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SUKILĖLIŲ LĖKTUVAI ATAKAVO BRITU 
IR FRANCUZU LAIVUS

Francuzų laive žuvo 7; trečio laivo 12 žmo 
nių užmuštų; 19 sužeistų

HENDAYE, Francuzija, bir
želio 9. — Naktį j ketvirtadie
nį ir ketvirtadienį Ispanijos su
kilėlių lėktuvai — tiksliau pa
sakius, italų ir vokiečių lėk
tuvą i — atakavo tris komer
cinius laivus Ispanijos vande
nyse. 38 žmonės užmušti ir 
sužeisti.

Vienas laivų, kuriuos lėktu
vai užpuolė naktį į ketvirta
dienį, buvo britų laivas Isado- 
ra. Jo įgula nenukentėjusi, bet 
jis buvo taip sunkiai sugadin
tas, kad nebegalėjo savo jėga 
plaukti. Kitais pranešimais lai
vas Isadora paskendo.

Antrasis nukentėjusių laivų 
buvo francuzų laivas Brisbane. 
Jį sukilėlių lėktuvo bombos pa
degė Denia uoste. Jis degė ir 
ketvirtadienį.

Ketvirtadienį sukilėlių lėktu
vai užpuolė dar trečią laivą, 
kurio vardas iš karto, nenusta
tytas. Nelaimė tąmmjf ištiko 
prie Benicasim,^arii Castellon 
de la Plana. >.

‘Francuzų laive Brisbane 
vo septyni žmonės. Vienas 
muštųjų buvo tarptautinės
sikišimo į Ispanijos reikalus 
komisijos stebėtojas, anglas 
pavarde Jonės. Kiti užmušti — 
franeuzai jūreiviai. Laivo ka- nėra karo reikmenos.

žu- 
už-
ne-

pitonas R. Guynol, franeuzas, 
sunkiai sužeistas. Kai kuriuos 
užgavo kulkosvydžio šūviai, 
nes į Brisbane ne tik bombos 
mesta: jis buvo apšaudytas ir 
iš kulkosvydžio.

Vėlesni ketvirtadienio prane
šimai sakė, kad Brisbane pa
skendo.

Tačiau daugiausia žmonių 
nukentėjo dėl užpuolimo ant 
trečio laivo, ketvirtadienį, prie 
Benicasim, arti Castellon de la 
Plana. šio laivo įgulos 12 už
mušta, o 19 sužeista.

Į Denia atvyko francuzų 
konsulas atakai ištirti. Atplau
kė ir francuzų karo laivas.

Korespondentų pranešimais, 
Britanijos vyriausybė vis dar 
nenusitarusi, ką daryti dėl ata
kų britų laivams.

Užsienio reikalų ministerijoj, 
kaip ir bendrai visoj vyriau
sybėj, aiškiai matomos šimpa* 
tijos sukilėliams. Antra vertus, 
Britanijos pirkliai ir laivų sa
vininkai . reikalautM^otekcij ois 
savo laivams, tvirtindami kad 
jie turi teisę pirkliauti su abie- 
jomis Ispanijos dalimis, t.y. su 
respublikos šalininkais ir su 
sukilėliais. Kad jie turi teisės 
pirkliauti ypač kai jų gabena
mos prenkės nėra karo prekės

Acme
Ši moteris, įkąsta barškančios gyvatės, tiki, kad tikėjimas ir maldos ją išgy

dys, ir atsisako nuo vaistų. Tai yra Mrš. Joe Ęushing iš Hammond, Louisiana. Ji 
priklauso prie šventųjų apsisukinėtojų kulto. Apie ją susirinkę jos. draugai “šven
tieji” ir maldomis bando išvaryti gyvates nuodus iš jos kūno.

FRANCO GABENA DAUGIAU KARIUOMENĖS Į ISPANIJA

Nepalankų darbiniu 
kams įstatymą 

užgyrė

Sulaikė keturis vy
kusius į Ispaniją 

yįiA - ” '.ų-i-./T"
NEW YORK, N. Y., birž. 9.■— Ketvirtadienįo vakare suim- 

kurie laivu

PAVOGTAS VAIKAS RASTAS NEGYVAS
Pinigų reikalautojas areštuotas. Neprisi
pažįsta, kad vaikų pavogęs arba nužudęs

MIAMI, Fla., birž. 9. — Vai- Tyrinėjimo Biuro patalpas Min
džios agentai ketvirtadienį su-‘mi mieste. Jis buvo surakin- 
rado kūną nužudyto 5 metų tas. Palydėjo jį penki agen- 
vaiko, Jimmy Cash, kuris bu
vo pavogtas iš jo 
-Princeton miestely, 
žės 28 d. vakare.

tai.
Žmogvagių medžiojimui va

dovavęs J. Edgar Hoover ket
virtadienį popiet pareiškė, kad 
vaiko pavogimo byla neužbaig
ta. Reporteriai suprato, kad 
agentai klausinėja dar keturis 
asmenis.

Nežinia, kur agentai mano 
išvežti areštuotąjį McCall’ą. 
Tačiau jo tur būt nelaikys nė 

j Princetono, nė kurio kito ar
timesnio Princetonui miestelio 
kalėjime, nes miniose reiškėsi 

lupas areštuotąjį lynčiuoti. ' 
I Floridoje yra išleistas įsta
tymas, turiniu artimas vadina
mam Lindbergho įstatymui, 

Tačiau McCall neprisipažįsta,■ kuris reikalauja mirties baus- 
kad jis vogęs vaiką, neprisipa
žįsta, kad jis nužudęs vaiką. 
Ketvirtadienį, 6 valandą ryto, 
valdžios agentai atgabeno dar 
vieną areštuotąjį į Federalio

tėvo namų 
Fla., gegu-

pa- 
pa- 
Mc

Kur vaiko kūnas buvo 
slėptas, valdžios agentams 
rodo tūlas Franklin Pierce 
Call, 21 metų vyras, Prince-
ton gyventojas, vedęs, vietos 
pastoriaus brolis.

McCall prisipažino, kad jis 
rašė <tris laiškus pavogto vai
ko tėvams reikalaudamas iš
pirkimo. Jis prisipažino, kad 
iškolektavęs iš vaiko tėvų $10,- 
000. Valdžios agentai gavo ir' 
visus sumokėtus pinigus.

mes taip kidnaperiams, taip jų 
pagelbininkams, jeigu prisai- 
kintieji posėdininkai vienu bal
su nerekomenduos susimylėji- 
mo.

Lietuvos Naujienos

30 francuzų lėktuvų 
patruliuoja rubežių

PERPIGNAN, Francuzija, 
birž. 9. — 30 francuzų lėktu
vų pradėjo patruliuoti Francu- 
zijos — Ispanijos rubežių ket
virtadienį, 
eina nuo 
Madamme. 
lių po tris 
Lėktuvai
mylių valandoj greitumą. Jiems 
išakyta priversti nusileisti že
myn kiekvieną Ispanijos lėktu
vą, kuris perskris Francuzijos 
rubežių.

Jungtinių Valstijų 
ambasadorius 
protestuoja

birž.

Patruliavimo linija 
Cerbere iki Bourg- 
Operuoja 10 patru- 
lėktuvus kiekvienas, 
gali išvystyti 250

WASHINGTON, D. C
9. — Jungt. Valstijų ambasa
dorius Japonijai, Joseph Grew, 
ketvirtadienį įteikė protestą 
japonų vyriausybei dėl bombar
davimo savasties tų asmenų 
Kinijoj, kurie nekariauja.

Kinų vyriausybė vėl 
perkelia sostinę

Seattle keptuvių 
darbininkai su- / 

streikavo
9.SEATTLE, Wash., birž.

— Ketvirtadienį paskelbta strei
kas 45-se Seattle kepyklose, 
kurios parūpina 90 nuošimčių 
suvartojamos mieste duonos. 
Kepyklų darbininkai reikalau
ja pakelti dieninių kepėjų al
gas dviem doleriais savaitėje 
ir naktinių darbininkų algas 
vienu doleriu savaitėje.

SHANGHAI, Kinija,-birž. 9. 
— Japonų armijos spaudimas 
verčia dar kartą kinų vyriau
sybę kelti į kitą vietą sosti
nę.

Kaip ^inoma, Kinijos sosti
nė buvo perkelta iš Nankingo 
į Hankową. Dabar nužiūrėta 
sostinę iš Hankowo perkelti į 
tolimą miestą Yunnanfu, Yun- 
nan provincijos sostinę, tolima
jame pietų vakarų Kinijos kam
pe-

Sostines perkėlimo darbas 
jau prasidėjo. Civiliai valdinin
kai vyksta j Chunkungą, o ka
rininkai į Yunnanfu.

LĄNSING, Mich., birželio 9. 
— Michigan valstijos vyriau
sias teismas užgyrė 1857 me
tais išleistą įstatymą, kuris 
draudžia pavieniam asmeniui 
arba grupėms asmenų smurtu 
sulaikyti nuo įstatymų pripa
žinto darbo bet kurį darbinin
ką. Pasiremdamas šiuo įstaty
mu vyriausias Michigan valsti
jos teismas trečiadienį paskyrė 
sumokėti $100 bausmės ir pa
dengti $150 teismo kaštus ar
ba kalėti 90 dienų Lester Wash- 
burnui, automobilių darbininkų 
unijos darbuotojui, dėl to, kad 
jis neleido tūlam Capitol City 
Wreckers kompanijos darbinin
kui eiti dirbti. <

Sakytas įstatymas, nors iš
leistas neva darbininkų apgy
nimui, atrodo nepalankus dar
bininkams todėl, kad ir skebai 
gali pasinaudoti juo streikams 
laužyti.

- Fordą paliuosavo 
iš bylos

Chicagai it apiellnkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

biuras šiai dienai pra-

nedaug 
šaute h 
valanda

lietus 
pakaitos 

5:14,

Britai pasiuntė karo 
laivą į Alicante

LONDONAS, Anglija, birž. 
9. — Britanijos vyriausybė pa
siuntė karo laivą Vanoc ir lai
vas pasiekė Ispanijos uostą 
Alicante. Vanoc komanduotojuisu griausmu;

temperatūroj;'įsakyta ištirti aplinkumą, ku- 
leidžiasi 8:24 rioj sukilėlių lėktuvai atakavo 

I britų komercinius laivus.

GIBRALTAR, birželio 9. — 
Iš Ceuta, Ispanijos Morokoj, 
trečiadienį atgabenta čia 2,500 
mavrų, rifų Ir svetimšalių ‘le
giono karių. Ketvirtadienį 
laukta daugiau kariuomenės iš
Afrikos. Tai rodo, -kad genero- ta keturi vyrai, 
las Franco jaučia trukumą ka- President Harding, neturėdami 
rių.

Manoma, kad naujai atga
bentą kariuomenę Franco pa
siųs į Sevillę. Stebėtojų many
mu Sevillej ši kariuomene rei
kalinga todėl, kad ten reiškiasi 
neramumų ir kad Franco bijo, 
jogei neramumai gali išsiveržti 
į sukilimą prieš jo režimą.

Ispanijos respublikos spauda 
paskelbė, kad 25 asmenys bu
vo nubausti mirtimi, jų tarpe 
dvi moterys, antradienio vaka
re už dalinimą 
lapelių sukilėlių 
torijoj. Visi 25 
Linea barakuose, 
dasi į šiaurę nuo

bilietų, mėgino pasiekti Euro
pą ir vykti į Ispaniją kariau
ti.

Suimtieji paaiškino, kad jie 
yra bedarbiai. Esą, jiems ge
riau vykti į Ispaniją ir žūti 
kariaujant, negu Jungt. Val
stijose mirti badu. Visi ketu
ri padėti į kalėjimą.

Visoj Lietuvoje svei 
katos punktai

Kiek Lietuvoje 
vokiečių

priešfašistinių 
užimtoj teri- 
sušaudyti La 
La Linea ran- 
Gibraltaro.

Grūmoja filibuste 
riu algų biliui

Prašo apmainyti be 
laisvius Ispanijoj
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 9. — Jungt. Valstijų am
basadorius Bov/ers ‘ketvirtadie
nį kreipėsi į Ispanijos respub
likos valdžią ir į sukilėlių va
dovybę pasiulymu apsimainyti 
belaisviais amerikiečiais, kurių 
ir viena ir kita puse turi pa
ėmusi.

DETROIT, Mich., birž. 9. — 
Prieš kurį laiką darbininkų au
tomobilių unija iškėlė bylą 
Henry Fordui, Fordo motorų 
kompanijai ir Harry H. Ben? 
nettui, Fordo kompanijos tar
nautojų direktoriui (kompani
jos policijos ir šnipų viršinin
kui). Byla taipgi buvo iškelta 
Dearborn merui John A. Carey 
ir Dearborn policijos ' viršilai 
Carl S. Brooks. Unijos skunda* 
kaltino visus patrauktus atsa
komybėn tuo, kad jie kliudė 
dalinti unijinę literatūrą prie 
River Rouge įmonės vartų.

Trečiadienį federalis teisėjas 
Edward J. Moinet paliuosavo 
iš bylos patį Fordą, jo kompa
niją ir Benebtą, ir bylą palai
kė tik prieš Dearborn polici
jos viršininką Brooks ir merą 
Carey,

WASHINGTON, D. C., birž. 
9. — Trečiadienį bendra sena
to ir atstovų buto komisija bu
vo p u tarusi rekomenduoti kon
greso .abejiems rūmams priim
ti bilių, kuris į septynius me
tus nustatys minimum algos 
40 centų valandai ir maksimum 
darbo laiko savaitei 40 valan
dų. '■

Ketvirtadienį bendra atsto
vų buto ir senato komisija bu
vo įspėta, kad 17 pietinių val
stijų senatorių paskelbs šito
kiam biliui filibusterį senate. 
Pietinių valstijų kongresmanai 
reikalauja, kad minimum algos 
tose valstijose butų, mažesnės
nei kitose šalies dalyse. Taigi, Paleistas jis, tik iki 
ketvirtadienį bendra komisija 
vėl vedė derybas algų-darbo 
valandų biliaus reikalu.

Franco atmetė britų 
protestą

birž.LONDONAS, Anglija,
9. — Ispanijos sukilėlių vadas, 
gen. Franco, ketvirtadienį at
metė Britanijos protestą dėl 
bombardavimo uosto Alicante. 
Franco pareiškė, kad tas uos
tas yra sukilėlių karo tikslas 
(objectiVe), taigi jo atakavi- 
mas sukilėlių karo operacijose 
esąs reikalingas.

Du mėnesius išlaikę kalėji
me, vokiečiai Vydūną paleido, 

teismo. 
Kaip paaiškėja, jam esanti su
daryta baudžiamoji byla. Vydū
ną vokiečiai kaltina tuo, kad 
jis Liętuvoje būdamas, rūpinę
sis aukomis Tilžės lietuvių na
mams. 7

į Dėl.’,sunkių sąlygų kalėjime 
vintadienį pareiškė, kad i lėktų-j būdamas Vydūnas susirgo. Jis 
vų atakos prieš kinų miestą norėjo važiuoti gydytis į Berly- 
Cantoną bus daromos ir to- ną, bet vokiečiai jo prašymą at- 
liau. metė. W

- ■ .» -i'' ' ■■ '

Iki šiol kaimiečių gydymas 
bei jų sveikatos reikalai Lietu
voje nebuvo tinkamai sutvar
kyti. Daugelyje valsčių dar ne
buvo gydytojų bei akušerių. 
Del gydytojų tolumo ir jų pa
tarnavimo brangumo daugeliui 
kaimo gyventojų medicinos pa
galba buvo sunkiai prieinaiųa. 
Tuo tarpu miestuose atsirado 
gydytojų perteklius. Todėl vy
riausybe ėmėsi pagrindiniai 
pertvarkyti kaimui gydymo pa
galbos tiekimą. Pagal neseniai 
išleistą įstatymą, visuose vals
čiuose steigiami sveikatos 
punktai, šiemet, nuo birželio 1 
dienos, bus įsteigta 217 sveika
tos punktų. Kiekvienam sveika
tos punkte bus vienas gydyto
jas ir viena akušerė. Jiems ai- 
gas mokos valdžia.

Gydytojai privalės teikti me
dicinos pagalbą visiems savo a- 
pylinkės kaimų gyventojams, 
gydyti savo apylinkės sergan
čius trachoma, skiepyti gyven
tojus nuo raupų, aplankyti vi
sas savo apylinkės pradžios 
mokyklas ir patikrinti visų mo
kinių sveikatą.

Pasituriu tieji ligoniai mokės 
sveikatos punkto gydytojui už' 
medicinos pagalbą pagal nusta-. 
tytą taksą, Beturčiams ligo
niams gydytojas duos patari
mus nemokamai.

Kaip žinia, Hitleris skelbia 
visų vokiečių suvienijimo šū
ki. O beveik visi Vokietijos 
kaimynai turi daugiau ar ma
žiau ir vokiečių. Todėl vokie
čių suvienijimo pastangos Vo
kietijos kaimynuose kelia ne
rimą.

Vokiečiai dabar skaičiuoja 
kiek kurioje šalyje yra vokie
čių. Jie tiktai Europoje pri
skaito 87,500,000 vokiečių, o 
k<>ose pasaulio dalyse dar 
apie 10,000,000, (Paskutiniu lai
ku vokiečių propaganda skel
bia, kad Lietuvoje gyveną 
190,000 vokiečių. Ir nenurodo, 
iš kur tokią skaitlinę ištrau
kė. Tuo tarpu, gyventojų su
rašymo duomenimis, vokiečių 
Lietuvoje yra apie 88,000. 
Klaipėdos krašte skaitoma 
59,000, o visur kitus dar 29,- 
000. Taigi matome, kad vokie
čiai savo tautiečių Lietuvoje 
priskaito virš dvigubai dau
giau, negu lietuviai.

Tiesa, sunkiau Lietuvių ir 
vokiečių skaičių nustatyti Klai
pėdos krašte, nes Čia daugelis 
suvokietėjusių lietuvių vadina 
save stačiai klaipėdiškiais, o 
ne lietuviais ar vokiečiais. 
Šiaip ar taip, vokiečių skai
čiavimas smarkiai perdėtas.

— Tsb.

TOKIO, Japonija, birž. 9. — 
Admirolas Kiyoshi Noda, lai
vyno ministerijos atstovas, ket-

Sveikatos punkto akušere 
turės teikti savo apylinkės mo
terims akušerinę pagalbą * ir 
duoti sveikatos patarimus nėš
čioms moterims ir gimdyvėms. 
Savo apylinkės akušerei paąitu* 
rinčios moterys mokės pačios, 
o už beturtes moteris mokės 
apskr. valdyba. Patarimus be
turtėms moterims 
duos nemokamai.

akušerės
Tsb.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo 
8 vaL ryto iki 8 vat vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vat vakaro ir 

/ • • , •

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet.

“NAUJIENŲ” Adm.
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NAUJIENOS, Chicago, Ui. Penktadienis, birž. 10r 1938
Juhnis Spec. “Naujienų’* kor.

48 valandas stovykloje ties 
T erueliu

(žygio raportažas)
I.

Kai apleidome Aragoną bu
vo dar žiema. O Estramaduroje 
radome žalią pavasarį su nakti
nėmis šalnomis. Tačiau daina
vome it norėjosi dainuoti. Te- 
ruelis buvo mtisij, visur mūsiš
kiai veržėsi pirmyn, mes vyko
me Estramoduron naujai ofen
zyvai, tačiau ešelonas neskubė
jo, važiavome beveik savaitę 
ligi Cindad Sibre provincijos 
galo: buvo aišku — šis karinis 
vienetas prasiverš ligi Portuga
lijos sienos. O atgal Aragonan 
musų ešelonas atlėkė per dvi 
dienas, išsikėlė pajūry, sulipo į 
naujintelaičius sunkvežimius, 
kurie mus atgabeno į šlaitą po 
pušimis. Pirma kareivio parei
ga įsikasti, paskui išvalyti gink
lą, o tik po to jis gali savo iš 
velėnų ir akmenų • sukrautame 
požemy imli skaityti ar rašyti.

Mes urve trys. Pro “duris” 
matyti plentas, toliau kalnai ir 
dvejetas kaimų. Tačiau dainuo
ti nesinori.

II.
Grįžome Aragonan liūdnoki. 

Sėdėdamas prekiniam vagone 
prie šautuvų gubos anoj pusėj 
Valcncijos vos neapsiverkiau: 
politinis komisaras pasakė gau
tą per radio klaikią žinią —len
kų generolas Rydz-Smigly su 
armija užima Lietuvą!... Iššokę 
iš vagono su draugu vienoje 
stotelėje bėgame išilgai ešelono 
ieškoti lietuvių: “Ar jus girdė
jote?...” Ne, jie negirdėję. “Ar 
jau Kaunas paimtas? Ar prieši-

’orgabižUdti reyoliUčinio 1 pasi
priešinimo?

Bet ešelonas, susirūpinęs ka
rti. Aragonė, sušvilpia, nelei
džia mums užbaigti spręsti, 
kiek greit Smetona su savo ei- 
novniilkais parduos lenkų dVa- 
rininkarhs Lietiivdfc žemę, o 
lenkų budeliams — liaudį.

Mes sušokam į traukinį, vė
liau į sunkvežimius, kurių ka
ravanas iŠ pajūrio patraukia 
Šalies gilumon, vingiuodamas 
kalnų skardžiais' ir spiralėmis 
lipdamas į kalnus. Ties vienu 
punktu fneš pasiekiame aukš
čiausią gUbrio tdšką, pėrsisve- 
riame per jį ir nudardame pei* 
slėnį į kitą gūbrį. Pučia šaltas 
plokštikalnių vėjas, o užuovė
joj už draugų nugarų kepina 
karšta saulė; Virš juros pavir
šiaus mes keli šimtai metrų. 
Sekančiame gūbryje sunkveži
mis sustojo, kiti skrenda pro 
šalį, o dar kitų nesulaukiame— 
jie taip pat sustojo. Pritrukome 
benzino. Čia nė sabotažas kal
tas. šie autovežiihiai yra tie pa
tys, apie kurių užpirkimą už
sieny kalbėjo dakt. Negriilas. 
Jei mums pavyks parsigabenti 
tą kapo medžiagos pirkinį iš 
užsienio, kalbėjo respublikos 
vyriausybės gulta, ši vasara 
matys musų laimėjimą. Ir štai 
lo pirkinio dalelę — galingą 
mašiną mes stumiame Savo pe
čiais pirmyn, nes mašinos ne
išbandytos — šoferiai dar ne
nustatė, kiek mašina suvartoja 
skystimo, kuris begalo brangus 
karo metu. Benzino nerandame 
nė sekančiame pueble — ran
dame vyno ir sustojusias kitas

NAUJAS TELESKOPAS
TEXAS universitete

[ACME-NAUJIENŲ Koto J

Optiškas inžinierius C. A. 
Lundin stovi prie naujo vei
drodžio naujam Texas uni
versiteto teleskopui.

Texas universiteto obser
vatorijos milžiniška kupolą, 
kur tilps naujas teleskopas.

Ėmė keturius metus nu
tekinti milžinišką trijų tonų 
svarumo veidrodį naujam 
Tcxas universiteto telesko
pui, kurs bus antras did
žiausias reflektoriais teles
kopas pasaulyje. Tas veid
rodis neužilgo bus indėtas 
McDonaldo observatorijom 
Teleskopo apivaras svers41 
toną. Veidrodį padarė War- 
ner ir Swansey kompanija 
iš Clėvelando. Jis buvo teki
namas po 15 minučių į die
ną-

IIL

V,

kaip negalėjom sugalvbti pasi
šildyti. Beliko Viena — išgerti. 
Ndsitertipidh jį į kavirięj 6 po 
to poštė pdtaudusiais skruos
tais trypčiodamas sniege jis ė- 
iliė aiškinti turįs kuprinėje 
konservų ir juos valgysiu tik 
mtidu:

Ties stovykla kulkosvaidinin
kai kalvoje išstatė kulkosvai
džius prieš lėktuvinei apsaugai. 
Saulė jau prie laidų, Andriui 
darosi šalta. Iš pabaltės kuopos 
ateina latvis: “Bene dar turi ta
bako? — Deja,' brolad; nebetu
riu įlei tabakOvhoi tėviškės! — 
I^atvis girdėjęs gandą, kad len
kai jau įžygiąyę aštuoniasde
šimtis kilometru.., $ "

Tabako šiaip- tąip susamstę 
kišenėse Užsirūkome visi 
trys vieną cigdretę. Andrejus 
šypsosi: “Dabaf ir jus — žmo
nės be tėviškės, ;kaip ir aš. Ka
riavau preš ttioį kurie dainuo
davo intei’načiohaią, o dabar 
pats dainuoju...”

Ir iš tikro jis ima dainuoti. 
Kariaudamas Ispanijoj tUO pa
čiu jis ėiha susitaikyti su Savą
ja tėviške. Bebigu jath baigęs 
karą galės' grįžti, o mes turėsi
me pradėti kitą karą — karą 
Už Lietuvą...

Per stovyklą ^nuskrenda švil
pesys, po to įsakymas suslėpti

blizgančias lėkštes ir baltus 
daiktus. Tilo pat dkymitkšniu 
prieš rtius gulinčiose kalvose 
htiaidi griaudfešyš, antras, tre
čias. Tik dabar mes išgirstame 
dėmatdinų lėktuvų ūžesį. Tik
riausia, biis vėl subombardavę 
kokią moteriškę ar kūdikį... 
Nepavydėtina sukilėliu aviaci
jos statistika: Brunetės garsiuo
se praeitos vasaros mūšiuose 
jie respublikonų liniją berte 
apibėrė bombomis, tačiau nežu
vo įlė vienas respublikonas. Ki
tur jietns geriati sekasi: šiomis 
dienomis Barselonoje jie nužu
dė keturis šimtus senelių, mo
tinų ir\vaikų. Yra, mat, Berly
ne ir Romoje stabų, kurie dali
na atsižymėjimo kryžius “did
vyriams”, nukapojusiems gal
vas rastiems negyvėliams, ir or- 
denus’ “atsižymėjusiems” lakū
nams, kurie šimtu torpedų vis- 
tik įstengia išsprogdinti gatve 
einantį iš mokyklos su sąsiuvi
niais mokiniuką.

Va, vėl graudžia. Kiek kitoje 
pusėje. Va, vėl. štai dabar grau
džia be pertrūkio ištisą minutę. 
Prityrę kareiviai sako — kad 
tai ištisos eskadrilės darbas. Iš 
žemėlapio nustatome, kad tai 
sektoriuje tarp Teruelio ir Al- 
kaniso. Tai žemasis Aragonas.

(Bus daugiau)

JUOKAI
VIDURNAKTI

Gatve eina įsigėręs ponas 
dainuoja.

—Tamsta netriukšmaudamas 
eik nattio!—pastebi/budįs poli
cininkas. ' '

—O
namo 
tasis.

ir

kas tamstai sakė, kad aš 
einu ?—atsako užklaus-

TAIP, TIKRAI
Balsas telefonu: “Ar tu 

mano brangioji?”
Jauna moteris: “Taip, tikrai! 

Kas kalba?

čia

MM

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00 

SMULKESNES DAUG PIGESNES
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

■ar

naši Lietuva? Gal skrisime ten mašinas.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — PAJORfiS DAINININKfiS — ARTISTAI-fiS 

K L A r S Y K 1 T R S 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ- W< H. F. C.

—7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius
III ' Į ...................................  .'i ■■ ■■■ ' .11 ............... . .................................

SAVI NAMAI
MALONESNI

... gtažesrii it ramesni; Jei sto

ka savų lėšų, gali drąsiai krei

ptis j Naujienų Sptilką.

čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be rupesnio 
pasidėti, nes čia jie apdrausti iki $5,000.

Atdara nuo 8 iki 8

TAUPYK, KOL 
JAUNAS, O BROLI, 
SENATVĖJE RASI 
PAGUODĄ.

Lithuanian Building, Loan 

and Savngs Association 
(NAUJIENŲ SpULKA)

> 1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8500

—N.. —

Iš pueblo mes žygiuojame 
pėsti, šiek tiek dainuojame nu
džiuginti* minėto pirkinio^ Beto 
tatpukalnėje nestaugia šaltas 
kalnų vėjas. Nors turiu ne raš
tininko muskulus, tačiau žy
giuoti sunku: šautuvas, šoviny- 
nas, kuprinė, lėkštė. Be to — 
gyveninio našta: kur dabar ka
riauja brolis, ką veikia vienu
žė mama pamiškėj, likusi be 
sūnų? Aš jam galėčiau pasiųsti 
šį kulkosvaidžio kaspino diską, 
jam praversiu prieš lenkus, o 
mano petį jis taip veržia tas va
rio, švino ir parako nešulys. 
Be to, dar turiu ir kitą naštą. 
Už Ispanijos ribų yra dar šir
dis, kuri dar neužmiršo karei
vio. Traukiny bataliono pašti
ninkas įteikė siuntinį. Tabaką 
surūkėme, šokoladą suvalgėme, 
tačiau ant krutinės tarp šoviny- 
nų nešuosi poperį, konvertus — 
tą brangią kasdieninę laikrašti
ninko duoną. Jati ilgokai kelio
nėje niekur nebuvau gavęs 
pirkti jokios rašomosios me
džiagos.

Pagaliau mes atžygiuojame l 
pušynėlį šlaite. Kur pirma kuo
pa?! Čia. Puiku. Nudrėbę naš
tas' ruošiame stovyklą. Mitdu 
su Andrejum, rusu iš Prancūzi
jos pasirtiošiam iš šakų ir žo
lių guolį po pušele, išgeriame 
rasto pašlaitėje vandens ir išsi
tiesiame poilsiui. Norėjau įsi
rengti gholį su Antanu, bet jis 
dilr neatžygiavęs. Mudu neper
skiriami draugai 116 todėl, kad 
lietuviai, bet todėl, kad griež
tai priešingų būdų — aš karš
tagalvis, o jis lėtaš žemaitis. 
Ko nors ieškant ~ aš bėgu pir
ma, o jis žirkluoja iš paskos— 
tačiau beveik visados ieškomą 
dalyką suranda jis. borėjau ap
sinakvoti su Ėlavllia, ispanuku 
iš- La Lirteos, dtbėgdsiu Respu- 
bliktirt — tdčiaU ir jis dar ne
atžygiavęs. Tai labai geras ir 
ktiltiteingas vaikinas. Dirbda
mas spadstdvinihko ddf'bą įs'it 
gijo platų išsilavinimą, kas gre
ta geros širdies — žmogų pa
daro aukštos kokybės asmeny
bė. Mudu su juo susidraugavo
me sėriokah. praeitą viddržiemį 
dtikštąjafn Aragohe. Btivo bjau
riai šalta diena. Sargyboje nie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. .» • M

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

" t)IENA tR NAKTj
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage. Avė. 
4447 South Fhirfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

i

Ofiso TeL Bouievard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tet Kenwood S1<H
—

Ofiso Tet VJrY&ia MM 
Residence Tel. BEVERLY 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTD CLAREMONT A VE.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S o. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

st.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Bouievard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Bouievard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborrt St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų TeL—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

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

P. ŠALTLMIERAS.

' ---------- ----------- ------- =-•

__

M
M

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE .

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

s P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Bouievard 4089

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč dtyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone Bouievard 7589

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP Phone Boul. 5203

Bouievard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
* ’ ’ ■ ' ' L. . ~ ■ ------------------------------ ------ ----------——— 1—

LACHAWICZ IR SŪNUS
2Š14 West 23#d Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

e ■* ;—,       ;— ..............................

ALBERT v4 PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wes(ern Avė. Phone Virginia 0883
" ’ 1 * 1 <! . 1 1 ————————— ' ■ ■■ ' 1

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139_______________________________ ,__________________ «

ANTHONY B. PETKUS
6834 S04 Wcstern Avė.
1410 South 49th Court

i <

Phone GroVehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULE VlČIUS
4348 So. GalifOrnia Avenue Phone Lafayette 3572

; ; . L.X- ?■.. .../........... • • . .. •
&

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302' S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų TeL: Prospeet 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais .tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. BRUNO J;
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir ehrbhiškas ligas 
A’yrų, moterų it vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Yards 1139
Yards 1138

»

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________Draugija Nariai_______

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTD ASHLAND AVfc.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį i "C 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue I

Telefonas Republic 7868

Garsinkite “N-nose”
X
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MUSŲ SKAITYTOJAI
gavo į kailį, reiškia gavo “pilt”. 
O kiek gi jų buvo nugabenta į 
ligoninę? Jų supylimas buyo 
morališkas.

Ką Valgyti Karš- 
‘ čiams Užėjus

PYLA
Arba Pono S. E. Vitaičio 
Kerštingi Įsivaizdavimai

Žodis PYLA ne visuomet ;viešame gyvenime žmonės laz- 
reiškia mušimą. Žodis PILTI domis nebesimuša, pasakymas 
pirmiausia reiškia LIETI, kaip '“išpilti kailį” ir “pyla” turi tik 
pilti vandenį; paskui reiškia metaforišką prasmę. 
BERTI, kaip supilti — suberti | 
grudus į maišą; paskui reiškia 
SUKASTI, kaip supilti piliakal
nį, ir tik pagalios ir tai ne vi
sose lietuvių tarmėse pylimas 
įgijo prasmės mušimo ypatin
gai viename išsireiškime “išpil
ti kailį”. Kiti lietuviai vietoj 
“išpilti kailį” sako “ištvoti kai
lį”. Kada nors gal būt kailius 
kokiu nors budu “pildavo.”

laip žodžius pilti ir py
la” supranta šiandien kiekvie
nas kultūringas laikraščių skai
tytojas. Gaila, kad tik SLA or
gano “Tėvynės” redaktorius to 
žodžio prasmės • nepajėgė su
prasti, arba greičiau apsimetė, 
kad nesupranta. Kadangi žodis 
PYLA yra jo tarminis žodis, tai 
jis jį geriausia supranta. Tik iš 
apmaudo ir kerštingumo nanao

Kailio pylimas gal būt ir lazdo- sveikiems SLA nariams įkal- 
mis galėjo būti atliekamas, tėti ligą. Be abejo, SLA na- 
Paskui jau nuo kailio “pyli-iriai yra kultūringesni žmonės, 
mas” gal perėjo ir žmogaus o-. negu kad ponas Vitaitis apie 
(lai, o nuo odos ir visam žino- juos mano.
gui. Tai buvo tuomet, kai žmo
nės lazdomis mušdavos. Kailio jau skęsta ir griebiasi šiaudo, 
išpylimas galėjo būti paprastas į kad išsigelbėti, manydamas, 
sumušimas, o PYLA tai jau la- kad jis turi didžiausią rastą po 
bai didelis sumušimas, toks su- savim. Jis įsikandęs aiškina S.- 
mušimas, kuriame sumuštieji L.A. nariams, kad “pyla
bėgo iš karo lauko be tvarkos. I kia grūmojimą duoti jam per 
Taigi žodis PYLA palyginimo A - -- - 1 “
budu labai toli yra nukeliavęs 
nuo originalio jo reiškimo, ko
kį matome pasakyme pilti van-

Išrodo, kad ponas Vitaitis

>5 • vreis

kailį fiziškai. Ar ne juokai?
Paimkime pavyzdžių iš musų

kį matome pasakyme pilti van-ikokia prasme kas gavo pilti 
denį arba degtinę į stiklines. ■ Susi viepi j ime.
Šiandien, kada naminiame ir Detroito seime tautininkai

LIVING ROOM
F U R H I T IFR E

REUPHOLSTERED

Apribotam Laikui Tiktai

Baldams Užvalkalai
■■ į KIEKVIENAM .,, <

2 Gabalų Setui

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS IR SĄLYGOMIS CHICAGOJE

Musų kaina l»kait.
• Kxpert Union darban
• lAdirblnlų pani rin

kimai
• ISpjmimai ir sus

tiprinimai.
• Naujas teito ir sa

manų ISklinlUmas
• Sprlnksal perde- 

daml.
• Freimy taisymas.
• Vli|H Išvaloma
• I kainas įeina med 

žiaira. darbas Ir 
pervežimas.

Pilnai užtikrinama.

MUSŲ 
TELEFONAS 
WENTWORTH 

4004- 
mes noriai 
suteiksime 
DYKAI 

apskaičiavimą.

Atdara*. Antr., Ketvirt. 
ir šeštad. vakarais

MONTH

SOFA, S19.95 
CHAIR, $9 95

________________________________ l _______________

5853 SOUTH HALSTED ST.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai,' visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
. {žymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Brooklyno SLA 38-toje kuo
poje Pildomosios Tarybos rin
kimuose ir seimo delegatų rin
kimuose tautininkai — sargybi
niai liko sumušti, tai reiškia 
gavo pilti ir taip skaudžiai 
kaip jie nesitikėjo. Bet jiems 
nuo to skaudėjo ne tikras jų 
kailis, bet metaforiškas kailis.

Pačiuose Scrahtuose, kur 
sargybiniai jautėsi taip tvirti, 
kad net seimą ten nuskyrė, jie 
gavo juodą akį, liko sumušti, 
gavo pilt^-^^

Rašydamas šitą savo rašinį, 
esu beveik tikras, kad ponaš 
Vitaitis’ už jį pils man už kal- 
nieriaus savo pamazgų kibirą.

Žodis “gaus pilti Scrantono 
seime” reiškia tą patį pylimą, 
kurį atjautė sargybiniai Detroi- 
to^scime. Gavę pilti kuopose, 
sumušti delegatų rinkimuose į 
seimą, sargybiniai Smetonos 
kariai gali dabar ramiai pasi
likti namie, jeigu jie nori iš
vengti tolimesnės pylos.

Detroito seime, kurs ir pono 
Gegužio pripažinimu buvo tvar
kingiausias' ir daugiausia klau
simų išsprendė SLA labui, tau
tininkai buvo mažumoje, čia 
pažangieji SLA nariai galėjo 
prašalinti ir patį Vitaitį, bet 
Naujienų redaktorius čia lošė 
taikos ir brolybės vykintojo ro
lę, ir todėl Vitaitis pasiliko sa
vo vietoje. Dabar jis be jokios 
atžvajgos kerštauja prieš tuos, 
kurių dėka jis laimingai gyve
na be vargo ir rūpesčio visai 
nežinodamas, kaip sunku yra 
šiandien žmogui gyventi dir
bant už algą po užveizdos prie
žiūra. Ponas Vitaitis' užveizdos 
neturi, dirba kaip sau nori, 
gauna nemažą atlyginimą, bet 
jis to nesugebi įvertinti.

Atmenate, kaip pirmesnės 
Apšvietos Komisijos nariai P. 
Miliauskas ir Dr. Montvidas 
bandė kiek pakeistf “TėYynės” 
turinį. Miliauskas bandė įleisti 
kiek giedresnės šsi^os* į “Tė
vynę. Bet čia ponas Vitaitis per 
savo Sargybos organą drožė 
Miliauskui didžiausius pamoks
lus. SLA nariai gerai atmena 
kokias rietenas Vitaitis vedė 
SLA organe su tų laikų Apšvie
tus Komisija.

Dabar Apšvietos Komisija di
džiumoje yra Vitaičio sėbrai. 
Vitaitis'turi laisvas rankas. Jis 
turi ginklą savo rankose. Per 
“Tėvynę” jis kalba į visus SLA 
narius, bent į tuos, kurie vien 
“Tėvynę” skaito. Ir čia jis turi 
teisę kitus piešti visokiais’ juo
dais kipšais ir SLA priešais.

Atmename, kaip Vitaitis vi
sai neteko lygsvaros, kuomet 
W. G. Lasky per “Keleivį” tei
singai pašiepė Vitaitį ir Viniką, 
kaipo dvi “asabas,” kurios 
sirgdamos buk sutaupė Susivie
nijimui daug pinigų. O ir vėl 
kaip Vitaitis purvais' drabstėsi, 
kuomet Brooklyno korespon
dentas -F. Levinskas paduodavo 
žinučių apie Brooklyno tauti
ninkus į Naujienas. Man pa
čiam teko gauti užtektinai pur
vo per “Tėvynę”, bet aš jo 
šmeižimų nepaisau. Kartą Vi
taitis parašė, kad Rytietis ne
šiojasi lopetą ant peties ir kur 
tik sutikęs tautininką tuoj ka
sa duobę po jo kojomis stu
mia jį į tą duobę. Bet Vitaitis 
nepasako, kiek aš tautininkų e-

Naujienų-Acme Telephoto
Tai yra Thomas McCall, 

39 metų Chicagos graviruo
tojas, kurs ’ buvo nuteistas 
kalėj imam penkiems me
tams, pripažintas kaltu iš
žaginime moterės Chicagos 
viešbutyje. Jis gynėsi, kad 
jis buvo nekaltas. Dabar 
busią parodyta, kad * tas 
negras, ’kttfrs e prisipažino 
užmušęs penkias moteris, 
padarė tą piktadarybę. Tai 
gali būti, kad Thomas Mc- 
C.all bus/ paleistas iš kalėji
mo.

su užkasęs tokiose duobėse.
Klausyk, ponas Vitaiti. Aš 

tamstą kaipo lietuvį myliu ir 
gerbiu. Tik nesutinku su tamsė
tos logika, kad vis ieškai sau 
nebūtų prięšų. Todėl ir šį raši
nį rašau, norėdamas pabudinti 
lamstą iš kerštavimo sapnų. Ir 
jeigu nepabusi, aš gilsiu tams
tai dar skaudžiau. Pasimatysi
me seime. Viso labo.

b-^RYTIETIS

Laikąs eina taip greitai, kad, 
rodos, ir juste nepajutome kaip 

' vėl vasaros susilaukėme, 
vienkart, reikia tikėtis ir karš
to oro. Taigi, skubiai tenka su
trupinti ir vasaros valgiais bei 
gėrimais.

Šitoms problemoms padėti iš
spręsti Midwest Stores pilnai 
apsiima. Vasaros valgiai turi 
būti lengvus, paskui, tam tikri 
gėrimai turi ypatingos reikš
mės. Tai viena pusė, kita tai 
la, kad karštose dienose šeimi- 
Ainkci stovėti prie karšto pe
čiaus irgi našta. Galiau nėra ir 
reikalo. Midwest Stores’ yra pil
nai apsirūpinusios gatavais val
giais, paskui ir tokiu maistu, 
kuris yra lengvas ir greitai pa
gaminamas, k. a. rūkyta mėsa, 
daržovės vaisiai ir kita. Visa 
tai čia galima gauti žemiausio
mis kainomis, ir pačios geriau
sios- kokybės,

Midwest Stores savininkai tu
ri nuosavus didelius sandėlius. 
Tas jiems padeda visuomet tu
rėti šviežias prekes, nes iš tų 
sandėlių skubiai, kai tik gauna
ma iš gamintojų, jiems prista
toma, o pirkimas didmenomis 
š dirbtuvių ir gamnitojų lei
džia jas pardavinėti žemomis 
kainomis.

Tad hera reikalo ir vaikšti
nėti po krautuves ir bargenų 
ieškant, nes, kaip matome, jas 
galima gauti perskaičius Nau
jienose Midwest Stores skelbi
mą. Tai yra lengviausias būdas 
geros rūšies prekėmis apsipirk
ti ir gerus bei gardžius’ valgius 
pasigaminti. (Skelb.).

100 Metų — Išliko 
Sveika, 2 Metų — 
Negyva

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St.

Balti BATELIAI
VYRŲ, JAUNUOLIŲ 

MOKSLO UŽBAIGTUVĖMS ‘ 
IR VASARAI

ir 
aukš.

BOSTON Geresni Bateliai Verti 
Daug Daugiau su Crepe ar Odos 

Padais.
Didelis stiliaus pasirinkimas.

VISI NAUJUTĖLIAI. s

BOSTON SHOE 
STORE

3435 So. Halsted St

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

Dvi Keistos^ i < Automobilių 
Nelaimės

Chicago j e vakar beveik vie*- 
nu ir tuo pačiu laiku įvyko dvi 
automobilių nelaimės. Vienoje 
— auka buvo 2 metų mergai
tė, kitoje' -s- 100 metų sene
le.

Jaunute mergaitė negyva, o 
senutė — išliko sveikutė, atsi
sakė net ir į ligoninę eiti.

Pirmoji nelaimė įvyko 'ties 
924 N. State, Arlington Heights 
priemiestyje. Mergytė Maurine 
Martini gyveno ties tuo nume
riu. Bežaizdama, ji išbėgo į 
gatvę ir pakliuvo po automo
biliu. Mirė beveik vietoje. Tai 
buvo keleivinis automobilis ir 
jis mergytę tik lengvai kliu
dė.

leloję, ties 213 So. Water 
Market, didžiulis daržovių tro- 
kas smarkiai trenkė į 100 me
tų senelę Annie Novak, nuc 
2232 W. 13th St. Moteriškė pa- 
griuvo ant žemės, šoferis spė
liojo, kad jam reiks jos kau
lus surankioti. Bet senutė at
sikėlė, atsisakė važiuoti į ligo 
ninę ir pareiškė, kad jai sku
bu namo. Ji sau ir nubėgo. ’ .

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kuri o s 
skelbiasi Naujienose.

Geriausias Maistas
Žemiausiomis Kainomis 

Pas MIDWEST STORES
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BIRŽ. 10 Ir 11

“GOLD MEDAL”

Miltai 79c* v 5 sv. Maiš. 22c ■ v
2 210“WHEATIES Pusryčiams Prieskonis

“Č~&—H”'TYRAS"GRANULIUOTAS

CUKRUS „27‘
O O V • A

“SALADA” BROWN LABEL
JUODA ARBATA Mažas 9c. 1/į sv. pak. 18c 
“ELMDALE” JUNE PEAS No. 1 kenai .................. 2 už 15c
“ELMDALE” ŽALI BYNSAI No. 2 kenai ...... ..../..... 3 už 25c

“MIDWEST” PORK & BEANS Reguliaris kcnas 50 
“EAGLE BRAND”
KONDENSUOTAS MILKAS.......Ken. 19*

3 už 25*

“HA-RA” NATURAL FLORIDA
, GRANDŽIŲ SUNKA 12 unc. ken. 3 už 230 

“RED TAG” ŠVIEŽIOS 
SLYVOS No. 1 Aukšti kenai
“MUSSELMAN’S” OBUOLIŲ KOŠELĖ No. 2 kenai 3 u? 25c 

“PAUL SCHULZE” SVIESTO COOKIES .. .. Pak. 130 
“P^AUL SCHULZE” AVIEČIŲ COOKIES . ....................... Sv. 19c

TOMEITĖS FANCY D“u* nau* 5c
DIDELĖS BANANOS ......................... .................. Sv. 50
FANCY AGURKAI .................................     S\T50
“SWKIST’’“ORANDŽIAI Vidutiūio~Dydžio    TuzY 19c 
ŠVIEŽUS RIDIKUČIAI ............................. 3 krūvelės 50
“COMET”BALTOMGALVELĖM RYŽIAI   SvTpakai 2~ūž~ 19c

“STALEY’S” CREAM C0RN 9 ?i;0ARBA CUBE gTARCH Sv. pak. O už<-Wr
‘<PUROX” 2’10c pak. 100 225c pak. 250
‘OCTAGON”’ MAUDYNĖS MUILAS .............. 3 "už' 140

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ
> t, , a TAUPYKITE MUSŲ JfŲPpNUS

PIRK NUO NES PIGIAU

“OCTAGON” MUILO MILTAI ........................3 už 140
“OCTAGON” SOAP CHIPS .............. Didelis pak. 190
“STTPFR SUPS” Didelis Mėlynas Pakas ... ...................  19c
“SHINOLA” BALTAS BATELIŲ PALIŠAS ........... Butelis 8c

VIRTAS KUMPIS “Richter’s” ........... ......y2 sv- 250
PIAUSTYTI LAŠINIUKAI “Lincolnshire” ... ........ Vz sv. pak. 16c

M1DWEST® STORES

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

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. .Administracija:

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

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Adresas.

Vardas

TIKTAI IKI BIRŽELIO 11 DIENOS
Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias 3 
dideles sriubos lėkštes. Iškirpkit kuponą ir 
kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

.......... ...... KUPONAS................

■hh

!O?



■

NAUJIENOS, CHcags, JO, Penktadienis, birž. 10, 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publlshed Daily Ezcept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St,. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

“Pirmyn” choro kelionė Lietuvon
šiandie išvažiuoja iš Chicagos skaitlingas būrys 

jaunuolių, “Pirmyn” choro narių, kurie keliauja aplan
kyti Lietuvą. Tai pirmas toks atsitikimas, kad Dainos 
mėgėjų organizacija pasiunčia per okeaną toki didelį 
skaičių savo narių — daugiau, kaip 40 — pamatyti savo 
tėvų gimtąjį kraštą ir dalyvauti jo iškilmėse.

Tai didelis žygis, kuris padarys, be abejonės, neiš
dildomą įspūdį Lietuvoje.

Amerikos lietuviai yra dėję daug pastangų, kad jų 
ryšiai su Lietuva paliktų gyvi. Nekalbant jau apie tūks
tančius paskirų asmenų, kurie kasmet keliauja per van
denis aplankyti savo tėviškes, amerikiečiai yra taip pat 
siuntę Lietuvon lakūnus, sportininkų būrelius ir dele
gatus nuo visuomeninių bei politinių organizacijų. Bet 
šį kartą keliauja į Lietuvą ištisas dainininkų choras.

Kai pernai metais kilo šis drąsus sumanymas tarpe 
“Pirmyn” choro viršininkų ir vadovų, tai daugeliui at
rodė, kad jisai yra neįvykinamas. Visi žino, kokie blogi 
yra dabar laikai ir kaip sunku sukelti didesnę sumą pi
nigų bet kuriam reikalui. Be to, senas patyrimas rodė, 
kad kiekvienam stambiam sumanymui tuojaus atsiran
da priešų, kurie iš pavydo ar kitais kokiais sumetimais 
vadovaudamiesi, stengiasi jam pakenkti. Šitie kenkėjai 
labai dažnai “darbuojasi” su daug didesne energija, ki
tų veikimą trukdydami, negu dirbdami kokį nors kon
struktyvų darbą.

Bet “Pirmyn” choro valdyba su Antanu Vaivada 
priešakyje ir choro.•mokytojas Kazys Steponavičius tų 
kliūčių nenusigando, ir jų drąsus pasiryžimas tapo ap
vainikuotas pasisekimu. “Pirmyn” choras keliauja į Lie-. 
tuvą!

Laimingos jam kelionės!
Tie jauni Amerikoje gimę ir augę vaikinai ir mergi

nos pirmą kartą savo gyvenime pamatys tą kraštą, apie 
kurio upes ir miškus, apie kurio žmones ir jų vargus 
jie iki šiol yra patyrę tik iš dainų ir savo tėvų pasako
jimų. Tegu jiems būna ši kelionė ne vien tik poilsis ir 
pramoga. Tegu jie nepraleidžia progos Lietuvą pažinti, 
kad, pagrįžę atgal, jie galėtų dar nuoširdžiau ir sąmo
ningiau veikti musų visuomenėje.

■MANI

MARIJONŲ ORGANAS DAR 
VIS SIMPATIZUOJA 

FAŠISTAMSNors jau seniai visas pasaulis* žino, kad prieš Ispanijos respublikos vyriausybę kariauja Italijos fašistai ir Vokietijos naciai, be kurių pagalbos generolas Franco nebūtų galėjęs atsilaikyti nė vienų dienų, bet Chicagos broliukų Marijonų “Draugas” vis tiek karštai pritaria sukilėliams, o apie vyriausybininkus (“lojalistus”) rašo su didele neapykanta ir pagie- v za.Vyriausybės šalininkus jisai vadina “bolševikais” ir “raudonaisiais” ir kiekvienoje žinioje apie Ispanijos karų jisai rodo savo troškimų, kad jie pralaimėtų. Tuo tarpu gen. Franco jisai piešia “didvyriu”, ginančiu tautų, ir net jo aršiausius nepasisekimus Marijonų organas stengiasi nuneigti. Taip, pastaruoju laiku visoje AmerP kos spaudoje buvo tilpę pranešimai apie aštriu? nesutikimus, kurie įvyko tarp Ispanijos sukilėlių ir jų itališkų bei vokiškų talkininkų. Net konservaty- viškų Amerikos laikraščių korespondentai rašė, kad Ispanijos “falangistai” (ispaniški fa-

Vbakyma kaina:
Chicago je—paltu:

Metams______>____________$8.00
Pusei metų________________4.00
Trims mėnesiams_______ —< 2.00
Dviem mėnesiams________1.50
Vienam mėnesiui ______  .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei  18c
Mėnesiui____________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei metų ................  2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

K (Atpiginta)
Metams -------   $8.00
Pusei metų ............ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu. 

šistai) pakėlė maištų prieš vokiečius ir italus, kurie, atsibel- dę į svetimų kraštų, elgiasi jame, kaip šeimininkai. To maišto rezultate gen. Franco suareštavo ir uždarė Pamplonos koncentracijos stovykloje dvejetų ar trejetų tuks’tančių “fa- langistų”, kurie tačiau paskui sukilo ir, užmušę stovyklos sargus, dideliame skaičiuje pabėgo.Bet Marijonų “Draugas” bando užginčyti ir šitas žinias ir vadina jas “raudonųjų propaganda”. Sako:“Paskutinėmis dienomis Ispanijos raudonieji pradėjo skleisti žinias, kad, girdi, tarp ispanų tautininkų ir italų ir vokiečių karininkų Ispanijoje kilę rimti nesutikimai dėl pirmybės. Girdi, kai kur ispanai karininkai susikovę su italais ir vokiečiais karininkais. Esu, panaudoti ir ginklai.”Bet, pasak “Draugo”, visa tai netiesa, nes tas žinias nuneigęs sukilėlių generolas de Llano. •Reiškia, jeigu sukilėlių generolas kų pasako, tai šventa tiesa; o kų sako kiti, tai melas.Šitos “Draugo” simpatijos

fašistams yra tuo labiau nesuprantamos, kad iš fašizmo pusės dabartiniu laiku gręsia rimčiausias pavojus visoms mažoms* tautoms Europoje, tarp jų ir Lietuvai. Jeigu fašizmas laimės Ispanijoje, tai Hitleris ims dar didesniu atkaklumu skverbtis į Čekoslovakiją ir Pabaltijo kraštus. Kas tuomet bus su Klaipėda?Linkėti pasisekifno fašistams Ispanijoje gali tiktai akli fanatikai.
/

KOMUNISTŲ “VIENINGU
MAS” IR “AUGIMAS”“Laistės” A. B. nesutinka su tuja “Naujienų” nuomone apie Amerikos komunistų partijų, kad jos dabartinis “vieningumas” pareina ne nuo to, kad ji yra stipri idėjiniai, bet nuo to, kad joje visas idėjinis gyvenimas tapo užmuštas tais žiauriais “valymais”, kurie per metų metus buvo partijoje daromi. !Jisai sako, kad ir Norman Thomas vadovaujama Socialinių partija per paskutinius trejus metus nesykį “valėsi”, bet joje ir šiandie nesu vieningumo. Į tai reikia atsakyti, kad socialistų organizacija yra vienas dalykas, o komunistų — kitas. Nežiūrint, kiek Norman Thomas bandė pamėgdžioti komunistų “vadus”, suspenduodamas ir braukdamas iš partijos kitaip manančius narius (ir ištisus partijos skyrius, — kaip, pav. New Yorko valstijos skyrių), vistiek socialistų organizacijos demokratiniai principai nebuvo išnaikinti. Tliomaso diktatoriška politika tiems principams prieštarauja, todėl “valymai”, kuriuos Thomas vykino partijoje, jų silpnino ir griovė ir gimdė joje kivirčus bei nesutikimus.Tas pats seniau buvo ir pas komunistus. Kol komunistuose pradžioje dar nebuvo išgaravusi demokratinė dvasia (daugelis jų buvo juk atėję iš socialistinio judėjimo), tai kiekvienas partijos vadovybės užsimojimas* nuslopinti opozicijų iššaukdavo skilimų. Tų skilimų komunistų partija turėjo daugiau, negu kuri kita Amerikos politinė partija; juk ir pats Antanas Bimba vienu laiku organizavo “kairiųjų” frakcijų prieš partijų ir leido laikraštį, kuris smarkiai partijų atakuodavo. Tie skilimai buvo privedę komunistų partijų prie to, kad ji nuo 60,000 ar 70,000 narių nusmuko iki 5,000 ar 6,000.Bet komunistų partija savo principuose yra diktatoriška. Todėl tie “valymai”, kuriuos darė partijoje jos vadai, nebuvo priešingi partijos pagrindams. Protaujantieji elementai tapo iš partijos iššluoti (neskaitant “škurnikų”, kurie dčl duonos kąsnio arba ambicijos sutinka keisti savo “įsitikinimus” kas 24 valandas), bet joje pasiliko, akli diktatūros garbintojai, kurie daro, kų jiems įsako “vadai”, šitų paklusnių minių partijos vadovybė pavertė mašina, su kuria ji dabar eina į publikų ir ieško joje tokių pat pasekėjų.Ir, matyt, randa. Browderis ir Bimba giriasi, kad komunistų partija “iš kokio desėlko tuksiančių narių keli metai atgal išaugo į 75,000”, bet tai, žinoma, yra pagyrų puodų tarškėjimas. Juk praeityje komunistai visuomet girdavosi, kad jų partija turinti tai “25,000”, tai “35,000” narių, o dabar pats Bimba sako, kad buvo tiktai 

“koks desėtkas tūkstančių”! Tad nėra abejonės, kad ir tie “75,000”, apie kuriuos jie šiandie kalba, yra bent per pusę at- miežti karštu oru.Bet sakysime, kad komunistų partija “užaugo” iki 30 arba 40 tūkstančių narių. Tai butų nemažas* skaičius, atsiminus, kad prieš keletą mėtų ji susidėjo tik iš kelių tūkstančių

■žmonių. Ir ji “vieninga”: kų Browderis pasako, tai visiems nariams šventa! Bet kokios rų- šies yra šis vieningumas?
Sudie komunizmo principamsPirma komunistai per metų metus skelbė, kad “darbininkai neturi tėvynės” ir todėl darbininkai neprivalų imti ginklų į rankas ir kariauti už “buržuazinę tėvynę” —. o kaip dabar?Pirma komunistai sakydavo, kad darbininkų atstovui dalyvauti kartu su buržuazinėmis partijomis valdžioje (“sėdėti su buržujais už vieno stalo”) tai didžiausias nusidėjimas prieš savo klasę — o ką reiškia dabartiniai “liaudies frontai” Ispanijoje ir Francuzijoje ir pritarimas koalicinės valdžios* sumanymui Lietuvoje?Pirma komunistai garbindavo, kaip dievaičius, kominter- no vadus — Zinovjevų, Bucha- rinų, Radekų ir kitus ir sovietų komunistų partijos šulus; o dabar tie buvę dievaičiai jau pavirto “pasiutusiais šunimis” ir “fašizmo agentais”.Tačiau nė vienas komunistų partijos narys*, ar jisai butų didelis veikėjas, ar mažiukas “pieška”, nė vienų kartų nedrįso viešai išreikšti bent abejonę dėl šitokio partijos atsižadėjimo savo senųjų principų ir nustatytų pažvąlgų.Aišku, kad tas komunistų “vieningumas” yra paremtas ne protavimu, bet PAKLUSNUMU.
Dėl Klaipėdos seimelio 

rinkimų. (Musų specialaus korespodento Lietuvoje)Pagal Kląipcdos krašto konvencijų, rinkiniai į vietos seimelį turi būti atliekami tokiu pat budu, kaipir į Lietuvos seimų. ‘hKaip jau žinome, į Lietuvos seimų pagal dabar veikiantį į- slalymų kandidatus gali statyti tik savivaldybės, tad išeitų, kad ir Klaipėdos krašto seimelio kandidatus galėtų statyti tik vietos savivaldybės.Bet vietos Savivaldybės daugumoje yra vokietininkų vadovai: j amos^ bent jų atsakingi pareigūnai daugiausia vokietininkai. Tai į krašto seimelį, atseit butų kandidatais tik vokietininkai išstatyti, už kuriuos savo balsus turėtų paduoti visi balsuotojai, nes kitokių kandidatų nebūtų...Tai neliko kilos išeities, kaip tik busimo seimelio rinkimų tvarkų palikti senoviškų, būtent, kandidatus gali statyti .- vairios politinės grupės... Tai Klaipėdos kraštas rinkdamas seimelį naudosis lyg ir demokratiniais rinkimais, tik tie rinkimai eis toli gražu ne demokratinėse sąlygose...Sakysime, socialdemokratų partija yra uždaryta, todėl ji viešai savo sąrašo negalės sudaryti ir viešai negalės už tokį sąrašų agituoti.Tuose rinkimuose grumsis tik iš Kauno diriguojami ir proteguojami lietuviški surašai ir iš Berlyno diriguojami vokiški, arba tikriau tarus, nacionalso- cialistiški sąrašai.Persvara, aišku, bus Berlyno pusėje, nes Berlynas turi didesnių priemonių visakeriopai veikti vietos gyventojus.Klaipėdos kraštas Knibždėte knibžda iš didžiosios Lietuvos atvykusiais lauko darbininkais. Jų bus keletas tūkstančių sveikų, jaunų, pilnamečių vyrų. Bet nėra kas juos čia organizuoja. Jie gyvena čia kaip kiškiai. Jie niekur neregistruojami; kaipo neorganizuoti, jie niekur negali pasiskųsti, nes tuo budu tuoj darbų praranda. Todėl, šitie vyrai rinkimuose negali dalyvauti, nes. jie neįsigyja. Klaipėdos krašto gyventojų pažymio, nors

Tas faktas, kad komunistai turi kelias* dešimtis tūkstančių šitokių neprotaujančių ir absoliučiai paklusnių vedams narių, nieko kito neįrodo, kaip tiktai tų, kad ir Amerikoje vyra nemažai tokių žmonių, kurie nori sekti paskui kokį nors “autoritetų”. Bet tai yra seniai žinomas dalykas. Juk Amerikoje yra apaštalas Voliva, kuris skelbia, kad žemė paplokščia, kaip blynas, o jisai turi tiek pasekėjų, kad jau bene per 35 metus valdo ištisų miestelį Zion (netoli nuo Chicagos). O kiek Amerikoje buvo ir tebėra visokių % keliaujančių “evangelistų”,x kurie sutraukia milžiniškas minias žmonių į savo “atgaivinimo mitingus”!Pagalios, neužmirškime įvairių politinių sektų, kurios išdygsta, kaip grybai po lietaus, ir paskui nežinia kur dingsta. Į jas’ kartais susimeta šimtai tūkstančių žmonių (pav. kunigo Coughlino pasekėjai, Dr. Townsendo senatvės pensijos sujungus nariai). Tai ko čia taip didžiuojasi komunistai, kuriems pavyko pasakomis apie “rojų” Stalino karalystėje prisivilioti kelias dešimtis* tūkstančių lengvatikių?Rusijos revoliucija pradžioje turėjo Amerikoje milionus pritarėjų. Jeigu Stalino diktatūra šiandie randa čionai tik kelias dešimtis tūkstančių atvirų šalininkų, tai reikia pasakyti, jo- gei tai yra tikra mizerija.

daug kas iš jų yra jau kelinti melai gyvena. Kad galėtų įsigyti vietos gyventojo pažymį, reikia Čia‘išjįjrVėnti vieilūš metus.Šiokių lauko darbininkų organizavimas tik tuomet turėtų pasisekimų jų tarpe, jei lai butų organizuojama klasiniais pagrindais, bet lai neitų* tau liniukų politikai į sveikatų.Tokie lauko darbininkai, likę neorganizuoti, ir vielosi gyvenime aktingai negali dalyvauti, o be to, gudria-^savo politika vietos vokietininkai darbininkus dar atkalba dėtis į bet kokių organizacijų.Pačiame Klaipėdos mieste taip pat yra nemaža tokių darbininkų, kurie negali čia nuolatiniais gyventojais įsikurti.Visa šitai žymiai kenkia lietuvystei ir kartu padeda’ stiprėti vietos nacionalsocialistams. O šiuo atsitikimu kiekvienas nuostolis lietu vystei yra lygus valstybės nuostoliui.Lietuvoje, be vokietininkų ir lenkų partijų, kitokių nebuvo ir nėra kurios butų priešvalsty- biškai nusiteikę, arba eitų prieš Lietuvos valstybės interesus. Vienas ar kitas nusiteikimas prieš vyriausybę ir jos darbų kritikavimas lai nėra prieš vaisi- tybiškas darbas, o tik priešval- diškas.Rodos, gera politinė išmintis diktuote diktuoja bent Klaipėdos krašte visais valstybiniais sumetimais leisti veikti kitoms lietuviškos srovėms, atseit, valstybiškoms!, ir tuo pačiu budu seimelio rinkimų situacija žymiai palengvėtų ir vokietininkams jau butų sunku rinkimus laimėti, štai ir Hitleris pas save panaikinęs bet kuriuos demokratijos pėdsakus, kitur sielojasi, kad demokratijos pagrindai esu neišlaikomi, ir dėl šito jis kelia didžiulį alermą. Pavyzdys, kad ir Čekoslovakija. Krokodilo ašaras jisai čia lieja, kad vokiečiai čia neturi autonomijos, nors iš tikrųjų jie čia žymiai didesne laisve naudojasi, negu pačioje Vokietijoj e j bet valstybės interesai verčia Hitlerį dėl šio sielotis.Rodos, tie patys interesai

ATSIŠAUKIMAS I MOKSLO IR KULTŪROS 
ĮSTAIGAS LIETUVIU TAUTOSAKOS 

REIKALUGausi ir įvairi lietuvių tautosaka jau seniai yra atkreipusi mokslininkų dėmesį ir ji duoda vertingos medžiagos įvairius plataus masto folkloristinius ir etnografinius klausimus sprendžiant. Lietuvių tauta gyvena srityse, kur susiduria šiaurės, vakarų ir rylų Europos kultūrinės srovės, tad lietuviškoji medžiaga dažnai padeda suprasti ir išrišti painias kultūrinių vertybių keliavimo, skolinimosi ir įtakų problemas.Stropiai renkama lietuvių tautosakinė medžiaga dabar sudaro apie pusę milijono jau užfiksuotų tautosakinių faktų. Didžioji šios medžiagos dalis yra sukoncentruota Lietuvių Tautosakos Archyve Kaune. Tačiau žymi lietuvių tautos dalis dabar gyvena ne Lietuvos valstybės ribose. Lenkų valdomoje Lietuvos dalyje, Vilniaus krašte, gyvena apie 300,000 lietuvių (pagal lenkų statistiką esą tik 80,700) ir mokslui yra nepaprastai įdotni šios lietuvių tautos dalies liaudies kūryba, nes kaip tik šioje srityje susiduria dvi skirtingos kultūros — baltų ir slavų. Lietuvių Tautosakos Archyvo leidinių serijoj “Tautosakos Darbai” IV tome skelbiamoji šios srities lietuvių tautosakos medžiaga, nors jos Jen tepaskelbta lik maža dalis, jau aiškiai įrodo, kaip vertinga ji yra tautosakos mokslui.Vilniaus krašto lietuviai, neatsižvelgdami į didelius- sunkumus, per kelis paskutinius metus stropiai rinko tautosakinę medžiagą. Nemaža jos yra surinkta, bet nepaprasto medžiagos gausumo dėliai darbas toli gražu nėra baigtas. Tačiau šis grynai kultūrinis ir mokslinio darbas buvo lenkų administracinių organų sutrukdytas ir galop visai užgniaužtas. Jau 1936 m. kovo mėn. 27 d. Lenkijos vyriausybė ištrėmė iš Vilniaus į Lietuvą M. Untulį, kuris per paskutiniuosius trejus metus buvo tautosakos rinkimo organizatorium Vilniaus krašte. Jį ištremdama lenkų vyriausybė neleido jam pasiimti su savim jo paties surinktos tautosakos, kuri svėrė per 5 kg. Tų pačių melų spalių mėn. lenkų policija Vilniuje atėmė iš kun. K. Čibiro kraštotyros lapus, kuriuose buvo užrašinėjami seni lietuviški posakiai, pasakos ir kita. Kadangi iki tol tautosakos rinkimas dar nebuvo laikomas priešvalstybiniu darbu ir tautosakos rinkėjus tiesioginiai bausti, matyt, buvo nepatogu, tacT 1937 m. pradžioje Lietuvių Mokslo Draugija Vilniuje mvo lenkų administracijos organų raštą, kuriuo Draugijai uždraudžiama rinkti lietuvišką folklorą. Rašte buvo sakoma, kad jei toliau busiąs renkamas folkloras, tai Draugijai tatai galėsią labai pakenkti.Tokiu budu Lenkijos administracijos organai visiškai sulaikė tautosakos rinkimo darbą Vilniaus krašte. Pagaliau 1938 m. vasario mėn. lenkai uždarė 
y 1 - ----------------------------- —verstų ir Klaipėdos krašte leisti laisvai rinkimų metu rungtyniauti įvairiomgi politinėms grupėms, aišku, persvara butų ne vokietininkų naudai.Dabar bus viskas atlikta užrištame maiše. Neabejotina, kad hitlerininkai laimės.Rinkimai į Klaipėdos krašto seimelį turi įvykti rugsėjo mėnesį. Jei jie vyksta senu seimų rinkinių įstatymu, tai nevisai prisilaikoma veikiančių įstatymų. Bet kas daryti, jei naujai leidžiami įstatymai daugel atvejų taikomi tik monopolistų naudai, tai jie ne visai Lietuvos teritorijai gali eiti į sveikatą...

ir Lietuvių Mokslo Draugiją Vilniuje. Be kitų didelių kultūrinių turtų, ši draugija turėjo r stambius lietuvių tautosakos rinkinius: apie 50,000 variantų vairios folkloristinės medžiagos. Dabar yra labai didelis pa
vojus, jog ši medžiaga galės 
būti vienu ar kitu budu sunai
kinta ir tuo budu padaryta di
delė skriauda ne tik lietuvių tau
tai, bet ir tarptautiniam mokslui.Iš anksto numatydamas tokį galimumą, Lietuvių Tautosakos Archyvas susirūpino pasidaryti Vilniuje esamos tautosakinės medžiagos kopijas*. Tačiau nukopijuoti tebuvo suspėta vos maža dalis. Savaime aišku, jog Lietuvių Tautosakos Archyvas turėjo apmokėti lietuvių Mokslo Draugijai kopijavimo išlaidas — reta mokslo įstaiga tegali tokius patarnavimus dovanai daryti ir visos mokslo įstaigos turi savo taksas už panašius darbus. Bet lenkų vyriausybė į šį kopijavimo išlaidų apmokėjimą pažiurėjo kaip į nusikaltimą prieš devizų įstatymą ir buv. Lietuvių Mokslo Draugijos pirmininkas Dr. A. Viskanta yra traukiamas teisman už lai, kad Lietuvos Tautosakos Archyvas siuntė į Lenkiją pinigus kopijavimo išlaidoms padengti. Aišku, kad tai yra tih viena iš tų priemonių, kurią imasi lenkų administracija užgniaužti bet kokiam lietuvii kultūriniam pasireiškimui Vii niaus krašte.Atkreipdamas kultūringoji pasaulio ’ dėmesį į šią dideli skriaudą, kurią daro Lenkijos vyriausybė lietuvių tautai ii tarptautiniam mokslui, iki šio negirdėtomis priemonėmis nai kindama amžiais sukurtas kul turines žmonijos vertybes, tei singumo ir žmoniškumo var dan prašau moralinės paramom išgelbėti nuo sunaikinimo Lie tuvių Mokslo Draugijai Vilnių je esamus lietuvių tautosakos rinkinius. (
Šiaurės Lietuvos ne
derliaus skolos jau 

likviduotos1929 metais Vyriausybė per Lietūkį ir jo narius kooperatyvus paskirstė šiaurės Lietuvos nukenlėjusiems nuo nederliaus ūkininkams grudų sumai apie 14,5 milijono litų. Dalis šios paskolos — 4,5 milijono litų — grąžinta pinigais per Lietuvos Banką, o likusi dalis grąžinama grūdais. 1933—34 m. grąžinta grudų už apie 2,7 mil. litų, 1934—35 m. už apie 3 mil. litų, 1935—36 m. 3,4 mil. litų, 1936—37 m. — 161,000 litų, šiemet 1929 metų Nederliaus Paskola baigiama grąžinti.Kaip pamename, 1928 metais Šiaurės Lietuvą ištiko didelis nederlius. Lietinga vasara ir ruduo išmirkė ir supudė pasėlius. Daugelis ūkininkų neturėjo grudų 1929 metų pavasario sėjai. Tada vyriausybė lengvomis sąlygomis suteikė ūkininkams stambią paskolą — apie penkiolika milijonų litų. Tačiau netrukus užėjo krizės metai, žemės ūkio gaminiai atpigo. Ir šiauriečiams ūkininkams susigrąžinti. Vyriausybė paskolos darė didelių sunkumų paskolai grąžinimą atidėliojo, paskui leido ją grąžinti ne pinigais, bet grūdais. Ir tai tiktai per eilę metų šiaurės Lietuvos ūkininkai pajėgė iš 1928 metų nederliaus bėdų išsikasti, šiemet grąžinami tos paskolos menki likučiai, ir šis, reikalas baigia-
Tab.—B. mas.
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LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBO 

PIKNIKAS
Sakytas klubas birželio 12 

rengia pirmą savo pikniką “Bi
rutės” darže, kuris yra netoli 
11 Mile Road. Pradžia 12 vai. 
dienos. Įžanga tik 25 centai. 
Bus gera muzika šokiams, už
kandžiai, gėrimai ir geras pa- 
tarnavim’as. Taip bent sako klu
bo pirmininkas C. Martin. O 
kadangi jis prižiūri visą rengi
mą, tai jo žodžiais galima pa
sitikėti.

Beje, reikia pastebėti, kad 
per trumpą laiką liko sumažin
tas įstojimas į klubą iki vieno 
dolerio. Taigi per pikniką esa
te kviečiami įsirašyti klubo na
riais, kadangi vėliau tos' progos 
jau nebebus.

Klubas turi Lincoln automo
bilių, kuris teks giliugingain 
žmogui kaip dovana. Tačiau su 
ta dovana teks palaukti, nes vi
sos ceremonijos įvyks rugsėjo 
4 d.

Iš to matyti, kad klubas yra 
užsimojęs atlikti labai didelį 
darbą. O turėdamas 'tikrai 
darbščią valdybą, jis gali tai 
padaryti. Klubo valdybą sudaro 
Kazys’ Morkūnas (Martin), C. 
Starr, F. Jakimavičius, J. Jan
čiauskas, D. Grina ir J. Lenins- 
kas. —Mariutė

SKAUDI NELAIME
/

Skaudi nelaimė ištiko draugų 
Kulešių šeimą: birželio 3 d. pa
simirė Kastantas šinkonis, An
taninos Kulešienės tėvelis, šin-' 
konis jau buvo apysenis žmo
gus, — turėjo aprfe 70 metų 

' amžiau^.-’ Kilęs įls’buvO' iš< Leš- 
kavos’ bažnytkaimio, Suvalkijos. 
Amerikoje išgyveno per 40 me
tų. Paliko nubudime dukterį 
Antaniną Kulešienę, kuri ir ruu 
pinosi jo palaidojimu. Kitos dvi 
dukterys, Juzė ir Onutė, gyve
na Kalifornijoje, o sūnūs Bro
nius New Yorko valstijoje.

Velionis buvo tikintis žmo
gus, todėl ir duktė nutarė jį 
palaidoti su bažnytinėmis cere
monijomis Olivet kapinėse.

Kulešių visa šeima yra socia- 
listiško nusistatymo ir priklau
so vietos LSS 116 kuopai. Pati 
Kulešienė yra labai veikli mo
teris ir dalyvauja įvairiuose ko
mitetuose. Tas pat galima pa
sakyti ir apie Motiejų Kulešių, 
kuris su sunum James dabar 
gyvena Grand Rapids, Mich. Gi 
Kulešienė su kitais šeimos na
riais gyvena Detroite. Jų sūnūs 
Vytautas priklauso Dailės cho
rui, ir yra aktingas’ jo narys.

Kulešiai yra darbštus, drau
giški ir linksmo budo žmonės. 
Dėl jų nelaimės atjautė juos 
daug žmonių, kurie gausingai 
dalyvavo laidotuvėse ir prisiun
tė gėlių.

Nuo savęs aš reiškiu giliau
sią užuojautą draugams Kule- 
šiams. —M. Kemešienė

PADĖKOS ŽODIS
Mes, Antanina Kulešienė ir 

šeima, reiškiame didžiausią pa
dėką visiems tiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu budu paleng

vinote mums išgyventi skaudų 
smūgį dėl netekįmo tėvelio. Di- 
džiausį ačių tariame šiems 
draugams: Aukštakulniams, Ki
sieliams, Strazdams, Kemešie- 
nei, Dirmaitienei, Keblaičiams, 
Besaspariui ir Pilkai už garbės 
sargybą per naktį. Ačių vi
siems, kurie prisiuntėte gėlių 
vainikus bei šiaip suraminote 
mus’ liūdnoje valandoje.

—Antanina ir Motiejus 
Kulešiai bei šeima

MUSŲ PARENGIMAI
Pirmas vakarinis piknikas į- 

vyks birželio 11 d. Birutės dar
že. Rengia Detroito Lietuvių 
Klubas. Šokių mėgėjai yra kvie
čiami susirinkti apie 5 vai. po
piet, nes daržas jau bus atida
rytas.

Klubiečiai sako, jog vakari
niai piknikai jiems sekasi, ka
dangi paprastai pasitaiko gra
žus oras. Tuo tarpu sekmadie
niais dažnai lyja. Turėkime vil
ties, jog oras bus palankus.

D.L.K. KEISTUČIO DRAU
GIJOS PIKNIKAS

Sakytos draugijos piknikas į- 
vyks birželio 12 d. Beechnut 
darže. Pradžia 12 vai. dienos. 
Visi draugijos nariai, jų pažįs
tami ir draugai yra kviečiami 
atsilankyti.

DETROITO MOTERŲ PA
ŽANGOS KLUBO SU

SIRINKIMAS
Detroito Moterų Pažangos 

Klubo susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 15 d., Draugi- 
jų svetainėje (4097 Porter St.). 
Visos klubo narės būtinai turi
te dalyvauti tajpp susirinkime. 
Dalykas toks, kad dvi f klubo 
narės vyksta į kongreso konfe
renciją, kuri bus laikoma 
Scrantone birželio 25 d. Palin
kėsime joms laimingos kelio
nės.

Klubui atstovaus drg. Andru- 
lienė ir sekretorė M. Kemešie
nė. —Kviečia valdyba.

SUSIRINKIMAS
Tėvynės Mylėtojų Draugija 

laikyt' savo susirinkimą sekma
dienį, birželio 12 d., drg. Ove- 
raičio namuose. Prasidės 10 
vai. ryto.

Visi nariai yra prašomi daly
vauti, nes susirinkimas bus 
svarbus tuo, kad turėsime pri
sirengti TMD seimui, kuris į- 
vyks Scrantone. Be kitko, bus 
renkami delegatai. Atvykite lai
ku. —Pir. M. Kemešienė.

Iš LSS SUSIRINKIMO
LSS 116 kuopos susirinki

mas įvyko birželio 4 d. Tai bu
vo gana svarbus susirinkimas 
įvairių pranešimų atžvilgiu. Or
ganizatorė Kemešienė pranešė, 
kad lanko tarptautinius socia
listų partijos susirinkimus ir 
kad partija šaukia kauntės kon
ferenciją. Apie konferenciją 
pranešianti vėliau, kada bus pa
rinkta vieta ir laikas. Pranešė 
taip pat, kad gavusi laišką iš 
drg. St. Strazdo, “Naujosios 
Gadynės” redaktoriaus, kuris 
važinėjasi po Illinois valstiją

socialistų ir DLD reikalais. 
Laiške jis rašąs, kad užsuksiąs 
ir į Detroitą.

Kuopa tuoj įgaliojo komisiją 
pasitarti su drg. Strazdu. Į ko
misiją įeina Pilka, Besasparis 
ir Kemešienė.

Drg. Besasparis pranešė, kad 
gavęs įvairių atsišaukimų, Y- 
spačiai dėmesį ątkęeipė į Nor- 
man Thomas parašytą atsišau
kimą vardu ‘‘Lašt Night in Jer- 
sey City”. Aprašo jis kaip bu
vo “kidnepintas”, išvežtas iš 
miesto ir paleistas. Tai įvyko 
gegužės 1 d., kai jis’ turėjo ta
me mieste pasakyti prakalbą.

Po trumpo aptarimo buvo 
nutarta aukoti kelis dolerius 
kovai su sakyto miesto diktato
riška valdžia.

J. Pilka pranešė, kad LSS 
116 kuopos piknikas negalėjęs 
įvykti dėl smarkaus lietus. Ka
dangi kuopa tam piknikui bu
vo' pilnai prisirengusi, tai tek
sią ir nuostolių panešti.

Į šį susirinkimą buvo užsu
kęs ir senas detroitietis bei 
kuopos narys, Motiejus Kule- 
šius, kuris savo žmonos tėvelio 
mirties proga aplankė Detroitą. 
Drg. Kulešius prieš metus laiko 
drauge su savo sunum išsikėlė 
gyventi į Grand Rapids, Mich. 
Visiems’ buvo malonu su savo 
senu draugu ir socialistų veikė
ju susitikti bei pasikalbėti,,

Drg. Besasparis* raportavo iš 
kongreso komiteto veikimo. Sa
ko, nežinia kaip ilgai mes su 
jais galėsime bendrai . veikti, 
nes komunistiško nusistatymo 
atstovai vis’ labiau ir labiau 
šiaušiasi prieš kitaip manan
čius. Pavyzdžiui, jie net neno
rėjo išduoti Kaziui Morkūnui 
(Martinui) mandatą, kad tasai 
galėtų daįyyąųR,, kongreso su
važiavime. Bet kai pamatė, kad 
tuo savo užsispyrimu jie gali 
visiškai vienybę suardyti, tai 
pagaliau nusileido. Dvylika bal
sų prieš šešis buvo nutarta 
Morkūnui mandatą išduoti.

Baigdamas savo raportą Be
sasparis' pastebėjo, jog jei ko
munistai ir toliau taip elgsis, 
tai bendrai veikti su jais bus 
neįmanųma. —Lakštutė.

VISOKIOS ŽINIOS

jos gerovės klausimas. Keli na
riai kalbėjo dėl ‘‘Tėvynės” edi- 
torialo, kuris buvo išspausdin
tas Nr. 20. Redaktorius prašo 
352 kuopą nurodyti, kur jis 
sauvališkai pasielgęs ir t. t. 
Prikišdamas visokių dalykų ko
respondentui, redaktorius su
rado kuopos nariuose kažkokį 
raudonumą. Nepatenkintas jis 
buvo ir tuo, kad kuopa, girdi, 
įsivėlusi į politiką ir pritarusi 
siųsti pinigus Ispanijos lojalis- 
tams. Padarė net negražų įta
rimą, kad tie pinigai pasiųsta 
į Chicago, o ne į Ispaniją.

IŠ LIETUVOS
SVEIKINIMAI ŽIŽMARUI 

I VILNIŲ
\ r“-u - w I s

Gegužės 10 dieną, prasidėjus 
pašto, telegrafo ir telefono su
sisiekimui tarp Lietuvos’ ir 
Lenkijos, iš Nepr. Lietuvos į 
okupt. Vilnių Pranui žižmarui 
buvę pasiųsta daug sveikinimo 
telegramų.

, Kaip žinia, Pranas žižmaras 
už lietuvių tautos įžeidimą len
kų atsargos karininkui Hommo 
davė antausį, paskui jį iššaukė 
į dvikovą. Dvikovė pradžioj, 
lenkui prašant, buvo atidėta. 
Bet kai įžeidėjas lenkas žižma-

ro reikalaujamu budu nepano
rėjo per spaudą visus lietuvius 
atsiprašyti, įvyko dvikovė ka
riškais kardais, žižmaras, nors 
nebūdamas kariškis, dvikovėje 
savo priešininką nugalėjo, trim 
smūgiais sužeisdamas į veidą. 
Kadangi dvikovė buvo sutarta 
tiktai iki trijų žaizdų, tai ji ir 
buvo paskelbta Pr. žižmaro lai
mėjimu.

Kadangi žižmaras, statyda
mas į pavojų savu~ gyvybę, 
okupuotame krašte taip drąsiai 
ir gražiai apgynė lietuvių tau
tos garbę nuo jos šmeižiko, tai 
jis teisingai gali būti laikomas 
musų tautos didvyriu, ir jis 
sveikinimo telegramų yra užsi
pelnęs. —Tsb.

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St.

BALTI
MOKSLO 

UŽBAIGTUVEMS

Kada buvo padarytas toks 
negražus įtarimas, tai liko pa
sirūpinta iš Ispanijos demokra
tijos gynėjų komiteto gauti pa
liudijimas, kad surinkti pini
gai buvo priduoti.

Pagaliau, rodosi, jokio reika
lo p. redaktoriui nebuvo rūs
tauti, kadangi iš kuopos iždo 
Ispanijos reikalams nė centas’ 
nepajudinta. x ?

Kada kalbama apie politika
vimą, tai kodėl ponas redakto
rius nesiteikė paaiškinti, iš kur 
bokštininkai gavo Susivieniji
mo narių adresus? Maža to, ko
dėl ponas redaktorius nesiteikė 
griežtai pasmerkti bokštininkų 
šlykščią literatūrą, kurią jie 
siuntinėjo nariams? Nejaugi jis 
mano, kad tų gaivalų veikla ei
na organizacijai į sveikatą?

Nariai dėl to editorialo tyųvo 
labai nepatenkinti. Iš viso “Tė
vynės” redaktoriaus’ vedama 
politika yra labai šališka, štai 
kodėl kai kurių narių buvo pa
reikšta ta nuomonė, kad kuo
pos delegatai pasirūpintų bal
suoti už tinkamesnį kandidatą 
į redaktorius,' jei tokis atsiras.

■ '• u<

LANSING, Mich. — Valsti
jos darbo skyriaus pirmininkas
George Krangstad paskelbė ra
portą, kad daugiausia lūšnų 
yra ne Detroite ar kitame ku
riame dideliame mieste, bet

PRANEŠIMAS
Vacek & Co., 1741 W 47th 
St. maloniai praneša, kad 
p. Joseph Rymkus, kuris 
per daug metų tarnavo 
Peoples National Banke ir 
prie Norman Geyer & Co., 
prisidėjo prie musų di
džiulės organizacijos. Taip 
•kad dabar jis galės vėl 
patarnauti savo daugybei 
draugų ir pažįstamų tuo 
pačiu budu kaip ir pirma.

Todėl, raginame visus 
Naujienų skaitytojus lan
kytis pąs jj ir visus savo 
reikalus vesti su juo, nes 
jis yra pilnai atsakąs da
bartinėj vietoj jums su
teikti pilną patarnavimą.

Vacek & Co., kuri veikia 
toj pačioj vietoj per 33

Didžiausias pasirinkimas 
NAUJŲ STILIŲ

NAUJI BALTI 
Star Brand ir Poli Parrot 

Bateliai. Naujom Žemom Kainom

BOSTON SHOE 
STORE

3435 So. Halsted St.

metus, specializuojasi ne- JOSEPH RYMKUS 
kilnojamo turto investmentų apdraudos ir morgičių sri
ty, Galime užtikrint, kad bet kokia pavesta transakcija, 
bus iki didžiausio patenkinimo laipsnio atlikta, nes Vacek
& Co, turi puikią garbingo ir mandagaus patarnavimo re
putaciją. Gi p, Joseph Rymkus maloniai padės jums ap
draudos ir morgičių problemose išsiversti.

Jei turite vertybės popierių, patartumėm jums ateiti ir 
išsinuomuoti depozitų apsaugos dėžutes, kurios kainuoja 
pą, $2.50 metalus, plūs valdžios mokesčiai.

1751 W. 47th Street. Tel. Yards 3895

flHI. II I '...................................

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organisaeijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda S pašalpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
1 $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $0.00 ir $12.00 

savaitėje.
Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na

rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia vertinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į 
UTHUANLAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St New York, N. Y.

uii.ii—i • v' .' .'L-•1 . .

DETROIT, Mich. SLA 352 
kuopos susirinkimas? buvo lai
komas birželio 5 d. Lietuvių 
salėje.. Susirinkimą atidarė pir
mininkas J. Galeskas 9 vai. ry
to. Sekretorius J. Overaitis pa
darė vardošaukį ir perskaitė 
protokolą, kuris buvo priim
tas. Paskui buvo išduoti valdy
bos ir įvairių komisijų rapor
tai.

Organizatoriai nusiskundė, 
kad esą labai sunku naujų na
rių gauti. Nors dabar įstojimas 
per pusę nupigintas, vienok 
norinčių nariais įsirašyti nesi
randa. Svarbiausia priežastis, 
žinoma, yra ta, kad detroitie- 
čiai yra skaudžiai nedarbo pa
liesti. štai kodėl jiems nėra 
lengva net pusę įstojimo su
mokėti. Bet kadangi įstojimo 
lengvatos dar tęsis apie porą 
mėnesių, tai per tą laiką orga
nizatoriai tikisi šiek tiek naujų 
narių gauti.

Raportavo komisijos, ką jos 
jau nuveikė ir ką toliau pla
nuoja veikti. Buvo padarytas 
tarimas, kad išmokėti pašalpas 
keturiems sirgusiems nariams. 
Delegatams į seimą pusė pa
skirtų kelionei pinigų bus iš
mokėta iš anksto.

Buvo kilęs? sumanymas, kad 
susirinkimas daugiau kooptuo
tų organizatorių, kurie rūpin
tųsi naujų narių gauti. Nors 
pats savaime sumanymas buvo 
ir neblogas, tačiau jis atkrito, 
kadangi nesirado kandidatų į 
organizatorius.

Pagaliau prieita organizaci-

Blisfield, Mich., apylinkėje, kur 
operuoja Lake Shore Sugar 
kompanija. Lūšnos’ ten esan
čios baisiai nesanitariškos, — 
18 pėdų ilgio ir 9 pėdų pločio. 
Tose lūšnose esąs didžiausias 
susigrūdimas. Kai kurie pri
versti net ant grindų miegoti. 
Miega visi kartu: vyrai, mote
rys ir vaikai.

Lūšnose daugiausia gyvena 
meksikiečiai. Dažnai vienoje 
lūšnoje yra susigrūdę nuo 15 
iki 20 asmenų. Pastaruoju lai
ku mirę keli kūdikiai, kurie 
buvę palaidoti be grabo.

Meksikonai čia esą gabenami 
tuo tikslu, kad galėtų laužyti 
unijas. Darbo federacijai pri
klausą darbininkai už 'vieno ak
ro apdirbimą gauna $21, o 
meksikonams yra mokama tik 
$18. Senieji darbininkai dau
giausia susideda iš bulgarų, 
lenkų, vengrų ir kitų. Dabar 
jie yra metami lauk, o į jų vie
tą priimami meksikonai.

Koresp.

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKGS

ir statykis namą.

Siti Metų
Ekskursijos Lietuvon

ę Užgirtos ir remiamos

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10,00 ir vokiečių vizas 50c. šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesį ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III*

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

rto, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę j| 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
turimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO,. BOSTON, MASS.
... .

FINSURANCE 1
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų

• Apdraudą nuo vagiu

• Apdraudą langų

• Apdraudą gyvasties
gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

po pietų.

4*uclM 
koM«

Buy gloves with what 
lt suves

a.Rra retkato Moaatt Hk a

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘ _.J



WALTER NEFFAS 
VYKSTA LIETUVON

W. Neffas
WESTSIDE. — šįryt, kartu

su Pirmyn Choru, Lietuvon iš-f užsisakyti
vyksta ir p, Walter Neffas su 
dukrele Genovaite. Savo salės 
ir alinės biznį, ties 2435 South 
Leavitt Street, palieka sunui 
“Junior” Neffui, kuris per vi
są vasarą beveik pats vienas 
turės darbuotis ir visus reika
lus tvarkyti. Jis kompetentiš- 
kas ir gabus, tad tėvui nerei
kės rūpintis.

P-s W. Neffas buvo Pirmyn 
Kelionės Fondo iždininku. Pi-1 I 
nigus rūpestingai globojo ir 
pats žymiai aukavo į iždą, ku
ris buvo po jo priežiūra. Net 
keliais atvejais buvo pavedęs 
Chorui visą savo biznį, pašvęs- 
damas visas dienos įplaukas ar
ba pelną. Neimdamas jokio at-'1 
lyginimo leido Chorui naudoti vyko ir daugiau svečių. Lietu- 
salę repeticijoms po du-tris va- vių organizacijos komitetas 

per kelis pasveikino prieglaudos senelius 
ir po to prasidėjo dainos. Cho
ras sudainavo mums dešimti 

’i gražių lietuviškų dainelių.
j Mums labai, labai linksma bu
vo jų klausytis. Ir dar du jau 
nuoliai padainavo keletą gražių 
dainelių.

Mes seneliai žilagalviai ta
riame ačiū Chicagos Lietuvių 
Vyrų chorui. Mes negalime už- 

I miršti Vyrų choro atsilankymą 
ir laukiame kol vėl atsilankysi- 

; te pas mus ir padainuosite 
mums ir kiekvieną apdovano

kite ka p šį sykį padarėt. Mums 
patinka Vyrų choras ypač dar 
ir todėl, kad tarp jų yra tokių 
pat senukų kaip ir mes.

Ignas Petras Rainys
Ward N E 50

karus kas savaitę, 
metus laiko.

Pirmyn Chorui bus smagu, 
kad jų geras rėmėjas ir drau
gas yra jų bendrakeleivis. Ge
novaitė Neffas yra Pirmyn na
rė.

Linkime jiems abiems laimin
gos kelionės.

Draugas.

P. Barskis su Žmona 
Išvažiuoja Atostogų 
2 Mėnesiams

T0WN OF LAKE — Petras 
Barskis, įste gėjas Barskis Fur- 
niture Hou.se, I/.c., 1748 W. 47 
LL, šiandien su žmona aplei
džia Chicagą ir išsikrausto 
dviems mėnesiams laiko į Wis- 
consin valstiją, pas L. Budginą,

Teisybės Mylėtojų Draugystės priešpusmetinis’ susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 12-tą, Chicagos Lietuvių Audi 
torijoj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi kviečiami 
atsilankyti ir kurie pasilikę su mokesčiais, būtinai užsi
mokėkite, kad nebūtumėt suspenduoti. —A. Kaulakis, rašt.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo pus
metinis* susirinkimas įvyks sekmadienį, birželio 12 (Leną, 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St., 1 p. m. Visi nariai pra
šomi būtinai atsilankyti ir užsimokėti užsilikusius mokes
čius. —M. Medalinskas, sekr.

Garfield Parko 4 kuopos Lietuvių Laisvamanių Etines Kultū
ros Draugijos pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 10 d. 
7:30 vakare, 4039 W. Madison st. Nariai prašomi atsilan
kyti. —Sekr. J. M. Bruchas.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, birželio 10 d. Amalgamated Centro name, 333 S. 
Ashland blvd., 7:30 v.r vak. Bus svarbus susirinkimas, de
legatai pateiks įdomų raportą iš konvencijos. —Valdyba.

Lietuvių Keistučio Kliubas visus kviečia į metinį pikniką sek
madienį, 12 d. birželio, Sunset Parke, 135th ir Archer. 
Bus net 3 dideli chorai ir Hawaiiąn Trio grieš iš Southų 
atvežtą muziką. Be to, bus išlaimėjimams* $25, $15, $10, 
$5 ir kėdė $35 vertės, “food mixeris” $15 vertės, gyvas 
paršas, sveriąs 50 sv. ir suris 6 sv. Tą viską galima bus 
laimėti už tik 10c. Įsigykit tikietus nuo Keistučio narių. 
Vaikams bus visokių žaidimų, s'upyklių ir jodinėjimas ant 
arkliukų. —Klimas.

ŠĮVAKAR

Olympic PICNIC
VYTAUTO DARŽE

Jeigu lytų pasekite laikraščių ir radijo pranešimus.

sau liuosai 
vasaros a- 
valstijoj.

Barskis už- 
Sako

Rhinelander, Wis.
Mat, P. Barskiai turi užsi

auginę 2 dukterį ir 1 sūnų,— 
jie dabar daugiausiai ir rūpi
nasi bizniu. O suprantama, tė
vas ir motina gali 
ir ramiai praleisti 
tostogas Wisconsin

Išvažiuodamas P.
sisakė ir “Naujienas”, 
kad laike atostogų yra daug 
laiko, tai “Naujienas” netik jis 
perskaito nuo pradžios iki galo, 
bet ir kiti atostogininkai, pa
siskolinę, skaito “Naujienas” 
su dideliu pamėgimu. Tai yra 
girtinas pavyzdis P. Barskio. 
Ir kiti lietuviai panašiai turėtų 
daryti,—važiuodami atostogų,

..........i “Naujienas” ir tu
rėti gerą draugą per visą atos
togų laiką.

Linkiu p. Barskiui ir jo žmo
nai smagiai praleisti atostogas.

—Pažįstamas

Ačiū Vyrų Chorui
Iš Oak Forest

lie-Oak Forest prieglaudos 
į tuviai seneliai išreiškia širdin- 
;gą padėką Chicagos Lietuvių 
Vyrų chorui, kurs mus atlankė 
gegužio 29 dieną.

Mes seneliai ;jau laukėme cho
ro atvykstant, susirinkę į vie
ną vietą dideliame valgomam 
kambaryje. Atvyko choras, at-

Oak Forest, III.

Laimingos 
Keliones

S. B. KOMAIKO, didelis lie
tuvių draugas ir veikėjas Chi
cagos žydų tarpe. Jis paauka
vo $50 Pirmyn Choro kelionei 
Lietuvon. Buvo iždininku Pir
myn Kelionės Fondo garbės 
narių komiteto, kuris suruošė 
Chorui išleistuvių bankietą.

Lai sugrjžimas mu
sų DRAUGŲ, PIR
MYN CHORO NA

RIŲ, ATNEŠ MUMS DŽIA
UGSMO” ! Toks buvo Imkė- 
jimas, kurį PONAS S. B. 
KOMAIKO, vienas Pirmyn 
Choro Kelionei Lietuvon 
Fondo garbes narių, išreiš
kė prisiųsdamas man čekį 
sumo’e $50.00, kaipo jo au
ką šiam Fondui. •

NORA GUGIEkg
Tikiuosi, kad tikslas šios 

Pirmyn Choro keliones nė
ra vien tik patenkinti savo 
žingeidumą ir ieškoti laiki
no linksmumo, bet pasimo
kinti ir gerbti, pagerbti su
pratimą širdies, kuri yra 
tas fontanas iš kurio liejasi 
jausmai bedainuojant kaip 
‘Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka, ne taip tykiai kap 
motulė verkia ...”

Linkiu, kad jūsų, Pirmyn 
Choro narių ir jūsų vadovų 
ir šios kelionės globėjų, A- 
nelės ir Kazio Stepanavičių, 
svajonių išsipildymas.. įneš 
Jūsų gyvenimam; daug., ką 
gražaus ir kilnaus, o jus 
taip trokštate ir kuo galėsi
te per ilgus laikus dalintis 
su tais, kurie domisi lietu
vių kultūrinės veiklos augi
mu.

Laimingos keliones Jums 
visiems!

NORA GUGLENĖ,
Pirmyn Kelionės Fondo 

Garbės Komiteto Sekretorė.

M. J. Kiras Persikraus
tė Naujon Vieton

BRIDGEPORTAS — šiomis 
dienomis M. J. Kiras, žinomas 
šios apylinkės Realestatininkas, 
persikraustė naujon vieton, 
3251 S. Halsted St. Dabar bus 
sykiu viename ofise su C. N. 
Krukoniu.

Kaip visiems. žinoma, M. J. 
Kiras Bridgejiorto kolonijoj 
yra pristatęs daug naujų ir 
gražių namų. Jei kam yra rei
kalinga, jis ir dabar gali pa
statytistatyti naują namą, o ir senų 
gerų bargenų jis turi nemažai. 
Jis savo biznio/veikime visuo-

NAUJIENOS. Chicago, m
met stengiasi kostumeriūs už
ganėdinti. Taip daro ir šian
dien.

Taipgi šiame ofise yra ir 
pašto skyrius. Kam reikalinga 
apdrausti'laišką arba nusipirk
ti pauta ženklelių, šiame 
gali tai padaryti.

linkėtina M. J. Kirui 
pasisekimo naujoj vietoj.

—Pažįstamas

ofise

gero

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Joeph Malinski, 44, 
na Shimkus, 28

Arthur Overfie’d, 25, 
ry Dųida, 26

su An-

su Ma

Reikalauja
Perskiru

Gertrude Broze nuo Edward 
Broze

Lietuvių Kongreso
Piknikas Ruošiamas
Visu Smarkumu

Įdomus ir platus programas 
tvarkomas

Chorai mokinasi speciales 
šiam piknikui (luinas, Lietuvos' 
žydų federacija turiningai -ir 
gausiai pasiruošė dalyvauti. L. 
Žydų Feder. prezidentas p. A. 
Goldman, sekretorius p. L. Vi- 
cker, advokatas Morris Siskind 
savo kalbose sveikins lietuvius 
kaipo savo šalies draugus. Dai
nininkas p. Anshel Freedman 
savo galingu baljj’.i sudainuos 
keletą dainų. Taipgi tikimasi 
žylių merginų kvarteto ir cho
ro ir skaitlingo žydų būrio šia
me piknike. Gal ne vienam Ka-

’iškiui, Skapiškėnui, l’žpa- 
lėnui ir t. t. teks, šiame piknike 
susitikti savo buvusį kaimyną 
ydą- -,i /

Čekbslovakai7. taipgi dalyvaus 
su savo kšlbėtagais ,ir 
kėjais ir dainininkais.

Benas Lietuva 1 gros 
ir skambias meliodijas 
darže ant plelformos nuo vie
nos iki trijų po pietų. Kam gi 
nemalonu bus klausytis sude
rintų beno dūdų balsų?

Vyrų choras užtrauks tikrai 
lietuviškas dainas. Aido choro, 
kaip ir visada, ; malonu yra 
klausytis. Liaudies trio švelnus 
dainavimas suteiks' visiems ma
lonumo. \

Naujienų’ redaktorius Dr. P. 
Grigaitis kalbės. Čia komenta
rų pridėti nereikia. Tik visi 
prašykim daugiau, gero oro bir
želio 19 dienai. Q Birutės dar
žas yra didelis. Svietelio sutilps 
kad ir 15,000 butų. —K. Č.

gal šo-

šaunias
Birutės

■HOBI

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)
CHICAGOJEI , 
“Naujienos” metams 
26 šm. Setas ....
Viso ............. ...........

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

NAUJIENAS PASIUSKIT
Vardas................... J................... .......

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT
Vardas.....................................................

Adresas

Miestas

Antanai Gudaičiai Premjeras su 
lr kelia Antanų puotą Paryžiaus garsia

Antanas Gudaitis ir jo sū
nūs taipgi Antanas Gudaitis 
žada kelti varduvių puotą. Jie | 
užlaiko taverną adresu 3321 
Lituanica avenue.

Antanų diena bus birželio 
13, taigi pirmadienį.' Kadangi 
tai nepatogi diena puotai, tai 
ponai Gudaičiai rengiasi vai
šinti atsilankiusius svečius šeš
tadienį, taigi birželio 11 dieną. 
Abidvi ponios • Antanienės Gu
daitienės, Antanų žmonos, ke
tina pataisyti gardžių užkand
žių. O tėvelis su sunum sve- 
čiapis turi parsitraukę iš Lie
tuvos tikro lietuviško krupni
ko. O kad dar linksmiau butų 
yra pakviesti puikus muzikan
tai.

Ponai Gudaičiai, kaipo že
maičiai, yra malonus žmonės. 
Jie yra buvę maineriai. Visus 
pažystamus ir nepažystamus 
užprašo susipažinimui į Anta
nų puotą. Čia turėsite puikios 
progos paviešėti, pasišokti, 
pabalevoti ir kartu Antanus 
pasveikinti.

— Kaimynas.

NUSIKALTIMAS
i—Na, mielasis, o kas tave 

kalėjimą atvedė?—teiraujasi
kapelionas.

—Sloga,—atsako kalinys.
—Kaip tai?—nustemba kape

lionas.
—Visai paprastai—nusičiau- 

dejau, ir sargas užgirdo ...

Nėra Stipresnės įstaigos Dėl 
TAUPYMO

U .1 » • k ir -i. M • '

■' ' TURTAS VIRŠ $2;l5OO,000.00 ų
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

KIEKVIENO ASMENS PINIGAI
Apdrausti iki $5,000.00

Taupytojams
IŠMOK ĖJOM 07
DEVIDENTO /O

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVlTT STREET 
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

$8.00
$4.00

$12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE: 
“Naujienos” metams ............
26 šmotų Setas, persiuntimas 

ir apdrauda ............
Viso ........................................

Adresas

Miestas

aktore
Penktadienį pirmu syk Chi- 

cagoje bus parodyta filmą 
“Paryžiaus šėlimas” (The! 
Rage of ‘Paris), kurioje žy
miausią rolę lošia Paryžiaus 
sensacijinė aktorė vardu Da-i 
nielle Darrieux. Filmos rody
mas prasidės Palace teatre.

Ta franeuzaitė aktore pane
lė Darrieux jau labai yra iš
girta Europoje, kur ji parodė . 
savo nepaprastą dramatinį ta
lentą keliose .filmose.

Šioj filmoj “Paryžiaus Šė
limas” ji irgi labai indomiai 
pasirodo kartu su žinomais 
Amerikos artistais, tarp kurių 
yra Douglas Fairbanks, Jr., 
Miša Auer, Louis Hayward ir 
Helena Broderick. Firma per
stata komediją, kaip jauna 
franeuzaitė sukėlė daug kalbų 
New Yorke, kuomet ji gavo 
darbą pozuoti nuogai ir per: 
klaidą nuėjo ne tuo adresu.

I

Palace teatre, kaip visuo
met, be filmos bus ir RKO 
vodevilius su žinomais Ameri
kos šokėjais ir komediantais.

Paveikslas, kuris laimėjo Leni
no ordeną kaipo geriausia filmą 
iš Sovietų Gyvenimo šiandien. 
“Kaimo Jaimamarti” 
Labai juokinga komedija su mu
zika ir “Vargo Krašto žmonės”, 
Amerikos pirma didi darbo filmą.

SONOTONE
Tentras—66 E. Va n Bvren 

25c iki 1 P. M. išsk. šešt. ir Sekm.
Atsivėdink Sonotone —nauja 

refrigeracijos sistema.

$5.00
$4.50
$9.50

Penktadienis, birž. 10, 1938

Chrysler-Plymo

DAUGYBĖ VARTOTŲ AU 
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

AUTO-

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“U Will Likę Us”
4030 Archer Avė.
PHONE VIRGINIA 1515

BUDWIT’S 
PADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. VARUS 3408

Republic 7345
PAUL’Š Fumiture 
Upholstering and 
• REPAIRING 

DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St, Chicago, Iii.

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

aThe New Marąuette
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

O Į^N G8:
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• UGONINfiS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Sjg.SO
GYDYMAS....................... $Cn.OQ
LIGONINĖJE .................
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena'

diena ligoninėje ___ $15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama ......
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.
—'i1..1 '.u -------------- sietfpj-ujiu-i—t

• RĘSTA URANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street 
‘ A. A. NORKUS, Savininkas

TeL VTGTORT 9070.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep-

A



....JJAUJIENJJS, CHcagJ), Ifc

HED BOOMS—TO BENTKompanija Pralai 
.. r* i .i i-v. • v .

SALE

Darbo Tarybą

SITUATION VVANTED 
Ieško Dirbti

RENDON iurnišiudtas kambarys 
—karštas vanduo, geras Service. 
$1.50 į savaitę. 2100 W. 59th St., 
Tel. Republic 5024.

IEŠKAU DARBO už automobi
lių mechaniką. Patyręs apie 16 me
tų. Klauskite Tony, Tel. Republic 
5024.

tyittter Mylės ir V. Abara
vičius

JAUNAS paiytęs vaikinas ieško 
DARBO bučernėj ir grbsernėj, kal
bą lietuviškai. Telefonas Lafayette 
0051.

Penktadienis, birž. 10, 1938

Lietuviai Garbės 
Studentai Schurz 
Mokykloje*

Mabel Adams tavam, 589 W. 
35th st.;

Penhy ČlUb, 2535 N. Kedzie 
avenue, ir

trvirig Mastoon ir Jacob Se- 
gal degtinės sandėlio, 1010 
82nd Street.

Kliubas taipgi Pagiria įrepg-Į 
ii žaismavietes kiemuose, kad 
vaikai neturėtų noro bėgioti 
gatvėmis.

Jaunas HoHhsidės lietuvis 
Walter Mylės vakar užbaigė 
Sėhurz High iiaktihę mokyklą 
sų pasižymėjimu. Jis buvo ap
dovanotas garbės diplomu ir 
medaliu.

St. Rita High school baigė 
kitas jaunas lietuvis Vincen
tas Abaravičius, nuo 4518 So. 
Wood. Jis buvo vienas iš ga
biausių tos mokyklos mokinių. 
Jaunuolis Abaravičius 
kurčias ir nebylys.

[vairios Žinios Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo
Kareiviai Ruošiasi Piknikui, 
Antanai Varduvėms, SLA Iš

leistuvėms

yra

IEŠKAU DARfeO į taverną už 
pdrtėrį, reikiant galiu ir už baro 
dirbti, esu patytęs, nė girtuoklis ir 
ką reikįa galiu ptie namų pataisy
ti,—pehtubti. Esu nevedės, pusam
žis. Aatsišaukit Etemidck 0010, J. 
(Izdonis.

Ttiri priimti ptašdlihtaš unijas 
ir dttttokėti algas

Atėmė Leidimą 
Nuo Lietuvio 
Aludininko
Pardavinėjo gėrimus nepilna

mečiams
Miesto majoro Kelly įsaky

mu, policija atėmė gėrimų lei
dimą nuo 540 Club, 540 West 
63rd Street, kurio savininku 
yra lietuvis Bruno Šimkus.

Rekomendaciją leidimą atim
ti nuo Šimkaus padarė vietos 
policijos kapitonas ir policijos 
komisionierius Alltnan. Shim- 
kus prasižengė prieš įstatymus 
pardavinėdamas svaiginamus 
gėrimus nepilnamečiams vai
kams.

Leidimai taipgi buvo atimti 
nuo sekamų įstaigų:

Draugystės Lietuvos karei
vių specialis susirinkimas. Del 
pikniko 12 dieną šio mėnesio, 
Dambrausko farmoj, susirinki
mas yra šaukiamas šiandien. 
Bus atlikta visi reikalai ir kito 
susirinkimo šį mėnesį nebus. 
Tad, ateikite visi, užsimokėkite, 
ir apsiimkitė dirbti piknike. Kas 
norit nuvažiuoti, ateikite prie 
Liuosybės svetainės, čia lauks 
busas ir visus paims. Valgyti 
ir gerti neimkite iš namų. Dar
že rasite visko už prieinamą 
kainą. Komitetas visko yra pa
rūpinęs, ir gerą muziką. Buki
te visi...

ANTANAS VAIVADA, Pir
myn choro (pirmininkas, šian
dien iš dalies širdperša, iš da
lies su džiaugsmu, išlydi savo 
numylėtus choristus į Lietuvą, 
linkėdamas jietns ir joms viso 
geriausio ir ypatingai “lots of 
fun” Lietuvoje.

Švente Gimtadienius
Gimtadienio parės pasiseko! 

Danauskai, Matas ir Balčaitis 
svečius vaišino skaniais užkan
džiais: grybais, kugeliu. Kaip, 
taip ir kitoj vietoj pilna sve
čių. Vietinių, kasdieninių kos- 
tumerių ir iš toliaus atvažia
vusių. Visi smagiai linksmino
si ir šoko prie geros muzikos. 
Barčas su sunum tai tikri mu
zikantai. O 
“jaunuoju”
Ciceriečius. Laikykis, Jonai!...
Antanai ir SLA Padengimas

Dabar visi kalba apie Anta-

Kazlauskas su savo 
taipgi konkuruoja

MADOS

No. 4801—Svečiuosna eiti suk
nelė. Lengvas šilkas arba batistas 
tinka šiai puikiai suknelei. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 coliai per kru
tinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1189 S. Halsted St^ Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No----------

Mitros , ........  per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
irif. i

A. A. ROSALIJA STOKA 
(po pirmu vyru Kairienė) 

(po tėvais Griškike)
Persiskyrė sų šiuo .pasauliu 

Birželio 8 d., 2:25 vai. rytą, 
1938 m., suląukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj Kiukiškės kai
me, Tauragės apskr., Gaurių 
parapijoj. \

Amerikoj išgyveno apie 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Domininką, sūnų Felik- 
są, dvi dukteris, Eleną ir Va
leriją, du žentus, Stanislovą 
Gerčių ir Tarną Seagraves ir 
anūką _Robert Gerčius, pusse- 

ir pussesrę 
Connecti- 
Lietuvoje
4116 So.
šeštadie-

serę Balčitienę 
Marijoną Gačiunas, 
eut valstijoje, ir 
daug giminių.
• Kūnas pašarvotas 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks
nį, Birželio 11 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. Rosalijos Stokos gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, suųus, .dukterys, žen

tai, anūkas ir giminės.
Laid. dir. S. M. Skudas, 

• Tel. MONROE 3377.

rius. Pripuola pirmadienį, bet 
švęsti pradės šeštadienio vaka
re, sykiu su SLA 301 kuopos 
išleistuvių vakaru, šemetų sve
tainėje. Kas myli lietuviškus 
vakariukus, atsilankę nesigailė
site. Įžanga labai pigi, o prie 
to, kas turite laimę, tai galėsi
te laimėti šį-tą. Štai kelinių 
meistras p. Norich, 1339 South 
48th Court, aukoja baltas lini
nes kelines. Tai geras papuo
šalas vasarai. Ką jus manot, 
vyrai? Yra ir kitokių dalykė
lių, kuriuos rasite atsilankę. 
Tik ateikite, o nesigailėsite. 
Ypač tie nariai, kurie priklauso 
prie SLA per ilgus metus, o 
neturi pažinties tarpe savo 
draugų, narių. Atėję rasite gerą 
progą susipažinti. Antanai. Bu
kite visi. Džiaugkitės savo var
do diena. ' \ D.

Vasara — Reiškia 
Nevien Atostogas ; 
Vaikams

j. GreėnbaUm Tanhirig Co. 
pralaimėjo bylą prieš haciona- 
lę darbo santykių tarybą, už
vestą pfiėš Leather Workėrs 
Asš’n lobai 43, C.I.O. liniją.

Minėta unija buvo apskun
dusi kompaniją už trukdymą 
darbininkams organiziioiis ir 
už finansavimą kompapijds 
“unijos”; taipjau tiž šalinimą 
iš darbo tų darbihihkų, kiitiė 
prisidėdavo prie nepriklauso
mos unijos.

Egzaminuotoj as Henry j. 
Kent* iškidtfšęš abi ptišes, nu
sprendė; kad kbmpahija tiiri 
liautis fihahsavus savo “Uni
ją”; turi pfrihiti į darbą pa
šalintus darbihinktis: Ahdrėw 
Zych, Cyril > Wojdyla ir Jbhn 
Ftoėličh, taipgi užmokėti jiems 
už visą nedirbtą •> laiką, ir ne
trukdyti darbininkams organi
zuotis j C.I.O. Uniją.

Kompanija dar nepasisakė, 
ar ji pildys ' tarybos nuospren 
di. '

šaitlttiiero pfograntas

[iJtP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbai be virimo, geriems 
namams; savas kafribaryjs, 1 vai
kas, $7; Avenue 3880.

REtklA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram namų darbui; vaikas 
2 metų; būti, $6—7; Rogers Park 
3567.

RĖikALtNGA MO1ERS dirbti 
kukhioj ir taVėrriė ne sėnėshės kaip 
40 metU atožiatia, arba priimsiu 
pusihinkę. Nėteikalinga didelio 
patyrimo*. 6500 So. State Si.

didelio

HEikALfkGA apysenės MOTERS 
prižiutėti 2^ metų mergaitės, gy
venti vietoje—geri hainai. Atsišau
kite Orbitai Normai 0283.

HELP WAN

REIKALINGA patyrusio darbi
ninko farmoj e...Atsišaukite po 6 vai. 
vakafrė, 7157 Sb. Lihčolh St.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PUSININKO į taver- 
nd bižnį, pavienio vaikino, pasitu- 
tįhii. Bašykitė laišku, 1739 South 
Halsted St, Bok 837.

Ragina Automobilistus Būti 
Atsargesniais, nes Vasara Pa

didėja Nelaimių Pavojus

Pasak Chicago Motor Club 
vasarą nėra tik atostogos vai
kams, bet reiškia žymų padi
dėjimą vaikų mirtingumo nuo 
automobilių.

Kliubas ragina automobilis
tus būti atsargesniais dabar, 
kada vaikai pasipyls į gatves ir 
kada kampuose nebėra sargų.

Automobilistai turi būti at
sargesni nėtik kampuose, bet 
ir vidury bloko, nes dabar vai
kai visur gali iššokti iš tarpo 
automobilių ir pakliūti po ratais 
važiuojančio automobilio.

Kiekvierio penktddiehio vaka
rą, lygiai * 7 vai. v. iš WHFC 
stoties, Cicėtoje, Šaltiiiiiero 
puikus liettiVlškaš' radio prog
ramas suteikia Čikagos 1 lietu
viams daug ftialonuiiio. Klau
sykitės šio vakaro programo. 
Išgirsite iųėgiamašias' dainas, 
žavingos i mužšikos* kurią išpildo 
šaltimieto artistai.

Pasaulis neramus šiais lai
kais. Sekite žinių žinovus, jie 
praneš tamsioms visUš vėliau
sius ir įdomiaušitiš UžsiėiiiO, 
Amerikos ir LietUVos įvykius.

Nepamirškite, ŠultimierO fti- 
dio programas prasidedi lygiai 
7 vai. v. iš WHFC stoties, 1420 
K. C., Ciceroje.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Policistas Nušovė 
Žmoną ir Jos 
Meiluži

Užklupti' dhu if nužudė 
vidiirmiestyj

kė-

SKUBUS PINIGAI 
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS! , 

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimd. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.
rr.,.£--------r......................

I m R A Gėlės MylintiemsI |J ĮJ ji Vestuvėms, Ban- 
ĮJ Al kietams, Laido- 

V ■ 1 S* II tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I fiVFIKRLvVLiIIiIO Višas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

ONA ZAKARIENL
(po tėvais Macikaitė)

Persiskyrė su šiuo paša 
Birželio 8-tą dieną, 2:30 vai. 
ryto, 1938 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Taura
gės apskr., Kaltinėnų parap.. 
Kanapinsiškių sodoj.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Aleksandrą, 2 dukteris: 
Zofiją ir Bronislavą, 3 sūnūs: 
Aleksandrą ir marčią Mamo
ną, Edvardą ir marčią Wan- 
dą, Vladislovą ir marčią El- 
myre, žentą Jurgį Delp, bro
lio sūnų Aųtaną Maciką, bro
lio dukterį Juzefą Vasiliaus
kienę, švogferį Juozapą Zaka
rą, 2 švogefkas Juzefą Kole- 
lienę ir Oną Sakalauskienę ir 
kitas gimines Amerikoj. Lie
tuvoj seserį Marcioną Petro- 
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3856 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, Birželio 11 j 
d., 8:30 vai. ryto iš namų bus 
atlydėta į Šy. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Zakarienės 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėsb ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, dukterys, sunai, mar

čios, žentas ir giminės.

Pačiame vidurhiiėstyje ir 
lių šimtų teatro lankytojų aky- 
Vaizdoje, policistas John Lewe, 
nUktį; iš antradienio į trečia
dieni, nušov-č savo žmotią it jds 
meilužį. *

Lewe, kūris yra 53 motų airi- 
žiaus ir t u H gerą tatriyboš re
kordą; iižkiiipo žintiilą Phyllis 
Ltitoe Sti Vyriškiii prie kattipb 
Randolph ir Wabašh gatvių. 
Abu sėdėjo automobiliu j ė. Mei
lužis buvo liarry Johnson, nuo 
6018 Stony Island avehue.

Juos ten netikėtai Užtikęs* 
policistas Lėwe (teisėjo Lewe 
gitninaitis) pirrhiausini nhšoVS 
Johnson, žmonai siišukus* kad 
‘‘šauk it niai\e”, jis; ir jai su
varė kiilką į šitdį., Vėliau pats 
pasidavė savo kOlegoiiis policis- 
tams, kurie atėhie nUO jo re
volverį ir įkalino State street 
nuovadoje.

PO ILGO NESIMATYMO

APTEIK 1 didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mų— tokį, kokio GJlicago nėra 
bet kada niačiusi pas—

COOK COŪNTY FINANCE
J ČOMPANY

- 6frd Si
Virš 300 naujų ir vattotų karų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nitostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
ČOMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomisj

parduodama tiesiog publikai, 
taute nusipirkti tikrą 1938 rhe- 

Už

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

$5.00 įmokėti—kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną auto.

P. WOLTERAITIS 
4614 So. Westėrn Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. V AK.

Sekmadieniais ritici 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vii. vakaro,/ 
TėL CA&AL 8S00

RIMtA PiUEžASTlS

—Girdėjau, kad tu išnuomo
jai bufetą gėltižihkėlių Stoty? 
O dėlko jie mieste?

—Matai, stoty žmonėms yra 
mdžai laiko koliotis dėl blogo 
valgio nes reikia skubėti į 
traukinį!

Po ilgo nesimatymo susitiko 
du seni draugai.

—Na, > Vyruti, bet tu visai 
plikas!—šaUkia Vienas.

—Meluoji, nes pas mane ant 
galvos dU kartus dadgiaU plau
kų, negu pas tave!—atrėžia aų-1 
tras. \

—Gerai, einam lažybų ir tuč nes aš Visą laiką turiu tylėti, 
tuojau sus.kdįtykim kiekvienas kad mamytė galėtų išgirsti, ką 
savo plaukus! * jie kalba.

tARP KAIMYNŲ

—Na, Maryte, kaip tau 
Itinka naujieji kairiiynai?

—Man visai jie nepatinka,

pa-

RENDON furnišiuotas kambarys 
dėl vieno arba dviejų vaikinų. 

4058 So. Campbell Avenue.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkdm. Taipgi što- 
m fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

•. PARDAVIMUI arba ant REN- 
DOĮS tavernas geroj vietoj per 23 
mfetiis išdirbtas. 3824 So. Kedzie 
Avenue.

PAĖbAVIMUI TAVERNAS 416 
East 6dth St. nebrangiai, šaukti 
tarp 11 A. M. ir 5 P. M. Gera vieta.

PARDAVIMUI TAVERNAS, Ci
ceroje, lietuvių apylinkėje, išdirb
tas per 30 metų. Pigiai, pardavimo 
priežastis—liga, šaukite Cicero 1898

PARDAVIMUI HA&DWARE ir 
Malevos (Paint) krautuvė. Lietu
vių apielinkėje, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Labai gera pro
ga lietuviui biznieriui, kuris nor 
eiti į panašų biznį. Pardavimo 
priežastis, patirsite ant vietos. At
sišaukite pas N. C. Krukonis and 
Co., 3251 So. Halsted St., Chica- 
gd, III., Tfel. Victbry 1233.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj Vietoj — geras biznis —pil
nai įrengtas. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. 3919 W. 59th St.

PARSIDUODA TAVERNAS, 3800 
So. Wallace St. Priežastį pardavi
mo patifsitė ant vietos.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
flečiu plytiniu namu, karšto van
dens šiluma, nebrangiai.

739 East 92nd Place.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
rėstaurantas geroj vietoj — biznis 
išdirbtas, j Pardavimo priežastis — 
vyro mirtis. 14th and Union Ž.. R. 
kampas.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
roj vietoj ant Ashland Avė. prie 
Stock Yards. 4342 So. Ashland Avė.

. PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampas 35th PI. ir Halsted. 5 kam
bariai pagyvenimui. Birznis išdirb
tas 4 metus. 3538 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS, se
niai išdirbta vieta — nebrangiai. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 1401 So. 51st Court, Cicero.

PARSIDUODA TAVERNA biznis 
išdirbtas gerai. Pardavimo priežastį 
patirsite vietoje. 4070^Archer Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
rėstaurantas su gyvenimui butu. 
TOURIST INN, 714 N. Dixie High- 
way, Momence, Illinois.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis—pilnai 
įrengtas. Priežastį pardavimo patir
site vietoje. 2919 W. 59th St.

PARSIDUODA TAVERNAS ' — 
gerai išdirbtas — priešais teatrą— 
priežastį pardavimo patirsite vietoj. 

3517 S. Halsted St. Yards 0832.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo ŠAPA; priežastis—apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviejų. Neinokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi renda, 7 kamb. 
viršuj—3 metams lease. Parduosiu 
pigiai, išvažidoju Lietuvon.

3862 Archer Avė.

TAVERNAS PARDAVIMUI, iš
dirbta, gera vieta. 4200 So. Camp
bell.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu labai žema kaina. Pardavimo 
priežastis — išvykimas į Europą.

1147 West 47th St.
■ ■ II. ■■■III..—imi..................h r

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MODERNĄ 10 KAMBARIŲ rezi- 
dfehcija, ideališka didelei šeimai 
arba, ruimingauzei; 1556 East 94th 
st., 2 karų garažas. Auka už $3750. 
Padarys patogius terminus; matyti 
savininką vietoj arba šaukti Sagi- 
naw 6839.

PARDAVIMUI didelis 1% aukš
to katedž, tinkąs didelei šeimai, ar
ba gali būti perdirbtas į 3 mažus 
flathš. Turi matyti vidų, kad įsiti
kinti. Priimsiu mainais lengvą tro- 
ką arba karą farmos reikalams.

2830 W. 39th Place Price 3800

NEštLDOMI 12 APARTMENTŲ 
pardavimui ar mainui; 5700 Sanga- 
mon; 4, 5, 6 kambariai; žema ren
da; $4100 pajamų: visuomet išren- 
duota; gražus budinkai: Al sąlygos, 
Xaina $25,000, morgičius $12,000. 
SILVERMAN, 2345 East 71st St., 
Dorchester 0700.

NEPAPRASTI 
BARGENAI

1 akras žemės ir 5 kambarių na
mas, garu šildomas, randasi Mt 
Greenwood apielinkėje.

2 mediniai namai po 2 aukštu, 
viso 7 flatai ir mūrinis garažas dėl 
25 automobilių. Randasi 1541-3 W. 
46th Street.

2 aukštų muro namas, štoras ir 
4 kambariai, ant antrų lubų 5 kam
bariai. Randasi 3612 W. 56th St.

2-4 kambarių muro ir medinė 
cottage. Randasi 948 W. 35th Plaoe.

Viršminėti namai turi būti grei
tu laiku parduoti. Apžiurėkit tuos 
namus. Jie bus parduodami už tei- • 
singą pasiūlymą. Atsišaukite, 

3315 SO. HALSTED ST. 
Tel. YARDS 1546

SPECIALUS BARGENAS — tik
ras pirkinys! Mažas namas ir ga
ražas. Reikia mažo pataisymo. Peo- 
ria arti 18 gatvės.* Parduoda labai 
pigiai. Veik tuojau. Kreiptis į

G. L. ZAROVY,
1011 West 18th Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
leisi

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

100 AKRŲ PRIE MOLIO ŽEME, 
lygi, puikus budinkai. Barnė 40x60, 
konkryto grindų paramsčiai. Van
duo namuose ir barnėje. Aptverta 
10 akrų farmos ir 20 akrų laukų. 
Kainuoja $6000. 20 akrų alfalfa.
Gali parduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich. 

(Turi lietuvį vertėją).

80 AKRŲ VIŠTININKYSTfiS 
ūkis, patogus budinkai, $1500.00; 
150 akrų senas namas, $1500.00; 
200 akrų su dvejais budinkais 
$3,000.00. Liberalus terminai. Kiti 
bargenai. Visos mieros. Ab Free- 
man, Winamac, Indiana.

J11 BUSINESS SERVICE

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲSIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki-----10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tei. Wentworth 7942.

FINANCIAL
Finansai-Paskoles

....JEIGU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų spul- • 

ką. Duodame ant pirmų mort- r 
giČių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkese nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JEI TURIT
KA PARDUOT

PEREINAMAS KAMPAS, gelto
nų plytų, 8 krautuvės 18 apartmen- 
tų, daktarams ofisai, renda $12,- 
000. Kaina $44,500. Terminai.

LOUIS MORRIS & CO., 
10 N. Clark, 4006 Division, 

3585 Milwaukee.

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENV

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500

Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidų.

t
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V ažiuojam 
į Lietuvą!

■' v ’’ 1 j

Šįryt Chicago apleidžia “Pirmyn” Choras
Pirmas Amerikos Lietuvių Choras Lietuvoje

SUDIEV. PIRMYNIEČIAI!
LAIMINGOS KELIONES IR LAIMINGAI SUGRĮŽKIT!

' . . ■ . •' I

Džiaugsmas šiandieną vyrau
ja Pirmyn Chore, nes šiandie
ną tas Choras pradės vykinti 
kelių metų svajones, šiandieną 
išvažiuoja Lietuvon, kurią la

ibai seniai norėjo pamatyti.
Choro valdyba, vedėjas K. 

Steponavičius ir nariai prieš 
keletą metų pradėjo kalbėki, 
kad butų gerai nuvažiuoti Lie
tuvon. Bet visi vienbalsiai su
tiko, kad tai tuščias dalykas 
apie važiavimą ir kalbėti. Tai 
dalykas, apie kurį galima sva
joti, nes svajoti niekas neuž- 
draudžia, o sumanymą įvykin
ti tai kitas klausimas.

Dar ir šiandien išvažiuoją 
nariai vaikščioja kaip sapne, 
negalėdami įtikinti savęs, kad 
tikrai važiuoja. Mes norime 
juos užtikrinti, kad tikrai va
žiuoja, nes šįryt Dearborn sto
tyje jų laukia specialis Erie 
gelžkelio traukinys, “Pirmyn 
Special”, o prie Cunard prie
plaukos jau svyruoja laivas 
“Britannic”, laukdamas savo 
dainuojančių pasažierių.

“Tuščios Kalbos”
“TušČiosios kalbos” apie va

žiavimą Lietuvon pradėjo vir
sti tikrenybe pereitų metų ge
gužės mėnesi. Šių metų 20-tų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių iškilmės Lietuvoje, 
Klaipėdoje ir kitur ruošiamos 
Dainų šventės, ir augantis nat
riuose noras pamatyti savo tė
vų gimtą Lietuvą r ( paskatino 
juos rimčiau susirūpinti tuo 
reikalu. 1

Nugalėjo “Recesiją”
Pinigų rinkimo darbas buvo 

labai sunkus, nes užėjo “rece
sija”. Daug lietuvių prarado 
darbus, biznis visur sumažėjo 
ir visi pasidarė atsargus su pi
nigais, nes jų nedaug tebuvo. 
Vienok Fondas, Choras ir ve
dėjas Kazys Steponavičius ne
nusiminė. Rinko aukas, ruošė 
parengimus, platino sagutes, 
serijų bilietus, gavo paramą iš 
kelių lietuviškų organizacijų, 
patys aukavo — ir per devy
nis trumpus, bet sunkaus dar
bo mėnesius Fondą sukėlė. Jų 
pastangos ir Chicagos lietuvių 
parama davė teigiamus vai
sius.

Padės Vainiką ant Miko 
Petrausko Kapo

Pirmyn Choras išsiveža į 
Lietuvą tris Amerikos vėliavos 
spalvų kaspinus, kuriuos padės 
su vainikais ant trijų kapų.

Vieną vainiką padės ant Mi
ko Petrausko kapo, Dusmeny- 
se, Suvalkijoje, antrą ant Ne
žinomo Kareivio Kapo, o tre
čią ant Dariaus-Girėno kapo, 
Kaune.

■’ 7

Pirmyn Choro 
Ekskursijos Nariai 
Ir Bendrakeleiviai

Birželio 18 d. Navy 
Pier Atidarys 
Meno Parodą

Pirmyn Choro Kelionės 
Maršrutas

šiandien, BIRž. 10, 10:20 
vai. ryto išvažiuoja Erie gelž- 
keliu iš Dearbom stoties (Polk 
ir Dearbom).

BIRž. 11 d., 7 vai. ryto — 
New Yorke.

12 vai. dieną — išplauks 
laivu “Britannic”.

Chorą išlydės didžiulė minia 
lietuvių, nes šimtai vakar ruo
šėsi važiuoti į Dearborn stoti 
su dainininkais atsisveikinti ir 
išleisti juos laimingon kelionėn. 
Galima spėti, kad ten bus daug 
susijaudinimo, daug ašarų ir 
džiaugsmo. Verks tėvai, išlydė
dami savo sūnūs ir dukteris to- 
limon kelionėn į savo tėvynę; 
iš džiaugsmo ir susijaudinimo 
verks ir choristai, nes tai bus 
jų pirma kelionė į tolimą Lie
tuvą. Jie bus pirmi Amerikos 
lietuviai dainininkai, pirmas 
Choras Amerikos lietuvių is
torijoje, kuriam teks užtrauk
ti lietuvišką dainą Lietuvos pa
dangėje.

Lai jų daina būna skambi, 
o Lietuva jiems maloni!

R.

Charlie Stephens
KAZYS STEPONAVIČIUS, 

Pirmyn mokytojas, vadovaus 
Ekskursijai ir diriguos Chorui 
Lietuvoje. Jis yra Amerikoje 
gimęs lietuvis, ir Lietuvą, kaip 
beveik visi Choro nariai, ma
tys pirmą kartą.

BIRž. 19 d. — išlips Havre,
Franci joje.

BIRž. 19 d., 9:30 vai. vakaro 
— bus Paryžiuje.

BIRž. 21 — Cologne, Vokie
tijoje.

BIRž. 22 — Berlyne, Vokie
tijoje.

BIRž. 23 — 12 vai. dieną — 
KAUNAS, Lietuva.

Stambia Auka 
Parėmė Pirmyn 
Ekskursiją

/ -

Garsaus Vardo Lietuvaičių 
Draugija

Įvairios organizacijos prisidė
jo aukomis prie Pirmyn Choro 
kelionės Lietuvon, bet daugiau
siai piniginės paramos tam su
manymui suteikė Garsaus Var
do Lietuvaičių Draugija, kuri 
plačiai veikia Tovvn of Lake ir 
Brighton Parke. z

Tos organizacijos narės ke
liais atvejais* aukavo ir darba
vosi Pirmyn Fondo naudai pa
vieniai, o gegužės 22 d., suren
gė vakarėlį Hollywood salėje, 
2417 West 43rd Street. Tas va
karėlis atnešė $46 pelno, kurį 
rengėjos tuojau perdavė Pir
myn Fondui.

Narės, kurios pasidarbavo 
'vakaro surengimui, yra Mary 
- Misevičia, Morta Jasinskas, El- 
;sa Uzenieckis, Auna Vas’įlkiutė, 
ĮJulia Laurin ir Josephine Kriš- 
| čiunas, kuri yra Draugijos Pir- 
imininkė. Garsaus Vardo Lietu- 
. vaitės gyvuoja per daug metų, 
lyra laisva ir veikli organizaci
ja. Nekartą parėmė gerus lie- 

Northsidės tu7,šxkus suman5™us- .
Už jų pasidarbavimą ir para-

suor- 
Choro 
komi- 
globo-

suor-

Pereitais metais, gegužės mė
nesį, Choro vedėjas Kazys Ste
ponavičius ir pirmininkas An
tanas Vaivada patiekė Choro 
valdybai kelionės surengimo ir 
finansavo planą. Valdyba, dar 
vis truputį abejodama, nubal
savo “važiuoti”... Ji taipgi įga- 
liavo Choro viršininkus 
ganizuoti pašalinių, prie 
nepriklausančių, žmonių 
tetą pinigų rinkimui ir 
jimui.

Toks komitetas buvo
ganizuotas rugpiučio mėnesį, o 
pradėjo veikti apie spalio mė
nesį. Komitetas pasivadino 
Fondu Pirmyn Choro Kelionei 
Lietuvon, išsirinko septynių 
žmonių valdybą ir išsiėmė val
stijos čarterį. Pirmuoju pirmi
ninku buvo F. JakaviČius, bu
vęs Keistučio Kliubo pirminin
kas, bet netrukus jis pasitrau-’ 
kė ir\jo vieton išrinkta Anta
nas Vilis, Vyrų Choro pirmi
ninkas ir veiklus 
organizacijų narys, (žiūrėk fo- _
tografiją, kitoje vietoje, šiame Pj™yn Ch°ras ,r Fondas 
puslapyje) taria Širdingą ačių.

Fondo Komisija

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn, kuris šįryt išvažiuoja 
Lietuvon—dalyvauti Lietuvos 
20-tų Nepriklausomybės Metų 
Dainų šventėj, koncertuoti Kau
ne ir provincijoje, ir pažinti 
geriau lietuvišką^ Dainą, Dvasią 
ir Gyvenimą. Lai jie gražiai at
stovauja Amerikos lietuvių 
jauną gentkartę savo Tėvų Že

mėj, lai gražiai dainuoja ir lai 
parodo Lietuvai, kad demokra
tiškam Amerikos lietuvių jauni
mui ir lietuvybė ir lietuviška 
daina yra artimos ir brangios.

Mrs. Stephens

ANELĖ S. STEPONAVIČIENĖ, jo žmona, dainininkė, Cho
ro solistų mokytoja ir Ekskursijos mergaičių “Chaperon”.

į:
-Avi

Kazys Steponavičius, Eks
kursijos vedėjas ir Pirmyn 
Choro mokytojas 

Anelė Steponavičienė 
Ona Skeveriutė 
Aldona Grigonis 
Ęstelle Grigaliūnas (Skudai- 

tė) - 
Joe Venslovas 
W. Kuchinskas 
Al Putris 
Marion Ascilla 
Olga Snegereff 
Walter Neffas 
Genevieve Neffas 
B. Namajuška 
Julia Kazlauskas 
Albina Balčiūnas 
Evelyn Kazy . 
Pauline Kalainis 
Mrs. L. Skrickus 
Anna Skrickus 
Joe Vilimas 
Albert Yoksas 
Mrs. Firant 
Stella Zameckis 
L. Zameckis 
Alfons Dambrowski 
Anna Dambrowski 
Simon Sobutas 
Marcella Sobutas 
Andy Norbut 
John Rukštala 
Algird Brazis 
Amelia Rack 
Frances Matekonis 
Helen Siman 
K. Pazarskis 
Edgar Firant 
Al. Mickevičius 
Leo Nomavicz 
Bruno Nomavicz 
V. Povilaitis 
Ona Skvereckas 
Symeta Zimmerman 
Marion Dambrauskas 
Natalie Balanda 
Sophie Songail 
Barbora Jankaitis 
Salome Alėk'S 
Jacųueline Ufbika.s 
Irene* Statkus 
Christine Kriščiūnas 
He’en Kančauskis 
Aldona Barčus 
Anne Nemunas 
V. Navickienė 
Anita Navickaitė 
Josephine Kinderaitė 
Matilda Nonvish 

s 

Mrs. M. Barisas ' 
Stella Zameckis ir apie de

šimts kitų.
Keliolika lietuvių iš kitų ko

lonijų prisidės prie ekskursijos 
New Yorke.

Aukščiau paduoti vardai yra' 
dainininkų ir bendrakeleivių. 
Choro narių yra 45, visi kiti 
choristų tėvai, giminės ar drau
gai.

JUOKAI
PER ILGAI RENGĖSI

Vyras su žmona ruošiasi į 
balių. Vyras jau seniai apsi
rengęs ir nekantraudamas lau
kia, kol žmona bus apsitaisiu
si. Pagaliau ji praneša, kad ga- 
'i važiuoti.

—Palauk dabar valandėlę, 
brangioji —sako vyras. — Tu 
'taip ilgai Vilkeisi, kad man iš 
naujo apžėlė barzda ir aš tu
riu dar kartą nusiskusti!

Patartina lietuviams dailinin
kams dalyvauti parodoje; pas- w 
kutinę diena užsiregistruoti 

birželio 12 d.

Kaip praeitais metais, taip 
ir šiemet, Navy Pier atsidarys 
didelė meno paroda birželio 
18 d. Parodą ruošia Chicago’s 
New Century Committee, ku
riam pirmininkauja p. Char
les S. Peterson.

Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai turi užsire
gistruoti ne vėliau kaip birže
lio 12 d., adresu 33 N. La Šal
ie st., Room 1033.

Paskutinė diena ekspona
tams nuvežti yra birželio 13 ir 
14. Eksponatus reikės nuvežti 
tiesiai į Navy Pier. Ten reikės 
sumokėti 25c už kiekvieną ek
sponatą. Už tuos pinigus bus 
išleistas gražus kataliogas. 
Tik po du eksponatus tepri- 
ims.

Lietuviai dailininkai turėtų 
šitoj didelėj (onc mile pieture 
shovv) parodoj dalyvauti. Ne
bus jokios “džiury”.

Paroda truks iki liepos 10 
dienos. —5.

Mokyklos Pradeda 
Dalinti diplomus 
Mokiniams

“Graduacija” šv. Antano ir 
Morton mokyklose

CICERO. — Pereito sekma
dienio vakare buvo Ciceros Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
“graduacija”. Buvo išdalinta 
diplomai ir dovanos už pasižy
mėjimą. O tie pasižymėjimai 
čia yra tampriai surišti su mo
kytojomis seselėmis ir pačių 
klebonu, kuriems tas dievaitis 
doleris daug reiškia.

Nežiūrint didelio riksmo, ne
žiūrint misijų ir geležinės ku
nigo Vaičiūno diktatūros’, para
pijos mokinių skaičius vis eina 
mažyn, ir dabar yra du kart 
mažesnis negu buvo keletą me
lų atgal. Tai nestebėtina, nes 
pabaigusieji šią mokyklą visai 
nepasižymi krikščioniška mei
le.

Keli lietuviai Morton 
mokykloj

Šios savaitės pabaigoj, penk
tadienio vakare, bus išdalinti 
diplomai baigusiems Morton 
augštąją mokyklą. Mokslą bai
gė keletas šimtų mokinių, o jų 
tarpe yra nemažas ir lietuvių 
skaičius. Tarp kitų gaus diplo
mus iš šios mokyklos Turnavi- 
čių ir Bagdonų dukterys, gra
žios mergaitės.

Vadinasi, pasipils vien iš čia 
keletą šimtų jaunuolių ir žiū
rės ką jie gali veikti šiame pa
saulyje. Visi ieškos užsiėmimo, 
o atėjus rudeniui kiti eis į aug- 
štesnes mokyklas. Tas? vienok 
ne visiems prieinama. O darbo 
gauti taipgi nėra vilties, nes ir 
dabar pulkai jaunuolių vaikšti
nėja be jokio užsiėmimo.

O tai puikus pasaulis. Visko 
pilna, o žmonės badauja. Ar 
ilgai taip bus. —D.

Pirmyn choro narių tėvų ir rėmėjų ko-FONDAS PIRMYN CHORO KELIONEI LIETUVON
miteįas, kuris rūpinosi sukėlimu pinigų Pirmyn dainininkų ekskursijos finansavimui ir savo 
darbuote padarė važiavimą galimu. Fondas ruošė įvairius parengimus, rinko aukas, platino sa
gutes ir tvarkė visus ekskursijos finansinius reikalus.

Sėdi, iš kairės dešinėn: pp. K. Stuparienė—iždo globėja; P. Olšauskas—finansų sekretorius; 
I. Girchius—protokolų sekretorė; Antanas Vilis—pirmininkas; V. Deveikiutė—iždo globėja ir 
sagučių kom. pirmininkė; Ė. Kriščiūnas—vice-pirmininkas: I. Grigonienė—iždo globėja.

Stovi, iš kairės dešinėn: Kazys Steponavičius—Pirmyn vedėjas ir ekskursijos vadas; V. As- 
cila—iždo globėjas; V. Ascilienė—iždo globėja;G. Norbutas-r-l-mas iždo globėjas; V. Navickie
nė—iždo globėja; J. Kančauskas—iždo globėjas, ir Walter Neffas—iždininkas. Paveiksle trūk
sta p. H. Kančauskienės—antros iždo globėjos. Prie komiteto, taipgi darbavosi B. Namajuška, 
K. Stuparas, J; Kriščiunienė, keletas kitų, ir su juo visuose darbuose kooperavo Pirmyn Choro 
valdyba ir nariai. k L
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TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SET4
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 

I pradėkit rinkti^ gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
■Z«.? r . ,J ■.< ' ■ . *




