUS1S TAVERNAS SOUTH SIDE-SPECIAL 
PLATE LUNCH KASDIENĄ 25c — UTARNINKAIS KUGELIS 
IR BARBEOUE: FRIED CHICKEN IR STEAltS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PENKTADIENIAIS. Kviečia Visus Atsilankyti:

ONA IR VINCAS POPĖLL, Savininkai

PERSONAL , 
Asmenų Ieško,

PAIEŠKO BROLIŲ JULIAUS 
RUKŠTAL1O, kadaise dirbusio Phi- 
ladelphijoj ir Tarno—dirbusio Rock- 
dale. Paėjo iš Daugų k-mo, Vilni
jos. Prašau atsišaukti, arba juos 
žinančius pranešti, busiu labai dė
kinga. Labai svarbu. Gausite dova
nų. DARATA RUKŠTALIUTĖ — 
Mrs. Darata Lenart, R. R. 1, Box 
203, West Frankfort, 111.
FURNISHED ROOMS —TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 

KAMBARIUS

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve ir šaldytuvu.

Maži kambariai su vieša maudy
ne gražiai įrengti. Prieinamos kai
nos.

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpe 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susguehanna 7—8533 
~RENDON MIEGAMAS KAMBA- 

RYS — apšildomas. Pavieniui.
2552 West 63rd Street

BRlDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restauiant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspstdinčs — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, 
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

RENDON ŠVIESUS, FORNI- 
ŠlUOtas KAMBARYS Brighton 
Parke, prie mažos šeimynos — vy
rui, merginai ar ženotai porai.

4436 So. Eairfield antros lubos 
 v užpakaly. . , ... s. .

* . *. o

Garsinkites ;iN-nose’

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai Ir Įtaisai Pardavimui

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

RE AL ĖST ATE FOR SALE
Namy-Žemė Pardavimui ..

PARDAVIMUI 5 kambarių ply
tinis bungalow, $5400, 3 kambarių 
katedž užpakaly. 3438 W. 54th St.

H0W ro CLEflNSE AND SOOTHE
TIRED 

STRAINED’EYES
• Don’t suffer from bum- 
ing, smarting eyes. 
Murinę brings you 
quick, amazing r eite f. 
Murine’a six extra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
fibn-makeyoureyesfeel 
clean,fresh,alive! Ūse Murinetwicedaily. 
*Eye atraindue todust.driving, glare,closework, 
moviea,reading, late hourš. Murinę will not cor- 
recteye deficiencies. For treatmentof organiceyo 
disorders, see a competent profcisional at once.

ENPERTAS 
LAIKRODININKAS

Daug metų patyrimo taisyme 
laikrodžių. Darbas garantuotas. 
Sutaisom sulaužytus akinius ir 
pridėdam naujas dalis. Didelis 
pasirinkimas laikrodėlių auksi
nių daiktų ir muzikališkų instru
mentų.

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė.

PATRAUKLUS BARGENAI
Wood Street arti Madison.
10x4 kambarių apartmentai, 2 

krautuvės, pečiais Šildomi, pajanių 
$4200, pilna kaina tiktai $8,500.

$800 pinigais nupirks 2 flatų na
mą ir vieną krautuvę, 2 karų ga
ražą. 1003 S. Marshfield avenue.

H. D. CANTIN Co.,
10 North Clark St. 

Dearbom 1540

KAMPINIAI 6 apartmentai, ga
ras, šalcįytuvai, geros pajamos, tik
tai $12,500 — pinigais $3,000.

13x4 kambarių apartmentai, in- 
door lovos, šaldytuvai, pajamų 
$5784 metams, tiktai $24,000, pini
gais $5,000. 3943 Irving Park Blvd.

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave
nue 1924 vakarais.

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 kostumerį, bet gUtsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classrifled” skyriuje.

SKAITYKITE kas dreną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siulofna daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 

-naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriauš pa
tarnavimu . pašaukdami arba at- 
veždarrii:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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NAUJIENOS, CMcago, III,8

BELIKO TRYS DIENOS

-SEKMADIENĮ
“NAUJIENŲ* 

JUBILIEJINIS 
PIKNIKAS!

SUNSET PARKAS - 135-ta IR ARCHER
VAIŠĖS - ŠAUNUS PROGRAMAS

PENKI ŠIMTAI DOLERIŲ DOVANOMIS
SMAGIAI PRALEISITE LAIKĄ

D A L Y V A U KITI

Tragiška Šelpiamų 
Bedarbių Padėtis 
Chicagoj
Badas Naikina Jų Sveikatą.

Miesto taryboj, labdaringose 
organizacijose, pačioj šelpimo 
administracijoj reiškiasi nuo
lat didėjanti baimė dėl Clii- 
cagos šelpiamų bedarbių liki
mo.

Visi pripažįsta, kad Chica- 
gos bedarbiai badauja.

Aldermonas Paul Douglas 
miesto tarybos posėdyj vakar 
padarė ypatingų demonstraci
jų, kuri parodo ką eilinis be
darbis tegauna valgyti.

Ant savo desko sudėjo mai
sto, reikalingo normaliam šešių 
žmonių šeimynos užlaikymui. 
Po to jisai pradėjo įvairius 
maisto produktus iš tos krūvos 
atiminėti, parodydamas kiek 
bedarbiai maisto ‘ turėdavo, 
gaudami pilnų maisto ikvoįą, 
paskui kiek gaudavo pradė
jus kvotų mažinti, ir kiek da
bar jie gauna, nukirtus pašal
pų iki 65%. Aldermonas Doug
las pridūrė, kad rugsėjo mė
nesį pašalpa bus sumažinta 
iki 50%, jeigu kas nors nepa- 
rupins daugiau pinigų šelpimo 
reikalams.

Aldermono Douglaso de
monstracija padarė nepapras
tai didelį įspūdį į pačius al- 
dermonus ir žiūrėtojų galeri
jų, kur buvo susirinkęs nema
žas būrys žmonių.

Miesto taryba iš savo pusės 
bandys kų nors veikti, bet 
taipgi darys spaudimų į gu
bernatorių Hornerį, kad jisai 
sušaukti specialę legislaturos 
sesijų paskyrimui naujų pini
gų šelpimui. Tie pinigai turės 
būti sukelti uždedant naujus 
mokesčius ant Illinois gyven
tojų.

Trys Piktadariai 
Bandė Apiplėšti 
Kampikus
Per Išgąstį Ona Kampikienė 

Sunkiai Susižeidė.

Praeitų pirmadienį, Petras 
Kampikas, 3213 South Parnell 
Avė., anksti rytų, atidaręs sa
vo bučernės biznį, išėjo į šali
gatvį. Jis matė automobilį sto
vintį skersai gatvės, kuriame 
sėdėjo vyriškis, ir vienų-kitų 
žmogų stovėjusį ant šaligatvio.

Pripuolamai, mažo ūgio ita
las įėjo į Kampiko bučemę, o 
Kampikas paskiau įsiskubino 
vidun, kad tam “kostumeriui” 
patarnauti. Jam besiartinant 
prie kounterio, italai urnai at
suko revolverį ir įsakė P. Kam- 
pikui iškelti rankas ir eiti į 
miegamąjį. Tuo tarpu kitas 
italas uždarė ir užsklendė bu
černės duris iš vidaus.

P. Kampikui neliko kitos iš
eities, kaip tiktai klausyti ita

lo paliepimo. Teisindamasis, 
kad pas jį pinigų šiuo laiku 
mažai tesiranda, atbulas iš bu
černės per flatų žengė į mie
gamąjį, ir užkliudė “samavo- 
rą”, kuris krisdamas nuo sta
lo atkreipė atydų bekylančių 
namiškių ir išgąsdino bučernė- 
je pasilikusį plėšiką.

Šoko Per Langų.
Mrs. Anna Kampikienė, pa

stebėjus plėšikų su revolveriu 
vienoj ir kokiu tai kitu įran
kiu kitoj rankoj, urnai šoko 
laukan per miegruimio langų, 
o paskui jų ir Kam pikų stu
dentas sūnūs...

Plėšikas tuomet spruko at • 
gal pro bučernės duris ir P. 
Kampikas tik spėjo pamatyti, 
kad tuo skersai gatvės stovė
jusiu automobiliu visi trys ita
lai paspruko.

Ona Kampikienė, šokdama 
pro langų, krito ant šaligatvio 
ir skaudžiai susižeidė. Jai yra 
lūžęs kojos kaulas prie riešo, 
sužeista viena ranka ir bendrai 
ji smarkiai susitrenkė. Jų gydo 
Dr. Strikolis.

Pinigų Negavo.
Plėšikai nespėjo ištuštinti 

registerio ir nebuvo progos pri
versti P. Kampikų atiduoti pi
nigus. Turbut pabūgo, kad iš
trukę pro langų namiškiai grei
tai prisišauks pagelbos, ir iš
sinešdino lauk.

Visa P. Kampiko šeimyna 
yra išgąsdintą ir labiausiai te
ko nukentėti O. Kampikienei. 
Jai teks pasirgti iki koja su- 
gys. — J. A. S.

Važiuoja į 
“Naujienų” 
Pikniką i*
Joniškiečių Susirinkimas Įvyks 

Anksčiau Negu Paprastai
Kadangi visi joniškiečiai ren

giasi sekmadienį važiuoti į 
“Naujienų” piknikų, tai susirin
kimas įvyks kiek anksčiau ne
gu paprastai.

Susirinkimas prasidės lygiai 
1-mų po pietų. Visi nariai pra
šomi nesivėluoti, kad butų ga
lima greitai reikalus užbaigti. 
Vieta, kaip paprastai — Yuškos 
salė, 2417 W. 43rd Street.

B. Vaitekūnas

Pasikorė 48 Metų 
Lietuvis

Adresu 710 East 99nd Street, 
kur jisai nuomavo kambarį, 
užvakar vakare pasikorė 48 
metų lietuvis, Harry Mačeren- 
skas. Jo kūnas buvo atrastas 
skiepe.

Namo šeimininkė Grace Ka- 
saitis aiškino policijai, kad 
paskutiniu laiku jisai buvęs 
labai susikrimtęs. iPas ją išgy
veno kaipo burdingierius apie 
20 metų laiko;

JAUNUOLIS JOHN KUČINSKAS ŽUVO
AUTOMOBILIUI NUKRITUS NUO KELIO

, .. . J;--. I ".-f
Keturi Žmonės Buvo Sunkiai Sužeisti

’ f

Jonas Kuchinskas, 23 metų 
jaunuolis iš Marųuette Parko 
vakar rytų žuvo automobilio 
nelaimėj, prie 143-čios ir Oak 
!Park avenue, Orlando Park 
valsčiuje.

Automobilis kuriame jisai 
važiavo ir kurį jisai valdė, nu
sirito nuo kelio ir apsivertė 
kuliais kelis kartus.

Dėl nežinomų priežasčių 
Kuchinskas staiga prarado au
tomobilio kontrolę, mašina 
susvyravo ir puolė nuo kelio 
į pakalnę.

Kiti keturi automobilio ke- 
leiviaf buvo sunkiai sužeisti. 
Jie vra:

Helen Sands, 24 metų mer
gina nuo 3121 S. May st.;

Chester Sanok, 18, nuo 2947 
Quinn Street;

Lonise Epkowsky9 18, nuo 
1053 West 32nd street, ir

Alfonsas Prasissus, 22 metų 
jaunuolis, gyvenantis adresu 
1827 Union avenue. Visi keturi

“hit-and-run” automobilistas 
kritiškai sužeidė 61 metų chi- 
cagietį Charles Strand, gyve
nantį adresu 5146 South Kolin 
avenue.

■ ■ , •: • . f

• Prie Plainfield, III., auto
mobilio kontrolę prarado ir 

'kolizijoje žuvo 63 metų chica- 
gietė, Mrs. Louise Fullerton.

• Netoli Warren ir Kedzie 
gatvių kryžkelio ant. šaligatvio 
užšoko trokas ir prie tvoros 
prispaudė 27 metų jaunuolį 
Anthony Seno, nuo 2747 Lex- 
ington avenue. Seno buvo sun
kiai sužeistas.

Troko šoferis John Remias, 
nuo 5208 S. Richmond street, 
areštuotas už neatsargų važia
vimų. Jisai yra 22 metų ainž. 
ir tarnauja už išvežiotojų vie
nai kepyklai.

Universal Bankas 
Mokės Dividendą 
Prieš Metų Pabaigą

Valstijos auditorius Barrett 
ir generalis užsidariusių ban
kų likvidatorius Charles H. 
Albers, vakar paskelbė, kad 

; Universal State Bankas iš
mokas mažų dividendų depo-

buvo paguldyti Oak Forest! 
prieglaudos ligoninėje. .

Jonas Kuchinskas, užmušta
sis, gyveno adresu 6925 South 
RockweU Street. Jišai bus pa
laidotas šeštadiehį. Kūnas pa
šarvotas namie. Laidotuvėmis 
patarnaus laid. direktorius S. 
M. Skudas.

KITOS NELAIMES.
• Prie Archer avehue ir Wal- 
lace gatvių kry^kelio sunkus 
ekspresinis, trokąs -suvažinėjo 
ir mirtinai sužęidę 44 metų 
bridgeportietį, John Antuzo- 
vick, nuo 2724 Wallaęe street. 
Troko šoferis, Jošeph Storm, 
iš St. Lotiis, buvo sulaikytas 
Deering nuovadoje.

O Prie Lake Sliore Drive, 
netoli Addison gatvės automo
bilis užmušė nežinomą apie 70 
metų amžiaus vyrų; Prie maši
nos vairo buvo George Ander- 
son, nuo 1137 Beliųont avė.

e Priešais 5239 Arčher avė.
o- . 

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

PIKNIKAS
Su Dovanomis ir Programų

M

Ne Rojus—Tai Gražusis Gojus! 
Ir Čionai, Tarp Žaliojančių Ąžuolų, 
Susirinks Tūkstančiai Draugų!

TAI BUS

Sekm. Rugpiučio 13,1939
SUNSET PARK

• Archer Avenue ir 135 Street

I 'k'''*

lįi!'. /

I <•£«'• • -V.-A- •-. //av.v ■-•X?Lįį >: f v .«>

zitoriams prieš metų pabaigų.
Bankas jau atmokėjo 37^ 

nuošimčių, ir dar tikisi grąžin
ti depozitoriams tarp 8 ir 10 
centų nuo dolerio, šįmet depo- 
zitoriai gaus apie 5 centus, o 
kitus—vėliau.

1 1 ————
Diena Iš Dienos 

L.—-
Grįžo iš
Ligoninės •

Senas Bridgeporto gyvento
jas, C. S. Ališauskas, 2915 So. 
Emerald Avė., buvo stipriai su
sirgęs dėl “aukšto kraujo”.

Per 17 dienų išgulėjo švento 
Kryžiaus ligonbutyj, po Dr. 
Bainor priežiūra. Jis mano, kad 
daktaro tinkama pagelba jį iš
gelbėjo nuo mirties ir praeitų 
savaitę buvo pergabentas na
mo.

Šiomis dienomis, nors įveik
tas ligos, C. S. Ališauskas stip
rėja ir mano, kad po poros sa
vaičių galėsiąs grįsti į savo 
darbų pas Chicago Surface 
Lines.

Mr. ir Mrs. Ališauskai gra

žiai gyvena savame name ir 
visuomet yra mano rėmėjai 
konteste.- — J. A. S.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Pius Zasaitis, 25, su Helen 

Norville, 21
Walter Libby, 29, su Dorothy 

Voras, 27
• Richard Michels, 25, su Ju- 

lia Budris, 19
Michael Dwyer, 24, £U Es- 

telle Siudut, 22
William Kunowski, 32, su

Estelle Tracy, 24
.i ... . ‘ ‘ t:

Walter Lebowski, 24, su So- 
phie Korius, 21

John Vaznonis, 29, su Es
telle Pokvitis, 19

Algin Soleckis, 22, su Ste- 
phanie Siskowski, 22

John Banas, 23, su Helen 2a- 
worski, 20

Donald Merillat, 26, su Atida
Spavvn, 24

Gavo
Perskiras

Frank J. Paik Jr., nuo Violet 
E. Paik




