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Bando Sulaikyti Lėktuvą P inla /imą Japonams$

ŽEMĖS DREBĖJIMAS UŽGAVO EUROPA
Trys žmonės užmušti, 20 sužeistų

Valstybe samdo 19, 
850,000 žmonių Vo

kietijoj

-------- --- ------ ,-- -—---------- ------- -----------------

Prezidentas atlan- 140 lėktuvu atakavo

LONDONAS, Anglija, birž. zijoj. Tačiau sunkiausia nuken- 
12; — žemės drebėjimas užga
vo Europą pereitą šeštadienį. 
Penkios valstybės, 400 mylių 
ilgio ruožu, nuo Anglijos iki 
Reino, jautė drebėjimą.

Trys sostinės — Londonas, 
Paryžius ir Brussels — taipgi 
jautė smūgius, kurie tęsėsi 10 
minučių.

Trys asmenys užmušti ir apie 
20 sužeistų Belgijoj. Brussels 
mieste žmogus, išsigandęs dre
bėjimo, nušoko nuo namo bal
kono ir t užsimušė. Ghente gat- 
vėkaris Iššoko iš bėgių ir už
mušė praeivį. Nuvirtusi siena 
palaidojo mūrininką Cruyshau- 
tem mieste.

Du vaikai sužeisti Hazer- 
brouk mieste, šiaurės Francu-

tėjo Belgija, čia žalos turtui 
padaryta apie $1,000,000. Tro
besių stogai, lubos ir kai ku
riais atvejais sienos susprogo. 
Langai išbirę j o. Telefono ir te
legrafo laidai nutruko.

Ir Francuzijoj drebėjimas iš
gąsdino žmones. Mieste Rou- 
baix smūgiai perbloškė kai ku
riuos ant žemės. Ir Francuzi
joj telefono ir telegrafo patar
navimas buvo nutrauktas valan
dai laiko.

Panašus dalykai įvyko Vo
kietijoj, Reino srity. Anglijoj 
smūgiai buvo lengviausi.

Aiškinama, kad žemės dre
bėjimo centras buvęs juroje, 
apie 250 mylių į šiaurės rytus 
nuo Londono.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
12. — Skaičius asmenų, ku
riuos samdo Vokietija kaipo 
valstybė, dabartiniu laiku sie
kia 19,850,000. Ši skaitlinė pra
lenkia pirmesnę rekordinę val
stybės tarnautojų Skaitlinę 1,- 
£00,000. Ta pirmesnėji rekor
dinė skaitlinė buvo 1929 m. 
Į minėtą aukščiau skaitlinę ne
įeina valstybės samdiniai Au
strijoj.

Everesto kalnų ke
liautojai sulaikyti

KONGRESO KOMISIJA SUSITARĖ DEL 
ALGŲ-VALANDŲ BILIAUS

Pirmadienį rekomenduos atstovų butui 
- bilių priimti

DAR JEELING, Indija, birž. 
12. — Everest kalnų viršūnė 
siekia 29,141 pėdą aukštumos. 
Paskutiniųjų keleto metų bė
giu septynios kalnų keliaunin
kų ekspedicijos mėgino pasiek
ti tą viršūnę. Ne viena nepa
siekė.

Ir dabar viena ekspedicija 
lipa j Everest viršūnę, tačiau 
sekmadienio pranešimais ji tu
rėjo sugrįžti į savo bazę, nes 
nepajėgė įveikti sniego audrų, 
sniego kritimų ir didelio šal
čio.

Prezidentas atlan
kys pietų Ameriką
WASHINGTON, D. C., birž. 

12. — Pranešimais iš Baltojo 
Namo prež. į. Rooseveltas pla
nuoja ateinančią žiemą atlan
kyti pietų Ameriką. Jo kelio
nės laikas bus susijęs su pa
siuntimu Jungt. Valstijų laivy
no iš Atlahtiko į Pacifiką ir 
parodavimų Jungt. Valstijų 
vandenų galios pietų Amerikos 
pakrančiais.

Valdžios atstovai aiškina, 
kad prezidento kelionės tikslas 
yra palaikyti glaudesnį Ameri
kos respublikų kontaktą ir nei- 
tralizuoti kai „kurių Europos 
valstybių pastangas praplėsti 
savo įtaką pietų Amerikoj.

* ■ f

Pagrindu jauslesniam Ame
rikos respublikų kontaktui Wa- 
shingtone skaitomos pirklybos 
sutartys. Jungt. Valstijos yra 
jau padariusios 9 sutartis su 
pietų Amerikos respublikomis. 
Dvi dar tikisi padaryti. Be to, 
prie užsienio reikalų departa
mento planuojama įsteigti du 
nauji skyriai — tai Amerikos 
kultūrinių santykių, ir tarptau
tinio susisiekimo ofisai.

Castellon de la 
Plana

HENDAYE, Francuzija, birž. 
12. — 40 sukilėlių lėktuvų šeš
tadienio naktį atakavo Ispani
jos respublikos gynėjų miestą 
Castellon de la Plana. Pirmieji 
pranešimai sakė, kad šimtai ci
vilių gyventojų — vyrų, mote
rų ir vaikų — buvo užmuštų.

Tuo tarpu sukilėlių kariuo
mene stumusi atgal respubli
kos gynėjus. Sukilėliai esą tik 
5 mylių atstumoj nuo šio seno 
Ispanijos uosto.

Liūtys sulaiko 
japonus

SHANGHAI, Kinija, birž. 12. 
— Japonai yra prisiruošę iš
vystyti , ofensyva laikinajai Ki
nijos sostinei Hankowui paim
ti. Tačiau liūtys ir neišbrenda
mas purvas bei potvyniai kliu
do japonams ofensyvą išvy
styti.

Du lėktuvai lekia 
per Atlantiką

J. V. UŽSIENIO REIKALU DEPARTAMEN
TAS ĮSPĖJA FABRIKANTUS NEPARDUO
TI KARO LĖKTUVŲ, JEIGU JIE VARTO
JAMI CIVILIAMS GYVENTOJAMS ŽUDYTI

Vyriausybė nedraudžia pardavinėti 
lėktuvus kinams

WASHINGTONj D. Č., birž. metus maksimum darbo laikas 
bus sutrumpintai iki *40 valan
dų savaitei. Jeigu kurios pra
monės vers darbininkus dirbti 
ilgiau, nei nustatytą laiką, tai 
joms teks mokėti pusantros al
gos už viršlaikį.

Unijų sutartims, 'kurios rei
kalauja žymiai didesnių algt£- 
negu minimum nustato, daro
ma tam tikros išimtys kai dėl 
darbo valandų.

12. — Pereitą šeštadiėrij 'ben
dra atstovu buto ir senato ko
misija susitarė dėl algų-darbo 
valandų biliaus. Pirmadieni ko
misija rekomenduos biliu atsto
vų butui. Manoma, kad butas 
jį veikiai priims ir pasiųs se
natui užgirti. Abejojama, ar 
nepasirodys priešinga biliui 
Amerikos Darbo Federacija.

Kaip priimtas, komisijos bi- 
lius esmėje yra toks:

Pagrindinė minimum alga nu
statoma 25c. valandai, pirmais 
metais įstatymui pradėjus veik
ti. Alga pakeliama iki 30 cen
tų valandai antrais metais. Po 
to nepriklausomas administra
torius Darbo Departamente pa
skirs algų-valandų tarybas 
kiekvienai tarpvalstvbinei pra
monei. šių tarybų užduotis bus 
pakelti minimum algas taip 
greitai, kaip galima. Jos, t.y. 
tarybos, turės galios toms ar 
kitoms pramonėms, tose ar ki
tose apielinkčse minimum al
gas daugiau ar kiek mažiau pa
kelti.

Po septvnių metu visi skir
tumai minimum algų skalėse 
panaikinama automatiškai ir 
galion įeina viena pagrindinė 
minimum alga 40 centų valan
dai.

Kai kurios pramonės galės 
gauti “palengvinimų”, kitaip 
sakant, mokėti mažiau nei 40c. 
valandai. šitokios pramonės 
betgi turės jr<5u?vH, kad mokė
jimas 40 centų valandai pagim
dys nedarbą.

Maksimum darbo valandų 
pirmus įstatymo veikimo me
tus bus 44 savaitei. Į trejus

Ambasadorius Ken 
nedv atvyksta į 

Ameriką
LONDONAS, Anglija, birž. 

12. — Jungt. Valstijų ambasa
dorius Britanijai, Joseph P. 
Kennedy, birželio 15 d. išvyk
sta į Amerika, kur jo sūnūs 
baigs kur^ą Harvard universi
tete. Tačiau svarbiausias amba
sadoriaus kelionės tikslas esąs 
pasitarti su Washingtono vy
riausybe tarptautinės politikos 
klausimais.

Žuvo penki lėktuvo 
nelaimėje

WORLAND, Wyo., birž. 12. 
— Lėktuvas demonstruojamas 
pardavimui, kuriuo lėkė vai
ruotojas ir keturi pasažieriai, 
nukrito šeštadienio popietį, ke
letą mJnučių po to kai jis pa
kilo nuo žemės. Lėktuvas su
dužo, visi penki jo pasažieriai 
žuvo.

Mirė buvęs Vienos 
meras nacių koncen

tracijos stovykloj

Balsavimai praėjo 
ramiai Čekoslo

vakijoj
PRAHA, Čekoslovakija, birž. 

12. — Sekmadieni buvo baisa-- 
vimai 4,000-se Čekoslovakijos 
savivaldybių. Amerikoj gauto
mis sekmadienį žiniomis, bal
savimai jau buvo užsibaigę, bet 
balsai dar nesuskaityti.

Balsavimai, bendrai imant, 
praėjo ramiai. Įvyko tik kele
tas muštynių, kurios buvo grei
tai likviduotos.

Du Britanijos atstovai ste
bėjo balsavimus.

Paleido jury Crabb 
byloje

PEKIN, III., birž. 12. — šia
me miestelyje 20 dienų nagri
nėta byla James W. Crabb’o, 
22 metų, Delavan miestelio 
bankieriaus ir miestelio turtin
giausio piliečio sūnaus. Jaunas 
vyras buvo kaltnamas nušovęs 
savo žmoną, Betty Crabb, 19 
metų moteriškę.

Pereitą penktadienį byla bu
vo atiduota prisaikintiesiems 
posėdininkams. Po 30 valandų, 
naktį į sekmaSienj, teisėjas pa
leido posėdininkus, nes jie ne
pajėgė susitarti dėl sprendi
mo.

Crabb’ui prokuratūra veikiau
sia iškels bylą antrą kartą.

Eden snjerkia patai- 
kavimą^ktatoriams

LEAMINGTON, Anglija, bir
želio 12. — “Pataikavimas dik
tatoriams, geriausių atsitiki
mu, gali tik nustumti toles
niam laikui/ karą”, pareiškė 
Anthony Eden, buvęs Britani
jos užsienio reikalų sekretorius 
Chamberlaino kabinete. I*I'pm- 
jeras Chamberlain pašalino 
Edeną iš kabineto todėl, kad 
Eden nepritarė politikai nuo
lankauti diktatoriams Mussoli- 
niui ir Hitleriui.

‘/Mes turime užimti tvirtą 
nusistatymą, nes be tokio nu
sistatymo mes prarasime patys 
savigarbą ir neteksime kitų par 
garbos”, akcentavo Eden kal
boj pasakytoj pereitą šeštadie
nį.

“Musų interesai yra surišti 
su didžiosiomis Europos ir 
Amerikos demokratijomis”, pa
sakė Eden.

BALTIMORE, Md.. birž. 12. 
— čią\ gautą pranešimu, kad 
du lėktuvai sekmadienį’ buvb 
pastebėti virš Atlantiko, 300 
myliu atstumo j nuo New Yor- 
ko, lekiantys Europos linkui. 
Tačiau Jungt. Valstijose netu
rėta žinių, kad kas nofs butų 
išskridęs transatlantinėn kelio
nėn.

Kanuoliu šūviai 
sieks 20 mylių 

tolio
WATERTOWN, Mass., bfrz. 

12'. — Jungt. Valstijų kariuo
menė turi nauja kanuolę 
i amą geležinkeliais, kuri 
200 svarų sviedinius 20 
tolumo.

vezio- 
šauia 
mylių

1,5001)00 užmuštu ir 
sužeistų Kinijoj

Italai įsitvirtina Vi 
duržemio juroj

LONDONAS, Anglija, birž. 
12. — Britanijos karo eksper
tus smarkiai sujaudino žinios, 
kad italai pastatė pirmos rų- 
šies tvirtovę ir oro laivyno ba
zę ant salos Leros, kurią jie 
turėjo užėmę laike 1912 m. ka
ro su Turkija. Italų nauja tvir
tovė esanti stipresnė, negu bri
tų tvirtovė Malta, kuri randa
si į pietus nuo Sicilijos.

SHANGHAI, Kinija, birž. 12. 
— Apskaičiuoiama, kad kinai 
ir janonai neteko kare sužeis
tais ir užmuštais 1,500,000 vy
rų. Kinų nuostoliai yra keturis- 
penkis kartus didesni, negu ja
ponų.

ŪKININKAI STENGIAS 
KULTURĖTI

Netoli Ilgų 
gra- 
Ap-

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

Giedra; šilčiau; saulė teka 
5:14, leidžiasi 8:25 valandą.

LONDONAS, Anglija, birž. 
12. — Buvęs Austrijos sosti
nės Vienos meras, Richard 
Schmitz, ir pasižymėjęs prie
šingumu naciams iki pat Aus
trijos nepriklausomybės galo, 
mirė Bavarijoj, koncentracijos 
stovykloj, po vėžio operacijos.

VVASHINGTON, D. C., birž. | pardavinėję svetimšaliams bom- 
12. — Jungt. Valstijos mėgina ’ 
sustabdyti pardavinėjimą lėk
tuvų bombonešių japonams to
dėl, kad lėktuvai atakuoja ci
vilius Kinijos gyventojus.

Užsienio reikalų departamen
to sekretorius Cordell Hull šeš
tadienį spaudos atstovus pain
formavo, kad per paskutines 
kelias dienas jo departamentas 
įspėjo lėktuvų fabrikantus, jo- 
gei vyriausybė neužgiria par
davimo Amerikos lėktuvų bom
bonešių arba tokių lėktuvų, ku
riuos galima pakeisti į karo 
lėktuvus, svetimoms šalims, jei 
lėktuvai vartojami civiliams 
gyventojams žudyti.

Vyriausybė ir ateity neigia
mai žiūrės į tokius pardavimus, 
pasakė'Hull, jei atakos prieš 
civilius gyventojus j 
Hull išreiškė viltį, kad lėktu
vu fabrikantai, matydami vy- tuvus kinams, nes šie nežudo 
riausybės priešingumą, liausis Japonijos civilių gyyentojų.

boneŠius.
Nors Hull įsakmiai neįvardi

jo valstybės, kuriai lėktuvų 
pardavinėjimas norima sulai
kyti, bet aišku, kad jis turėjo 
omenėje Japoniją. Yra kita ša
lis, kur bombonešiai žudo civi
lius gyventojus. Tai Ispanija, 
čia sukilėliai vartoja tokias pat 
žiaures priemones, kaip ir ja
ponai. Tačiau Jungt. Valstijos 
yra paskelbusios ginklų embar
go Ispanijai, taigi Amerikos 
lėktuvų Ispanijai nepardavinė
jama. ,Washingtono vyriausy
bės akcija lėktuvų reikalu lie
čia vien japonus.

Jungt. Valstijos nepaskelbė 
embargo ginklų siuntimui į Ja
poniją. Vyriausybė tik patarė 
fabrikantams nebeparduoti lėk- 

nesiliaus. tuvų japonams.
Ji nedraudžia pardavinėti lėk-

Lietuvos Naujienos
GROŽIU TURTINGAS

KAMPELIS

A. PANEMUNĖ. — Vieną 
gražią dieną netikėtai teko pa- 
ekskursuoti po A. Panemunės 
apylinkę. Iš pat pirmo žings
nio sužavi kiekvieną gamtos 
mylėtoja gražioji gamta, čia 
banguoti laukai apžėlę žaliuo
jančiais gojeliais, kur čiulba 
ulba paukštužėliai nuo anksty
vo ryto iki vėlaus vakaro. Gra
žieji paukšteliai savo balseliais 
nuramina nubudusį. Prie gra
žiosios gamtos prisitaiko ir so
dybų sutvarkymas. Kiekvienas 
namelis pastatytas tvarkingai 
ir savo vietoje. Sodybos nedi
delės, bet jos sutvarkytos taip, 
kad malonios ne tik praeiviui, 
bet ir pačiam sodybos savinin
kui. Iš visos sodybų išvaizdos

rūkyklos. P. Vienožinskis ūki
ninkams ir šiaip visuomenei yra 
žinomas kaip prieinamas as
muo, tai dėl nelaimės jam reiš
kiama užuojauta ir pagal iš
gales išgalintieji sušelpė.

SUGAVO DEGTINDARIUS

NAUKAIMIS, Raudonės vi. 
— Balandžio mėn. 28 d. Rau
donės policija kratė pil. J. J. 
name ir rado užraugtą didžiu
lį kibirą brogos. Pil. J. J. na
minę varė jau apie 4 metus 
ir buvo 2 kartus baustas. Ba
landžio 26 d. Raudonės policija 
padarė kratą pas pil. C. ir ra
do naminės prismirdusių bute
lių. Pažymėtina, kad šioje apy
linkėje samagonkė labai geri? 
gyvuoja, ją geria visi, kaip sa
koma: geria seni, geria ^auni,i\ui. visus ouuyuų įsvaiiuuū .

galima spręsti, kad panemuniš-, £eria ženoti. Tenka matyti 
kiai smarkiai pažengę kultūros*mokyklinio amžiaus vaikų, 
keliu. Šios apylinkės ūkininkai. 8iptų stiprinėjant. Meskime, 
nėra stambus, nes matyti tan-; naukaimiečiai, tą negarbingą 
kus rubežiai. Trobesių stogai Paprotį, o pamatysime, kad ir 
daugiausia dažyti ir tarp su-^e samagonkės galima gyven- 
žaliavusios gamtos visur rau-’^,“’ ^ar daug ramiau, imks- 
donuoja. Kiekvienam aplanku-;miaUe 
šiam šia apylinkę kyla pavy-' ’ 
das, kad šis kampelis taip tur
tingas grožiu. Jei taip visi 
tvarkytų si, kaip panemuniškiai, 
tai greit musų tėvynė Lietuva 
grožiu prilygtų gražiausiam už
sienio

MERKINĖ
ežero gražioje vietoje yra 
žus dzūkų Kampų kaimas, 
linkui visur matytis gražios
gamtos vietovės. Per kaimą ei
na plentas, j kurį jungiasi ke
letas gražių vieškelių, šio kai
mo ūkininkai stengiasi kultū
rėti. Skato spauda, daugiausia 
pamėgę “Liet.
kurio semiasi 
patarimų.

šiais metais
kų išsikasė prudus, 
užveisė žuvų — karpių. Savo 
lėšomis įvykdė daug melioraci-

Baltijo valstybės lai- 
kysis rieitralumo

RIGA, Latvija, birž. 12. — 
Trys Baltijo valstybės — Lie
tuva, Latvija ir Estija — tri
jų dienų konferencijai baigian
tis nutarė laikytis neitraliteto.

Konferencija sustiprino Lat
vijos užsienio reikalų ministro —---- - ---- ------- , ,
William Munterio pareiškimą, I kita, teiks karo pagalbos ki-(ios ^arl>ų, nusausindami netin- 
kad šios trys valstybės turizmams. — - - ...
kreipti savo politiką nepriklaū- tekstas bus paskelbtas pirma-! bar greitu laiku stengiasi šias

Pranešama apie ru 
sų-kinų-franeuzų 

sutarti
SHANGHAI, Kinija, birž. 12. 

— Gautomis čia sekmadienį ži
niomis rusai, francuzai ir ki
nai ' pasirašė sutartį, pagal ku
rią rusai ir francuzai, tarp ko

i

soma vaga. dienį

Ūkininką”, iš 
įvairių ūkiškų

keletas ukinin- 
kuriuose

Laukta, kad sutarties karnas pievas bei pelkynus. Da-
o ----  ---

>1 pievas pagerinti.

kraštui.

GAISRAS
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vai. vakaro

ROKIŠKIS. __ 
mėn. 12 į 18 d. Panemunėlio!* I
v. agronomo Vienožinskio Bag- 
vilių dvare kilo gaisras. Ugny
je žuvo gyv. namas, daržinė, 
klojimas ir visas juose buvęs 
turtas. Gaisras kilęs iš mėsos j

Iš gegužės
ŠESTADIENIAIS 

tiktai iki 6 vaL vakaro ir

nuo 9 ryto Iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ** Adm.

i

h 4,z/h>* '<• \ v' •! '» -i’ LA*' A ^a"'. r



Jufaris Spec. “Naujienų” kor.

48 valandas stovykloje ties 
TV erueliu

(Tęsinys)
VI.

Dar dėl vienos priežasties A- 
ragonan grįžome liūdnoki. Prie
šas* tuo tarpu vėl pagrobė Te- 
ruelį, išvystė gana plačią ataką 
ties Saragosa. Sudėję į kupri
nes savus laikraščius požemy 
sklaidome ispaniškuosius, ku
riuose tautinės apsaugos minis- 
teris praneša apie Teruelio 
kuavimą, apie Kaspės, Alkori^ 
sos*, Eskatrono žuvimą. Tai jau
— trauk juos devyni — nebe 
juokai. Mums tos vietos gerai 
pažįstamos — jų kalvos, upe- 
liaij Ebras. Mes ten stovyklavo
me, manevravome, ruošėm mi
tingus, klausėmės muzikos — 
juk tai buvo beveik šimtas ki
lometrų už fronto. Padėdami 
rinkti valstiečiams alyvų uogas 
giedriomis bevėjėmis* dienomis 
girdėdavome tik duslų sunkio
sios artilerijos dundesį. Dabar 
tas Eskatrono valstietis, kuris 
mus vaišino vynu ir mokėdavo 
ligi šimto suskaičiuoti bulgariš
kai — gal jau sušaudvtas, ko
lektyviniai laukai konfiskuoti, 
o socialistinio jaunimas areš
tuotas...

Mes skaitome apie fašistų a- 
takn atmušimą nuo Alkanisp —- 
to didokų fabrikų miesto. Tie 
darbininkai, kurie sveikino mus 
iš muilo fabriko tarpvartės, iš 
lango aliejaus spaudykloje, iš 
malūno kiemo — veikiausia pa
sistatę barikadas kaunasi už sa
vo gimtines.

Aš daug galėčiau jums* papa
sakoti apie šias vietas, ligtol 
niekam nežinomas, o dabar 
garsias pasaulyje. Bet, deja, pa
sibaigė rašalas, kurį buvau pir
kęs vaišingojoj Alkorisoj. Ra
šalo išieškojau - kelius Cindad 
Libre ir Badachozo iniešteliuš
— buvau AlmadenO kasyklų 
darbininkų butuose, Chillono 
krautuvėlėse; kartą išvaikščio
jau visą tūlą Badachozo pro
vincijos miestelį — frontas* bu
vo netoli. Radau bombų su
griautus namus, bažnyčias, lan
gus iš gatvės apdėtus smėlio 
maišais, gatves miesto pakraš

čiuose užmūrytas muro siena, 
kurioje palikti langeliai šaudy
mui. Radau aikštėj sieninių 
laikraščių, kuriuos skaitinėjo 
pabėgėlių vaikai, radau skurdo 
kamuojamų žmonių, apleistų 
mokyklų; O rašalo neradau. Jį 
silnaikino ne karas. Ne, pri- 
vėrstas kariauti — ispahas pa
šoko, šoktelėjo aukštyn kultti- 
tOs laiptais ir ėmė rašyti. Musų 
kuopos pavyzdžiui toks Maha- 
va> Dominge ar Sopezas seniau 
nesuvhrtodavo nė gramo raša
lo, o dabar kuprinėse nešasi 
frontan po didžiulę bohką. Taip 
dingo rašalas.

Po valahdos stovėjau už to 
sugriauto miestuko ant kelio 
sargybos porte sti šautuvu. Pri
siartino vaikas: “Gal reikia ką 
atnešti iš miesto?” Kareiviai už 
atnešimą jam duodavo dovanų. 
Už vdlandbs vaikas atnešė man 
didelę raudono rašalo bonką, 
matyt, nukniaukęs kur mokyk
loje ar apleistoje įstaigoje. Su
mokėjau penkias pezetas — ir 
Alkorisas rašalui pasibaigus — 
apie Alkorisą rašysiu raudonai.

VII.
Visa šitai įvyko mums ne

sant “namie”. Sugrįžę radome 
įvykusius aukščiau minėtus 
nuotykius. Gal ir mes ne ką te
būtume padarę, nes ligšiol mu
sų brigada buvo neginkluota: 
tik musų batalionas turėjo šau
tuvus, o du musų “kaimynai” 
— be šautuvų.

Šįryt atsikėlėme gana šiltai 
išmiegoję, o išlindę “kieman” 
radome speigus: gruodą ir snie
go, Po pietų pradėjo pilti lie
tus* — stovykla sulindo pože
miu, tik retas eina savo kaimy
no ar bičiulio aplankyti arba 
pabėga šaukdamas pagalbos — 
kai užpuola per velenas van
duo. ‘h; . 1 . 7

Mane aplankė prietelis, grį
žęs iš pakalnės, iš kantinos, kur 
yra ir musų ginklinė (sandė
lis).

—Atvyko du mnkvežimiai 
tabako. Parūkysime ramiai, a- 
viacija šiandien nedirba...

—Ką ten tabako... — atsilie-

“Mickey Mouse” autorius 
Walt Disney gavo garbės 
ttibkslo daktato laipsnį nuo 
pietinės Californijos uni
versiteto. Čia jis stovi su 
diplomu^ o užpakalyje jo 
universiteto prezidentas Ru- 
fus B. von Kleinsmid. Walt 
Disney dar garsesnis pasi
darė po to> kaip jo persta
tymas septynių barzdukų 
muviuose susilaukė didelio 
pasisekimo.

NAUJIENOS, Chicago, m.
.............. .'."r ............

Lietuvos Naujienos
Sudegė trečdalis 

Palangos

namliš ir

Pirmadienis, birž. 13, 1933

SAVI MAMA
MALONESNI

...gražesni it ramesni. Jeisto- i
ka savų lėšų, gali drąsiai krei

ptis j Naujienų Spulką.

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

• f ooo.

Atdara nuo 8 iki 8

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

voua
INVItYMIMT

INSURED

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Association

(NAUJIENŲ ŠPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8500

pia lįsdamas vidun lietuvis ka
rininkas, — atvyko kulkosvy
džių, Šautuvų, bombosvydžių. 
Dabar musų brigada jau gali 
žygiuoti. • ,

Taip, tai ir mes pajutom, ką 
reiškia ginklų embargas ir lais
va prekyba. Bepigu eiti mušin, 
kai į atsviestą miną, gali atsa
kyti minos sviediniu, į šrapnelį 
— šrapneliu. Pasibaigė laikas, 
kai svarbiausias respublikos 
ginklas buvo šdutuvas*.

Respublika šiomis dienomis 
gavo didelį skaičių lėktuvų;

Musų „ujrvo, tajĮ^įu^įii krinta 
kąsniais šlapias sniegas.

—Na, o kas Lietuvoj ? — 
šaukiu praeinančiam lietuviui, 
susitraukusiam, lyg kritinėtų 
šrapnelės.

—Gerai, brolau! Čekai gavo 
laikraščių. Skaitė, kad didžio
sios demokratinės valstybės prL 
vertė lenkų fašistus atitraukti 
armiją! ■

—Valio!
Dangus apsiniaukęs viršuj vi

so žemojo Aragono. Kada gi, 
pagaliau, pasibaigs ta šlapdri
ba. Matosi tuščias plentas, o 
draugas balsu galvoja, kad 
šiandien negalį veikti fronte 
lankai. Mums dar negresia tan
kai — mes antras rezervas. 
Plentu atjoja du raiteliai — tai 
pasiuntiniai — jie atneša įsiaky- 
mus. Tur būt, šiąnakt teks ap
leisti las jaukias landyiies; Gir
džiu netolimoj landynėj karei
vį pasakojant apie Pietį] Ame
riką. Jo klausosi jaunas ispa- 
nukas, ligi karo niekada taip 
toli mintimis neskraidęs. Ir štai 
jam skauda širdį: kokia didelė 
buvo kitados Ispanija — ligi 
Peru, ligi Meksikos*, ligi Indijos. 
O HabUr — atėjo vokiečiai, at
ėjo italai — sumynė ją, ji to
kia maža, mindžiojama kojom. 
Ir mes į barbarus paversti. Štai 
miškelis. Kiek vargo padėta 
jam užauginti šiose uolose. Mes 
atėjom, iškirtom jaunus mede
lius...

Jis nutyla. Patylėjęs vėl by
loja:

—Kągi . . . prisęina — karas^ 
lietus. Koks barbarizmas eina 
Ispanijon, su tais*, kurie nesigė
di net Salamankc j dar kalbėję 
apife kultiną...

Mes sėdime, o viršuj musų 
plaukia garsiosios Ispanijos liu- 
tysj užtrunkančios ištisas savai
tes. * - ’ / <

Baigiasi keturiasdešimt aš- 
luonios valandos...

. . * I

ž. Aragonas* 
23.HI/38.

(Galas)

Gegužės mėn. 10 dieną 11 va
landą Palangoje kilo didžiulis 
gaisras, kuris per 5 valandas 
sunaikino daugelio nuolatinių 
Palangos gyventojų
kitą turtą. Gaisras palietė tą 
Palangos dūlį, kur yra susispie* 
tusios beveik visos Įstaigos, 
krautuvės, dirbtuvės, žvejų ir 
amatininkų nameliai. Čia paska
tai daugumoj mediniai, gontų 
stogais, taigi ugniai plisti buvo 
labai palankios sąlygos.

Gaisras prasidėjo klebonijo
je, kuli pirmiausiai ir sudegė. 
Nuo klebonijos į vakarus putė 
labai stiprus vejas, kuris grei
tai išnešiojo stttrhbias kibirkš
tis į kitus1 natrius. Žmonės tuo 
laiku daugumoje buvo išsi
vaikščioję. 'Gesilliinas nespar
čiai buvo suorganizuotas, nes 
vietos ugniagesiai silpni ir vie
toje nebuvo vandens. Netrukus 
atvažiavo ugniagesiai iš Kretin
gos, iš Klaipėdos, taip pat iš 
Klaipėdos kariai ugniagesiai ir 
kariuomenės kuopa. Kai gesini
mo darbas* buvo sutvarkytas, 
gaisras jau buvo apėmęs dau
gelį namų ir išsiplėtęs didelia
me plote. Taigi ir labai stip
rioms ugnegesių jėgoms jau 
buvo labai sunku kovoti su 
nuolat besiplečiančia ugnies jė
ga.

apie 3 
plotą, 

riamų,

&

litų. Lietuvos Raudonasis Kry
žius taip pat tuojau pradėjo 
teikti nukentėjusiems pagalbą. 
Organizuojamos visuomenės 
rinkliavos. Nuo gais'ro nukentė
jusiems reikalinga skubi ir 
stambi pagalba. Gaisras sunai
kino menką turtą daugelio var
guolių, kurį patys jokiu budu 
nepajėgė atsistatyti. Tsb.

Gftoo TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. Of 3Sth and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVt). 

TeL Kenwood 5107

Daugeliui gyventojų vos pa
vyko tuščiomis pabėgti iš už
sidegusių trobesių. Turto gelbė
jimas buvo apsunkintas*, nes 
ugnis ir durnai aplinkui šėlo. Į 
gatves buvo išnešta daug daik
tų, rakandų, baldų, bet ir čia 
stambios kibrikštys ir liepsnų 
liežuviai viską naikino.

Gaisras buvo apėinęs 
ketvirtainių kilometrų 
kurjame degė apie 300
naiiielių, tvartų, sandėlių. Šito
kiam plote, apimtam liepsnų, 
žarijų, durnų ir garų, drąsesni 
žmonės lakstė, kaip pamišę, ieš
kodami ir gelbėdami vaikus, 
ligonius4, senelius. Žmonių aukų 
gaisras nepasiėmė; yra tik ke
liolika žmonių sunkiau ar leng
viau apsideginusių. ,•

Gaisras visiškai sunaikino a- 
pie 120 gyvenamų namų ir apie 
150 kitokių, trobesių. Nuosto
lių padaryta per 2,000,000 litų. 
Apie 1,500 žmonių liko be pa
stogės.

Sudegė klebonija, dviejų 
aukštų mūrinis gimnazijos na
mas (dalinai), paštas, krautu
vės, gintaro dirbtuvės, pradžios 
mokykla ir daugybė kitų trobe
sių. Gaisro vietoje labai šiur
pus vaizdas. Vasarotojams skir
tosios vilos, kuriose gyvenama 
tiktai vasarą, visos išliko svei
kos, nes tą Palangos dalį gais
ras visai nepalietė.

MinisLerių Kabinetas tą pa
čią dieną paskyrė nukentėju
sioms pirmąjai pagalbai 50,000

SUNKIAI PAŽĮSTAMA
—Ar pažįsti tą moterį, kuri 

•ten apačioje stovi?
—Atrodo, kad su mano žmo

nos suknele, skėtis dukters, 
skrybėlė svainės... o veidas 
lyg tarnaitės!

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern 

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.

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SfeNIAU&A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE.
' “ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

’ Tel. LAFAYETTE 0727
U......................... .......Į Į ............. ......... t .........         ui I • '..... .1. I i I,

-i koplyčios visose
A—d 1 Chicagos dalyse

klausykite ttltisų Liėtuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

j: LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenuė Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wešt 46th Street Boulevard 5566

’ S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanika Avenue

Yards 1139
Yards 1138

, ,nr, ......į į, i.. ,,į Į,-,.,..'.,.,.....Į..;.............. '

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23H1 Placė Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street / Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Šo. Western Avė.________ sPbDne Virginia 0883

At M. PHILLIPS
3307 Lituahica Avenue Phonė Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. We^terri Avė. .
1410 South 49th Court Cicero

Phohe Groveliill 0142
Phone Cicero 2109

Resiaetite Tei. beverly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTta CLAREMONf A VE.
Valandos —9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
’ Namų Tel.—Hydę Park 3395

KAL & ZAKETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS':.

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

Setedoj ir Pčthyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Sukatoj nuo 12 iki 6. v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUMIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 
. 756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutarti.

*
LIETUVIAI

gydytojai ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 Ir 7—*8 
Seredomis ir nedel. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomla Avenue 

' Telefonas Repnblio 7868

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

2400 ĮVEST MAD1SON 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 vaL p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

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

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
dentistAs

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai paktarai

Dr. Margeris
Š325 .Sp. Halsted St jIinb

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rėž. Hyde Park 3395

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

. išskyrus seredomis ir subatomis

DR. BRUNO L 
ZUBRICKAg 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Į ' --------------------

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metuVskaipo patyręs gydytojas chi
rurgas -ir akušeris.

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

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

Valandos nito 10—12 pietų ir

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Šegal
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 vėl. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAV 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose
į .■» . t. i i ,į
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Dr. A. L. Graičiunas

KOKIU BUDU BUS GALIMA IŠSAUGOTI 
DEMOKRATIJA?

Pastaruoju laiku įsivyravo 
kažkoks pakrikęs protavimas ir 
nesiskaitymas su žmoniškumu. 
Ieškoma trumpų kelių tikslui 
pasiekti. Minia pasiduoda įvai
riems Šukiams, kurie labai daž
nai jokios prasmės neturi.O kada žmonėse nėra tvirto nusistatymo, tai visokiems- demagogams ir diktatoriams labai lengva įsigalėti bei pakreipti minią totalinės šantvarkos linkme.Gegužės 21 d. Palmer House salėje kalbėjo Harvard universiteto antropologijos profesorius E. A. Hooton’as. Savo kalboje jis paliete daug svarbių klausimų, kuriais* šiandien yra susirūpinę visi pažangos šalininkai.Mes, pareiškė profesorius, susiduriame šiandien akis į akį su nepaprastai svarbiomis problemomis. Pirmiausia mes matome, kad ekonominė sistema jau baigia subyrėti. Mes matome, kad šių dienų religija tu- noja ir visai baigia gesti. Mes matome, kad demokratiškos institucijos bei jų autoritetas silpnėja ir pradeda krikti. Mes matome, kad juo tolyn, juo labiau pradeda įsigalėti autokratija, atsiranda visokie diktatoriai bei vadai, o tuo pačiu metu žmogaus laisvė yra po kojų paminama ir jo teisės vis labiau ir labiau siaurinamos.Išganymo reikia ieškoti biologijos moksleProf. Ilooton’as toliau padarė pareiškimą, kad biologijos mokslas gali nurodyti žmogui tikslų kelią, kaip susitvarkyti. Pritaikomasis biologijos mokslas yra glaudžiai susijęs su žmogaus gyvenimu. Jis dąug ką turi pasakyti ajiie musų dienų draugijinį1 gyvenimą, apie žmogaus materialę gerovę ir 1.1.Demokratija tik tada gali tinkamai funkcionuoti, kada kiekvienas draugijos narys, kiekvienas valstybės pilietis yra tiek sąmoningas ir apsišvietęs, kad gerai supranta demokratijos idealus ir principus. Sąmoningi piliečiai stengiasi socialį gyvenimą sutvarkyti taip, kad visiems butų gera gyventi.Draugijoje, kur gyventojai mažai tėra įsąmoninti, kur tas yra teisingas, kuris galingas ir kur visokios problemos yra sprendžiamos jėgos pagalba, ten jokiu budu negalima tikėtis, kad demokratija galėtų sklandžiai veikti. Dalykas tokis, kad nesąmoningi žmonės neturi apkantos (tolerantiškumo) kitaip manačiams. Kadangi šiaip jie yra visai menki žmogiukai, tai išmintingų žmonių jie neapkenčia. Į aukštos inteligencijos asmenis jie žiuri su

INSURANCE 
(APDRAUDA)

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

AdresasAdresas

MiestasMiestasNAMŲ NUO

•»

Adresas
Vardas.

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

, 26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas..........................................................

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

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

po pietų.

nepasitikėjimu. Savo vadais jie pasirenka tokius pat neaptašytus asmenis, kokie jie patys y- ra. Ir dažniausiai tie vadai pasižymi tik savo didelėmis gerklėmis, bet labai menka išmintimi. Trys pavyzdžiaiProf. Ilooton’as savo kalboje pareiškė, kad nėra reikalo ieškoti pavyzdžių šių dienų Vokietijoje, Rusijoje ir Italijoje, kur paskiro žmogaus teisės yra mindžiojamos po kojų, kur paprastas pilietis neturi jokios laisvės. Derriokratiška valdymo- si forma ten negalėjo prigyti todėl, kad piliečiai iš viso nesugebėjo demokratiškai tvarkytis. Drąsiam demagogui nesunku buvo pakremti minią į save. Juo labiau, kad ta minia visai mažą nuovoką teturėjo apie savistovumą, apie tai, kar žmonės iš dalies gali patys valdžios aparatą kontroliuoti.Kad demokratija galėtų tinkamai gyvuoti, tai būtina sąlyga yra piliečių mokslinimas. Vadinasi, demokratija gali klestėti tik tokiose sąlygose, kur žmonių galvojimas nėra varžomas, kur piliečiai gali laisvai savo nuomones reikšti, kur piliečiams nėra diktuojama, kaip jie turi žiūrėti į įvairius valstybės reikalus.Tik laisvose sąlygose, kur nėra įkyrių varžtų, žmonės gali pasiekti aukščiausio kultūros laipsnio. Maža to, tokiose sąlygose turi progos klestėti humanizmas ir teisėtumas. Niekam juk nėra paslaptis, kad humanizmo ir teisėtumo kaip tik yra mažiausiai tuose kraštuose, kur yra įsigalėjusi totalinė tvarka, atseit, diktatūra.Prof. Hooton’as mano, jog tas požiūris, kad kiekvienas gali būti išmokslintas ir pasiekti aukščiausio laipsnio, yra klaidingas. Visi žino, kas tik nori žinoti, kad kai kurie žmonės mokslinami nepasiduoda. Ir tai nėra jų yda: abstraktiškam galvojimui jie tiesiog netinka, tai ir viskas.Kitas dalykas yra tas, kad perdaug mažai dėmesio tekreipiama į biologijos mokslą. Šiandien galima užtikti daug žmonių, kurie yra baigę aukštuosius mokslus, gali visai laisvai kalbėti apie žmonijos praeitį ir įvairius kitus dalykus*, o tuo tarpu apie savo organizmą (kūną) ir jo funkcijas visai teišmano.Tai didelė yda, kurią tų kaip galima greičiau syti. Iš atbulos pusėsMusų laikų mokslinimas, ko prof. Ilooton’as, eina išbulos pusės. Taip sakant, švietimo srityje mes bandome eiti aukštyn kojomis. Ir ne tik švietimo srityje, bet ir bendrai ekonominiame gyvenime. Visos musų pastangos yra kreipiamos į tai, kad galėtume kiek ' galima daugiau visko prisigaminti. Ir dažnai mes gaminame daug to, ko jau ir taip per sudaro sunkią naštą visuome- dau£ turime. Materialinės kul- nei. Daugiau to: mes turime turos srityje mes esame labai milijonus maronų (menkos iš-

mažaireikė- atitai-
sa- at-

Viso

■'Ilgai buvo paslaptis, kas buvo ši mergaitė. Ji liudijo Amerikos valdžiai apie Vokietijos šnipų organizaciją, veikiančią Amerikoje. Dabar jau yra yra žinoma, kad ši jauna motetris yra panelė Eleanora Boehmaitė, baigusi Hunterio kolegiją ir buvusi studentė Berlyno universitete. Jos nurodymai A- merikos valdžiai apie Vokietijos šnipų veikimą A- merikoje buvę itin svarbus. Apie Vokietijos šnipų organizaciją ji patyrusi nuo vieno jos nario, važiuodama Vokietijos laivu. Panelė Eleanora Boelune yra amerikietė ir gyvena Elmhurste, 
toli pažengę. Tačiau visas blogumas yra tas, kad mes jau nebepajėgiame Tnašinų kontroliuoti ir nebesugębame pritaikyti įvairias* instancijas prie pakitėjusių sąlygų. Kitaip sakant, technikoje mes pažengėme gana toli, o socialiniame gyvenime visai menką pažangą tepadarėme.Ir padarinyje mes tiesiog at- simušėme kakta į sieną. Daugelis jau pradeda suprasti, jog metas jau sustoti ir pagalvoti: toliau tąja pat kryptimi eiti nebegalima, jeigu mes norime susilaikyti nuo riedėjimo į pakai- nę- " š,'Biologijos mokslo" reikšmeBiologija reiškia mokslą apie gyvybę (“bios” — gyvybe, “lo- gos” — aiškinimas). Daugelis dabar gali paklausti: kas gali būti bendro tarp biologijos ir demokratijos?Prof. Ilooton’as mano, kad labai daug. Pavyzdžiui, imkime mediciną, kuri faktiškai yra taikomosios biologijos šaka. Mes dažnai su didžiausiu entuziazmu kalbame apie medicinos nuopelnus: kaip toli ji jau pažengė ir kiek daug gero žmonijai padarė.Tačiau pažiūrėkime kritiškai į medicinos* nuopelnus. Mes gerai žinome, jog mediciną pasiekė tą laipsnį, kad gali išgelbėti milijonus žmonių nuo mirties. Ji išgelbsti milijonus .tokių žmonių, kurių sunegalėjįmas y- ra ne fiziškas, bet ir protiškas. Jei ne medicina, tai tie indivi- 'dai butų turėję žūti.Vienok čia kaip tik ir gludi savo rūšies tragedija: medicina jau tiek pažengė, kad visokius protiškus ir fiziškus paliegėlius gali sulaikyti nuo mirties*, bet nėra pasiekusi to laipsnio, kad galėtų tuos paliegėlius visiškai išgydyti. To dėka apgydyti, bet ne visiškai išgydyti individai

minties žmonių)-, kure nepaje >ia savarankiškai ' protauti ir susivokti komplikuotose' gyve limo sąlygose.Šiaip ar taip, o šiandien mes au nemažai žinome apie pavel- iėjimą bei eugeniką (žmonių veisles pagerinimo mokslą). 3et tai tik žinome, o pritaikyti ;yvenimui nebandome. Mes aip pat daug žinome ap5<a tai, xad aplinka veikia kiekvieną :mogų. Ypač tas veikimas yra •yškus jaunystėje, kai formuo asi žmogaus būdas.Taigi, biologijos reikšmė vi suomeniniame gyvenime jau ii dabar galėtų būti itin didelė. Ateityje, žinoma, ta -reikšmė bus' dar didesnė. Iš čia jau len g va sujungti biologijos mokslą su demokratija: juo žmonės bus sveikesni ktfnu ir dvasia, juo jie sugebės išmintingiau protauti, tai juo mažiau pasiduos mulkinami visokiems demagogams, “tautos vadams” ir diktatoriams.
ITai maždaug tokios buvo prof. Hooton’o kalbos' pagrindinės mintys.
JUOKAI

i
MADA PAGAL TOLĮdidmiesčio krautuvę užeina vyras su žmona, kaimietiškai apsirengę, žmona sako:—Mes norėtume pirkti vyriškus marškinius. Naujausios mados mums nereikia, nes mes toli nuo miesto gyvename.Pardavėjo atneša visą krūvą labai senos macįos marškinių.Žmona apžiūrinėja ir taria:-?—Ne, ne, taip per toli nuo miesto mes negyvename.

BUTŲ PIGIAU ,
**■—Mano -žmonelė visada link sma ir nuolat čiulba!—pasakoja jaunavedys savo draugams. 

■ —O aš manau, kad butų buvę pigiau. įsitaisyti kanarką, negu vesti!—sumurmėjo panosėn senas Viengungis, moterų priešas. ; ;•*
PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI 

U
i.

‘JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)
CHICAGOJE:
“Naujienos” metams
26 šm. Setas ............

PASKUTINIS NUSIRAMINI
MASPipirienė palaidojo vyrą. Kai Įrangai ir pažįstami jai reiškė užuojautą ji atsakė:—Vienintelis nusiraminimas nan šią sunkią valandą yra as, kad aš dabar bent tikrai žinosiu, kur mano vyras pra- eidžia naktis!

SUMANI TARNAITĖTarnaitė atvedė svečią į šeimininko kabinetą ir paliko jį /ieną. Svečias ilgai laukė, kol leimininkas atsirado. Svečiui

Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. 
Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

Tikrai ši lengva gintarinė aliejaus-varnišio-staino kom
binacija nuvarnišiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip Įnagikas.

LIGHT
FLOOR 0IL

PRIBIJOK SAULES ŠVIESUMĄ 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

PILSEN 
LIGHT FLOOR OIL

♦ >•'

UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS

Skolinanti Pinigus 

ANT PIRMU MORGIČIŲ
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

TAUPYTOJAMS IŠMOKĖJOM DIVIDENTO
Duodam paskolas ant saugią pirmų morgičių

STANDARD FEDERAl
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.2324 South leavitt štreet 

Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

$8.00
$4.00

$12.00 

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams ............

26 šmotų Setas, persiuntimas 
ir apdrauda ...... ......

Viso ...........................................

OI

................... KUPONAS............
SISIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
Išs’kirpkit šį Kuponą. Tik iki Birželio 18 d. 

šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais 
gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes. 
Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit pilną 
setą. t \

Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar
sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą. 
Pažymėkit ką norit.
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

išėjus, šeimininkas bara tarnai- tę:—Matytė, delko tu nepasakei poniai, kad yra svečias, nes negerai buvo vieną palikti kabinete.‘ —Atsiprašau,* pone, ‘o kas dingo iš kabineto, kai svečias išėjo?—paklausė tarnaitė.
IŠLAIKĖ PAŽADĄ—Koks tu tapai šykštuolis, Petrai!—bara žmona vyrą.—O juk kai mane vedei, tai žadėjai man po kojomis padėti žemės kamuolį!—Savo pažadą aš išlaikiau!

Pirkite Savo

o

$5.00
$4.50

$9.50

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA
1938 METAMS: Walskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičių*—vice-pir- 
mininkas. 3446 > W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt.. 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285: S. Buneckis—f i nan r rašt.,
3247 Beach Avė.; A. “Zillius—ka
sierius. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, nagelb., 3427 So. Halsted 
St.; Si KuneviČia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — ' 
fin. rašt.. 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 

. nas—apiekunas kasos. 3623% So.
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesj pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasvs Yurčius, 
209 — E. 107th St.: Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avcnue.

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PASALPINIO 
KT.TURO VALDYBA 1933 M • P i r-

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.: Pirm Pngelb. Frank Stn- 
rionis, 3950 Gladv® Avė.; Prot. 
Rašt. Marv Mednlinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fi". Pašt. Chas. 
Kattalo 4676 W. End Avė.; Kont. 
Pttšt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Snrinp’field Avė.; Kasos Grobčiai: 
Mike Davidonfa, 2917 14th St., 
Juozą r Bruchas, 3337 W. Polk St.;

; Kasierius Mike Kariūnas, 8508 
GundersAn Avė., Benvvn. III.;

‘ MAt^olka .Tnoznnap Zubn^-l^ins, 
530 So. Lawrencę Avė.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

ŽAGARTEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago, Ilk; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė.. Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago TU.: Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė* — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, TU.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris. 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Ąve., Cicero, 111.; 
Steponas Niprikas 852 West 8? 
St., Chicago, TU.
Susirinkimai laikomi viena syki 
i mėnesi kas ketvirtą nedėldieni 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, TH.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakelti*—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičm—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J 
Jakaitis — Auditorijom atstovas. 
R26 W. 34th PI.; A. Subaitis. A 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

NEPRTGULMTNGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm, Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas: Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Tžd. Rašt. David Baron: Iždo glo
bėjai: P. Tamanauska* ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinia, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Main5928.
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“Sidabriniai Marškiniai” nepageidaujami
Miesto taryba Milwaukee’je priėmė rezoliuciją, ku

ria įsakoma miesto vyriausybei atšaukti “laisnius” (lei
dimus daryti biznį) tavernoms, kurios duos vietą susi
rinkimams tokių organizacijų, • kaip “Sidabriniai Marš
kiniai”, “Apsaugos Lyga” ir panašios organizacijos, 
kurstančios rasių neapykantą.

Rezoliucija buvo priimta vienbalsiai ir meras Daniel 
W. Hoan ją pasirašė.

“Sidabriniai Marškiniai” (Silvershirts) tai ameri
koniška Europos fašizmo imitacija. Iki šiol jie Ameri
koje nėra daug blogo padarę, išimant tai, kad keletas 
tūkstančių lengvatikių užsimokėjo už uniformas, kurias 
tos organizacijos nariai dėvi savo mitinguose. Bet ne
apykanta prieš žydus, kurią tas fašistiškas gaivalas 
skelbia, yra taip nekultūringas dalykas, kad Milwaukee 
gerai padarė, nutardamas užkirsti jai kelią.

19,700,000 žmonių gauna pašalpą
■ ■ r- i

Socialinio saugumo taryba savo raporte sako, kad 
šių metų kovo mėnesį 19,700,000 žmonių Amerikoje ėmė 
pašalpą iš federalinės valdžios, iš valstijų arba miestų. 
Jungtinėse Valstijose gyvena 130 milįonų, taigi iš kiek
vienų trylikos žmonių du gauna pašalpą.

Tai liūdnas ekonominio krašto stovio vaizdas. Bet 
jeigu toks milžiniškas skaičius žmonių negali užsidirbti 
pragyvenimo, tai aišku, kad valdžios pareiga yra jais 
rūpintis. Kur gi tię žmonės dingtų, jeigu jie negautų 
pašalpos? 1(1 ] ... 1.." - .

Aišku taip pat, kad valdžia negali tenkintis 4ų be
darbių ir jų šeimų šelpimu. Reikia kas nors daryti ir su 
ta ekonomine sistema, kuri -nestengia beveik šeštai da
liai savo gyventojų parūpinti uždarbį.

O atžagareiviai rėkia, kad valdžia nesikištų į biznį!

Gamyba ir paskirstymas

mu. Ar prie diktatūros jisai galės būt išspręstas, reikia 
labai abejoti. Nuolatiniai “sabotažnikų” sušaudymai ro
do, kad sovietų pramonė slinkiai serga.

Rusija dar neišmoko gaminti
Bet jeigu diktatūra ir stengtų pastatyti pramonę 

ant tokio produktingumo laipsnio, kaip kad pastatytą 
Amerikos pramonė, tai sovietų Rusija tuomet tiktai 
pradėtų susidurti su tais keblumais, kuriuos šiandie tu
ri kapitalistinės šalys.

Jau dabar, ėmus vartoti traktorius ir kitokias ma
šinas sovietų žemės ūkyje, milionams valstiečių neliko 
darbo sodžiuje ir jie užplūdo miestus, taip kad Maskvo
je, Leningrade ir kitur pasidarė neapsakomas susigrū
dimas — viename^kambaryje turi gyventi kelios šeimos! 
O kas atsitiktų, jeigu sovęhozai išmoktų kaip reikiant 
apsieiti su mašinomis ir sparčiai dirbti, ir jeigu tuo pa
čiu laiku pakiltų darbo našumas iki amerikoniško laips
nio visoje pramonėje? Dešimtims milionų darbininkų 
tuomet nebebūtų kur pasidėti.

Tuomet Rusija pajustų, ką reiškia turėti; tą proble
mą, kurią turi kapitalistinės šalys ■— darbininkų pervir
šį, nedarbo klausimą.

Bet kolkas tai yra “ateities muzika” Rusijai. Šian
die jos pramonė pergyvena dar tiktai pirmąjį išsivysty
mo laipsnį — tą laipsnį, per kurį kapitalistinės šalys 
jau perėjo prieš šimtą metų laiko. Sakysime, Anglijos 
pramonė 18-ame šimtmetyje irgi skundėsi darbininkų 
trukumu; todėl parlamentas buvo išleidęs įstatymus, 
kurie po aštria bausme versdavo “valkatas” eiti į fab
rikus dirbti. Amerikos pietinių valstijų žemdirbiai-plan- 
tatoriai vartodavo vergus laukams dirbti.

Panašus dalykai dedasi šiandie sovietų Rusijoje, 
kur valdžia išgabeno šimtus tūkstančių valstiečių (neva 
“kulokų”) į šiaurės miškus medžių kirsti. Žvalgybos 
viršininkas Jagoda (dabar, beje, jau sušaudytas, kaip 
“pasiutęs šuo”) buvo gavęs “Lenino ordiną” už tai, kad 
po jo komanda šimtai tūkstančių kalinių iškasė kokius 
ten kanalus.

žodžiu, nežiūrint tų technikos naujenybių, kurias 
Rusija nusipirko kapitalistinėse šalyse, ji dar tik pra
deda savo pramonę vystyti ir jai šiandie dar tępka ko
voti su tais gamybos keblumais, apie kuriuos kapitalis
tinės šalys jau seniai yra užmiršusios; Ji pagamina taip 
mažai, kad žmonės vos išminta, o perviršio nelieka jo
kio. Todėl distribucija gali būt tvarkoma bet kaip (ko- 
misariškai).

Rusų bėdos yra rezultatas jų ekonominio atsilikimo, 
o ne progreso. Jeigu Amerikos darbininkams tektų grįž
ti į tą stovįs kokiame dar tebesirandd’ Rusijos darbo 
žmonės, tai jie jaustųsi atsidūrę pragare. ,
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VITAITIS JAU VIRSTA 
“GRIEŽTU DEMOKRATU”

Stalino propagandos biuro užsakytais “darbininkų 
laiškais” įrodinėjama, kad Sovietų Sąjungoje darbo 
žmonėms esą daug geriau, negu Amerikoje. Vienas to
kio laiško neva autorius “Laisvėje” giriasi:

“.„Mes skaitome laikraščiuose apie jūsų šalies 
bedarbę. Tai didelė nelaimė darbininkams. Pas mus 
nėra bedarbės, čia dar trūksta darbininkų.” 
Trūksta darbininkų!
Jeigu darbai Sovietų Sąjungoje eina taip gerai, kad 

tenai trūksta darbininkų, tai darbininkų uždarbiai Ru
sijoje turėtų būti labai aukšti. Bet visi žino, kad jie be 
galo žemi. Vidutiniška darbininko alga Rusijoje siekia 
per mėnesį tarp 200 ir 300 staliniškų rublių, kurie verti, 
gal būt, po du arba tris amerikoniškus centus, tuo tar
pu kai už porą batų Maskvoje reikia mokėti tarp 150 ir 
250 rublių, už eilę drabužių — nuo 250 rublių iki 500 
rublių!

Uždarbiai be galo žemi, o gyvenimas be galo bran
gus — nežiūrint tokio “pramonės klestėjimo”, kuris pa
gimdė nuolatinį darbininkų trukumą!

Kame gi dalykas?
Dalykas visai paprastas.^ Sovietų Rusija dar ne

stengia sutvarkyti savo gamybos (produkcijos) taip, 
kad ji butų naši. Nors visfc dirba, bet n.epagaminama 
tiek, kad žmonėms užtektų prekių. Todėl prekių kainos 
baisiai aukštos. Reiškia, sovietų darbininkas yra išnau
dojamas dvigubai: gaudamas žemą atlyginimą už darbą 
ir mokėdamas aukštas kainas už prekes.

Amerikoje ir kitoje kapitalizmo šalyse visai kas ki
ta. čia darbininkų ne trūksta, bet “perdaug”, nes čia 
gamyba yra pasiekusi aukšto produktingumo laipsnio.

Amerikoje darbininkai nbgamina daug daugiau, ne
gu jie gali suvartoti. Net kaj dirba tiktai dalis darbi
ninkų, čia pasidaro prekių perviršis, kurio pramonė ne
turi kur padėti. Todėl ji stabdo gamybą ir atleidžia dar
bininkus.,

Amerika kenčia dėl netinkamo gamybos vaisių pa
skirstymo (distribucijos). Gamybos klausimą ji jau se
niai išsprendė.

O sovietų Rusija dar tiktai grumiasi su tuo klausi

“Tėvynes” . redaktorius vėl parašė “Tėvynėje” editorialą, plusdamas savo partinius oponentus. Jisai vadina “partiniais peštukais” tuos, kurie nematą, koks didelis, jisai esąs “demokratinės tvarkos gynėjas”. Tie žmonės, kurie dėl šito jo “demokratiškumo” abejoja, esą nesąžiningi ir nemylį teisybės, nes —“Šiaip kiekvienas sąžiningas ir teisybę mylintis žmogus mato ‘Tėvynės’ redaktoriaus griežtą nusistatymą už demokratinę santvarką Lietuvoje ir visame pasaulyje.”Pono Vitaičio “griežtas nusistatymas” pasireiškė ypatingai pereitame SLA. seime, Cleve- landė, kai jisai kartu su Vini- ku, Gegužiu ir fašistais balsavo prieš rezoliuciją, reikalaujančią demokratinės santvarkos atsteigimo Lietuvoje.Ponas Vitaitis parodė savo “griežtą nusistatymą” slaptoje tautininkų konferencijoje New Yorke, kai jisai tarėsi su aiškiais fašistais (tokiais, kaip Jurgėla) kovoti prieš “radikalus*” Susivienijime ir pasiuntė pasveikinimą “tautos vadui” Smetonai, ,Jisai visą laiką rodė savo griežtą “demokratiškumą”, rašydamas (po pseudonimu Zei- . kus) šlykščius straipsnius šitie- Jtonininkų “Vienybėje” prieš socialistus ir veikdamas (kartu su savo kamarotu Viniku) tautininkų “Sargyboje”* kurie kėsinosi fašistą Laukaitį ir kitus

iwn » i fašizmo pakalikus pravesti į SLA. viršininkus.Vitaičio griežtas “demokratiškumas” yra puikiai demonstruojamas “Tėvynėje”, kurį visą laiką plusta socialistų laikraščius ir jų redaktorius, bet palaiko bendrą frontą su Kar- piuko “Dirva”, Tysliavos “Vienybe” ir Vaidylos “Sandara”, kuri sako, jogei SLA. esąs* taip nugyvendintas, kad ir asilas galįs jį valdyti.Saco griežtą nusistatymą už “demokratiją” Vitaitis-Zeikus parodys dar kartą Scrantone, dalyvaudamas fašisto Kurpiaus šaukiamoje “bendroje tautinėje konferencijoje”.Jeigu nebūtų gėda, kad SLA. organo redaktorius drįsta šitaip mulkinti savo skaitytojus, tai butų galima iš to dviveidžiu pasijuokti.

mitetas sako, kad su liberalais nėra ko tartis, nes nežinia, kaip elgtųsi liberalų balsuotojai, jeigu ir butų su jų partija susitarta. O apie komunistus jisai pastebi: v""
“Mes manome, kad komu

nistų dalyvavimas (bloke su 
Darbo Partija) butų mums 
tik apsunkinimas rinkimuo
se, o ne laimėjimas. Komu
nistų Partija yra kontroliuo
jama iš užsienių, todėl ji pa
ti negali nustatyti savo politi
kos,”Nepasisekė komunistams prisiplakti ir prie Danijos socialistų. ?Danijos socialdemokratų partijai komunistai įteikė pasiūlymą sudaryti “bendrą frontą” kovai prieš nacius, kurie yra labai veiklus Vokietijos pasienio ruožte. Tą pasiūlymą apsvarstyti susirinko socialdemokratų partijos centras. Reikia pastebėti, kad socialdemokratai yra labai galinga partija Danijoje; jau kelinti metai, kai jie turi savo rankose valdžią. O komunistai Danijoje visai menki.Taigi, centro komitetui susirinkus, premjeras Stauning pareiškė, kad, jeigu komunistai nori veikti bendrai su socialdemokratais, tai tegu, jie uždaro savo partiją, kuri vistiek beveik nieko nereiškia krašto politiniame gyvenime, ir stoja, kaip pavieniai nariai, į socialdemokratų partiją. Centro komitetas šitą Stauningo mint priėmė vienbalsiai, kaipo nutarimą, ir pranešė apie tai komunistams.Komunistai jokio atsakymo nedavė.Atsisakė su komunistais eiti į “bendrą frontą” ir Šveicarijos socialdemokratai.' Partijos konvencija, kuri įvyko prieš dvejetą savaičių, “bendro fronto” klausimą visai ignoravo, Bet ji didele, balsų dauguma nutarė kooperuoti kitomis tikrai demokratiškomis politinėmis grupėmis. Nuo pereitų metų Šveicarijos socialdemokratai pradėjo rinkimuose daryti susitarimus su Jaunųjų Valstiečių Partija, kurios programas yra panašus į Minnesotos Farmer- Labor partijos programą.Šveicarijoje socialdemokratai gauna 26 nuošimčius visų balsų. Jie kontroliuoja jau tris kantonus: Baselį, Zurichą ir Šafhauseną. Stambiausiame kantone Berne socialdemokratų įtaka irgi stiprėja. Pirmą kartą to kantono istorijoje socialdemokratai statė du kandidatu į kantono vykdomąją tarybą (ministerių kabinetą, kuris renkamas visuotinu balsavimu). Rinkimuose gegužės 26 d. tuodu kandidatu gavo daug balsų.

EUROPOS DARBININKAI AT
META “BENDRĄ FRONTĄ”Trijų šalių organizuoti darbininkai Europoje paskutiniu laiku pasisakė prieš komunistų peršamą “bendrą frontą”.Britanijoje komunistai agitavo, kad Darbo Partija sudarytų bloką su liberalais ir komunistais, t, y. vadinamą “liaudies frontą” — mat, komunistai žino, kad juos viepus Darbo Partija į kompaniją nepriims, todėl jie tikėjosi, kad dauginus pasisekimo turės “liaudies frontas*”, kurio nori dalis liberalų. Bet Darbo Partijos nacionalinis vykdomasis komitetas išleido pareiškimą, kuris tą sumanymą griežtai atmeta. Tame pareiškime vykdomasis ko-

PAŽANGUMO MONOPOLIS

Lietuvos užsimojimai
r

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)Dabartinės Lietuvos vyraujančioje visuomenės dalyje nėra ryškesnių užsimojimų, didesnio ryžtingumo ir. ateities įvertinimo. Vietose gyvenimo srityse veikia įvairus stabdžiai, kurie sulaiko bet kur pasireiškusią platesnę iniciatyvą, sumanumą. Todėl viskas, kas tik daroma, žiūrima, kad nieko nebūtų perdaug, kad nebūtų peraukšta, kad nebūtų perdidelis. žodžiu, visame kažkoks savotiškas pernelyg didelis atsargumas ir nenoras vieni įsigilinti, kas bus rytoj. Tokia dvasia visas gyvenimas atmieštas, kad tik nepasirodytų perdaug ryškiai ir didesniu užsimojimu.Štai imkime, kad ir didesnę, sakysime, Kaune statybą. Nespėja kokios nors organizacijos pasistatyti neųnus, ir jos* jau per metus kitus tiek išauga, kad tuose namuose nesutelpa. Tai dar butų pusė bėdos, jei tai butų su visai privačiomis organizacijomis, bet taip vyksta kaip tik su tokiomis, kurios yra vyriausybės kontroliuojamos, arba iš jos lėšų gyvena. Aišku, tokia statyba be vyriausybės priežiūros organų nevyksta, čia ji visur deda savo antspaudą.Ir su ta statyba išeina lyg a- nam sparčiai augančiam vaikui: visuomet marškiniai per siauri.štai Kaune buvo pasistatyta ligonių kasai namai. Žiūrėta, saugota, kad tik jie didesni nepastatyti. Ir metams praslinkus, jau reikėjo tuos namus iš naujo plėsti, nes jie pasidarė per- ankšti. Praplėtė, ir štai jau antrą kartą tenka juos vėl didinti, nes jie permaži... Kiek visa tam laiko sugaišta, kiek beren- kalingai energijos išaikvota! O vien tik todėl, kad tuos namus statąnt npbuta drąsos iš karto juos didesnius pastatyti. Kitaip tarus, nebūta noro toliau pažvelgti į gyvenimą ir apsižiūrėti, kad apdraustųjų narių skaičius augs.Seniau mėginta didinti vie- nintėlis Kaune padoresnis viešbutis, kuris yra vyriausybės žinioje, ir štai jisai tapo visai mažutis. Iš viso jei į Kauną atvyksta kelių šimtų kokia ekskursija, tai ją sunku sutalpinti, todėl kad nesame viešbučiuose vietos.Žinoma, visai privačiam kapitalui lįsti į biznį su didesniu užsimojimu nėra noro, jei nenujaučiama, kad įdėtasai kapitalas tuoj apsimokės. Bet ten, kur vyriausybė kiša lėšas*, ji visuomet privalo žiūrėti ne vien tik pelningumo, bet ir naudingumo. Bet šiuo atsitikimu įdėtas iš karto didesnis kapitalas jau seniai butų apsimokėjęs, nes Kaunas iki šiol neturi di-Komunistai sako, kad “Pirmyn” choro kelionės į Lietuvą “pažangi visuomenė” nerėmusi.Be visuomenės paramos tas choras nebūtų galėjęs sukelti keleto tūkstančių dolerių sąvo kelionei. Tai kokia gi yra ta visuomenė, kuri tuos pinigus sudėjo* jeigu ji “nepažangi”? Kokie yra patys “Pirmyn” choro nariai, jų tėvai ir draugai, jeigu jie “nepažangųs”?
♦“Pažangiąja visuomene” komunistai, matyt, laiko tiktai patys save — ir tuoę, kuriems jie teikiasi duoti “pažangumo” diplomą. Toliaus jie, gal būt, ims dalinti ir “pažangumo medalius”.

LABAI SILPNI GALVIJAI

JEKAIČIAI.—Jurbarko vals
čiaus. — šį pavasarį dėl paša
rų trukumo labai silpni galvi
jai: beveik pusė karvių neat
sikelia. Būdami silpni, galvi
jai dažnai suserga įvairiomis 
ligomis. Daug karvių išdvėsė.

dėsnio viešbučio.

rumai taip pat vyriausybės lė
šomis statyti, tai, rodos, galė
ta būti didesnio užsimojimo, 
bet palinkėta, ar nenorėta apsi
skaityti, ateičiai į akis pažiūrė
ti. Viskas atlikta tik išeinant iš 
tos dienos reikalų. Ateities vi
sai nenumatyta: atrodo lyg bu
tą užsimota tik ta diena gyven-ITaip ir yra. Politiniai visuomeninio gyvenimo dvasia Čia visame vyrauja: kad tik išsilaikyti, o jau kas bus rytoj, tai pažiūrėsime. Bet šiandien mes dar laikomės. Nedaroma ateičiai jokių planų ir ateitimi negyvenama.Tokių pavyzdžių, kur statyba dar jei veik nebaigus pasidaro perankšta, butų galima žymiai daugiau privesti, Bet tai nėra reikalo, čia tik tais keliais atsitikimais norėta pavaizduoti, kiek Lietuvos gyvenime nėra visokių stabdžių, kurie sulaiko bet kokius didesnius užsimojimus, ir todėl visas gyvenimas tramdyte tramdomas ir dėl to turimi net materialiai nuostoliai. jŠiokių pavyzdžių butų galima daugybes surasti ne tik iš Kauno, bet ir iš provincijos gyvenimo, ir fenais daromos Įvairios statybos visai nenumatant ateities. Jau yra nemaža apstatyta tokių mokyklų, kuriose visi mokiniai negali sutilpti, o tik todėl, kad statyta išeinant iš tos dienos mokinių skaičiaus, bet nepagalvota, kad toksai skaičius visai greitoje ateityje gali padidėti.Visu tai suprantama, kad visai privatus kapitalas nenorėdamas perdaug rizikuoti visą savo darbą siaurina, ir siaurina kartais tik todėl, kad neturi pakankamai liuosų pinigų, bet jau jokiu budu nepateisinama, kuomet tokie pastatai daromi visuomenės, arba vyriausybės pinigais. Juk tokie pastatai statomi ne vieniems* metms ir statomi ne vien tik pelno sumetimais, bet ir gyventojų patogumui, rodos, turėtų būti tiksliau apskaičiuojami. Bet jų nesama ir ne todėl jų nesama, kad nebūtų kas tai išmanytų, bet tik todėl, kad nenorima perdaug sava iniciatyva pasirodyti, nes šiandieninėje Lietuvoje tokie žmonės nėra labai pageidaujami. Tai taip ir smilksta visas gyvenimas, nes musų dienų gyvenimo vairuotojai nenori ir nesugeba didesniais užsimojimais pasirodyti, o visuomenėje dar nėra tiek atsparumo, kad savą valią stipriai ir ryškiai pareiškus, todėl ir viską lopome.

Ne tik Kaunas neturi didesnio viešbučio, bet jisai net neturi didesnės patalpos, sakysime, kurioje galėtų koksai tūkstantis žmonių iš karto sutilpti. Didesniems suvažiavimams, subuvimams reikia gerai galvą sukti, kur didesnį svečių skaičių padėti.Tiesa, pastatyti karininkų ramovės gražus* rūmai, bet ir Čia šito užsimojimo nebūta, nes ir tie rūmai neturi tokios patalpos, kad patogiai galėtų, saky- sime^ųksai tūkstantis žmonių sutilpti. Ir vos pora metų kaip šitie rūmai baigti, jau jie remontuojami... ,štai gražus pastatyti kūno kultūros rūmai, bet metai kiti prabėgo, ir jie jau ankšti paliko. Tiek, kiek žiūrovų laiko žaidimų susirenka, jie sutalpinti negali. Kai visų sutalpinti negali, tai bilietų kainos* žymiai didesnės dedamos, todėl sportas daug netenka savo propagandinės reikšmės.
Be to, čia susidaro ir tam 

tikri materialiai nuostoliai. Šie

K LIETUVOS
VILNIJOJE LIETUVIŲ SPAU- 

. DA TEBEVARŽOMAPo ilgų prašinėjimų pagaliau buvo gautas leidimas Vilniuje leisti du kartus per savaitę lietuvišką laikraštį vardu “Aidas”. Taigi “Aidas” užims vietą pernai lenkų uždaryto ‘“Vilniaus Rytojaus”. Bet jau taip pat seniai rūpinamasi gauti leidimus leisti laikraščius jaunimui ir moterims. Norima išleisti jaunimui žurnalą vieton uždaryto “Jaunimo Draugo'*.Iki šiol paduotuosius prašymus Vilniaus storastija atmetė, vis paaiškindama, kad tuo pačiu vardu kas kitas jau norįs tuo vardu leisti laikraštį. Kai paduodamas prašymas leisti laikraštį kitu vardu, vėl gaunamas tas pats atsakymas. Tas tikrai rodo, kad lenkai vis dar nenori leisti lietuviams net reikalingiausių laikraščių.
", ________ — T'b.\
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. and to one old man, in particularSinging

By NORA GUGIS

for the “DaiTHE LITHUANIAN LANGUAGE
(To Be Continued)

night that’s made for romance,
a crutch and an injured

31

Lithuanian people 
by their attendance

Greetings to all and Greetfogs in 
particular to one old man vvhom we 
do not know būt vvhom We watched 
on the streft car the other day.

I sat in the dark vvatehing the sky, 
Wondering about the moon sailing high.~ 
The stars glimmering likę a million lights 
Gavę me a pieture of other nights.

isn’t endugh for everyone 
the moon and švvear at the sun

are in demand. Naturally these 
would not be successful, or 

not take place at all, if there 
not enough

“Here, son, šit downl“ be said, ti- 
sing to assit a young man who was 
wending bis way forward on a some- 
what crowded Street car, having a litrle 
difficulty with

NAUJIENOS, Chicago, Dl

j
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(Continued from lašt vveek) 

DAINOS IN AMERICA

This very beautiful custom of sing
ing, thi| inberited love for dainos, the 
Lithuanian immigrant carried with him 
to bis new bome—America, wbere it 
has played an important part not only 
In his life, būt also In the sbaping of 
those of his 
precious to 
neration to 
appreciation
life. and an inherited desire to adom 
ones self with the jcwels of music.

children. For vvhat is mare 
hand down from one ge- 
anotber tban a love and 

for the beautiful things in

into 
and 

tup
dai* 

sung

AMERICANS FIRST—LITHUANIAN .ALWAYS
• 4 .

are taklng place practieally each and 
every evening where tbe Services of the 
choruses, the individual soloists and 
others 
events 
could 
were
supporting them, 
and otherwise.

LUC
Well, how are you all, my dear 

friends? “Have you been enjoying 
yourself ?“

“I certainly have had one grand 
time!“

“Where and whMi?“
“Oh, didn’t you hear about the LUC

“Tell 
there?”

“The

me about it. Who vvas all

There are nights when the vvind ghostlike howls 
And God on our earth crossly scowls, 
He sends His messengers lightning, thunder, rain, 
To frighten the people who carelessly complain 
That there 
That eurse

Thert’s the
A boy and giri so elosely dance.
On this night that the stars are so bright, 
To them the vvorld is all good and right. 
Their eyes tell the story; not word 
Only the breeze in the trees is heard.

Out in the city, bustling and gay, 
A million lamps turn night into day, 
There vve see a happy throng, 
Gay places, gay people, "Life is a song.“. 
Up in a penthouse, near to the sky 
They watch the people below go by.

In the country, night is serene, 
The cool night breeze is fresh and dean. 
The fields of grain are grovving so deep e 
Every farm animal is fast asleep.
For at night the farmer mušt have his ręst, 
Early at dawn he’s up at his best.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

9tb, Pirmyn 
Party at Nef- 
Farevvell Party

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Children’s Civic 
Theatre

To AU 
PersonaĮities

Therefore, tbe Lithuanians upon ar- 
riving in America, weherever settled in 
smaller or larger groups, began organlz- 
ing themselves into singing circles, 
groups where tbey could gather 
spend their leisure moments in the 
py spirit—reminiscing tbrough the 
nos tbey bad heard and so often
in Lithuania. They were eager, also, to 
familiarize themselves witb tbe songs 
and music of othen, and so sougbt some 
one of their group, one who had more 
understanding and wa$ better versed in 
tbe art of music to teacb them at fir&(, 
and later they secured leadership of pto- 
fessional artists, 
concert 
dies.

The 
gers of 
of some 
He came here, on his first concert tour, 
about thirty years ago. It was he, Mi
kas Petrauskas, who inspired so many 
of our young people to study music 
in connectioh wkh theiV ’ gėhe'ral educa- 
tion, a great many of whom, later find- 
ing they bad either exceptional talent 
or simply found a great fascination in 
tlw study of music, are today out
standing professionally and leading fi
gų res in our musical activities here and 
abroad. Mikas Petrauskas also eneopr- 
aged the stagiug of musical performan
ces, having written and 
ones here himself, and 
the interest of othen 
of sucb activities.

Als, Ann, St)n, Sally, Wanet- 
ta, Jo, and all the others. In all about 
thirty five members and friends. 
Ed was there too.“ 

“Well, tell me more. Wbere 
what did you all do?“

“The party was May 29th at
thirty at Roberte Farm. There was a 
three fold purpose, graduation, farewell 
and formai 
bers. The 
for such a 
tended the

And

and

seven

A

Oh yes, I knovv that night is eternal 
Beautiful things are always nocturnal. 
There will never be a more vvondrous sight, 
Than the sky panorama I sėe tonight.

0 Friday morning at 10:00 o’clock 
A. M. the Pirmynites left Chicago by 
train to New York. From there they 
sailed Saturday June llth, at 12:00 
noon to Havre, France. Then, by train 
to Paris, Berlin, Cologne, and tbey 
vvill be in Kaunas, Lithuania by June 
22nd or 23rd, in time 
nos Šventė.“

0 Thursday, June 
held its finai Farevvell 
fas’. Prior to this, a
was held at Syrena Hall for Pirmyn 
by the Valdyba, rėmėjai and countless 
other friends k>f Pirmyn. $337 vVas 
raised that evening for the Pirmyn Fund 
and 200 people attended. Tbe series 
drawings for tbe $400 mdse,, and the 
$100 cash prize was held at the Finai 
Farevvell Party at Neffas.

0 Tuesday, June 7tb, there vvas a 
meeting of all tį>e parents of chorus 
members vvho vvent to Lithuania.

0 Sunday, June 5th, at the Men’s 
Chorus Picnic iri the Forest Preservcs 
(Jefferson Woods) a mixture of Pir
myn girls and fellovvs played the Men’s 
Chorus baseball. Score 28 to 26 in fa- 
vor of Pirmyn. Money raised at the 
Picnic vvent into the Pirmyn Fund.

0 And so, Pirmyn has left Ame
rican soil for a 6 vveeks Chorai Tour 
in Europe and Lithuania. Novv, that 
all the hustle and bustle is over,

medium of the chorus, to 
gratitude of the chorus 
saying “tbank you“ to 
Lithuanian organizations

The Children’s CivĮc Theatre,,\spon* 
sored by the Chicago Drama Leagnfe, 
and under the auspįces of the City of 
Chicago, vvill open its žįst season July 
Ist at the Navy Pier, and continut 
thrU July and August.

Regjstrations vvill be held July Ist 
in the Art Gallery at the Navy Pier ai 
1:00 P. M.

Instruction in singing, dancing, and 
dramatic art vvill be given free to all 
children from 8 to 18 years 
every Monday, Wednesday and 
from 1 to 5 o’cjock.

Evening performances every

of age, 
Friday.

Monday 
at 8:30 and Wednesday Matinees 
2:30 are open free to the Public.

Girls and Womens 
Gym News

I de-

at

you, si r, būt it’s quite

the yonng man besita-

“Oh, than k 
alright!”

Seeing that 
ted, the old man smiled and again firm-
ly invited the lad witb a “Šit dourn, 
son, Fm the one who can s ta n d al
right: you can’t. Maybe some other time 
you’ll offer me your seat.”

— Lillian.

vvho came here on 
tours from their European stu-

first of these pioneer messen- 
music, a singer and composer 

nota, was Mikas Petrauskas.

very
ar-

cooi, 
mem- 
green

stagCd the first 
thereby 
in the

aroused 
support

knovvn

TERCENTENARY OF FINNS IN 
AMERICA

By L. J. Esunas

June of this year, the Tcrcenten- 
the Finns 
permanent

Yliąppilaskunnan Laulajat 
$bbi$yiated by the Capital 
is elosely connected vvith 
national avvakening which 
century broke out in the

Mrs. Vaught. Both having 
training. At 9:30 each mor- 
children 
and go

vvill meet at the 
to the playground. 
they will be dis- 
enjoy nature study, 

, sanderaft

Chicago “BIRU-

now ending its 
musical history, 

am correctly in- 
in this Feliowship

entire’ exhtence, Bi-

of 
I

One of tbe oldest and best 
musical and dramatic organizations in 
America, one that stands as an appro
priate monument to the untiring ef- 
forts of tbis great idealist. Mikas Pet
rauskas, is out ovrn 
TE.“

Biruti, vvbich is 
twenty-ninth year 
vvas organized, if 
formed, right here 
House. During its
rutė has always been a pūrely educa
tional and cultural organization, one 
vvbich served not only the Lithuanian 
people In their activities, būt vvas also 
a medium tbrough vvhicb the outside 
vvorld became acquain<ed vvith Lithuan
ian songs, their national dances and 
costumes, tbrough its participation in 
numerous important International ev
ents, song festivali, etc.

In 
ary of the establishment by 
and Swedes of the first 
settlements in the Delavvare River Vaiky
will be commemorated. In the celebra
tion, the Federal Government and the 
States within which' the territory of 
the New Svv'edish i KDolony' lay—Del.i- 
ware, Maryland, Pennsylvania and New 
Jersey—will join hands with various 
organizations that are commemorating 
the arrival on our American shores ot 
the pioneers of 1638.

our
the

who
and

A- 
of

initiation of the new mem- 
place was most convenient 
party and tbe managėr ex- 
warmest welcome. The so

čiai committee planned everything 
carefully and transportation was 
ranged for those without cars.

Although tbe weather was 
when we got there a group of 
bers began to play games on tbe
lawn. A sinall group wėre enjoying 
themselves at the eoektail bar or danc
ing. With the formai initiation taken 
care of the party adjourned to the din- 
ing room for a delicious dinner. The 
trees and woods around the farm echoed 
with gay voices and diseordant notes. 
Ali the college songs and the dub song 
were sung under the direction of 
petite Miss Pech. Miss Scrickus, 
cbairman, introduced Mr. S. Drigot, 
announced the various speakers 
honored guests of the evening.

A toast was given to the initiates of 
the LUC—Walty Poser, Sally Poser, 
Wm. Charn, Al»xander Childs, Jose- 
phine Schults, Ray Matheivs, Bernice Ris
čias and Al Mickevičius. Al Childs and 
Ąl Mickevičius were also taken into 
the Al club. Bill Chatn, vyho was in 
unusually gay spirits, kept proposing 
more toasts and many more followed 
with much amusement and chattering. 
Congratulations were given to John 
Balanda, graduating from U. of Chi
cago, Bill Charn, School of Dentistry, 
Loyola; and Vytaut Slakis receįving a 
Masters Degree in Physiology and a 
Bacbelor of Science in Chemistry. The 
cbairman of the sočiai committe, Anne 
Sckrickus gavę her fatevvell speech and 
introduced the others of the members 
who were leaving on the šame excur- 
sion witb Pirmyn. Best wishes wero 
extended to Šalty Aleksiunas, Al Mic
kevičius, Edgat Firant and Anne Skric- 
kus. Far Into the early hours, stunts, 
cjever skits, songs and 
nued. All bid farevvell 
happy and with a wish 
such enjoyable parties.’1

sire, as the 
express the 
members in 
the various
and individuals that made possible this 
trip, “Naujienos“ for one who have 
so ardently given time, space, and ef- 
fort to the Pirmyn Chorus in helping 
them to go to Lithuania. Thanking all 
the various organizations is impossible 
,at the present time. I wish to 
that the remarkable altitude and 
ponse that Pirmyn received when
first presented their idea of going to 
Lithuania was tiuly 100% Lithuanian 
Sportsmanship, and the manner in 

aided
re-

statė
res-

they

ta

The cultural activities of the Lithu- 
aniana in Chicago are very numerous, 
and hundreds of young Lithuanians ate 
gathe^d into many different groups. 
These groups are beaded, also, by 
merican born musicians and leaders, 
Lithuanian parentage.

lt may be interesting for you
know, that for a popuhtien of about 
one hundred and fifty thousand Lithu
anians in Chicago (there are probably 
a great many more, including the new 
generation) there are no less than sa
van major mixed choruses, eacb with 
a membersbip of at least fifty voices, 
and in many instances a great many 
more; also two outstanding malė cho- 
rusef, and a good sized symphony or- 
cbcatra. vbich u aow in its seventh 
year. (I am not including the va- 
rions chnrcb choirs and jnvenile orga- 
nizations).

Now then, all of these organizations 
arrange at least thrce of* their own 
major performances every season, and 
hardly a week ever goes by when one 
or another or several of them, are not 
partieipating in an aftair arrangtd by 
•ome other organization. Very often, 
there are two or three important ev- 
ents falling on the tame day, and not 
considering how many smailei affairs

Helsinki, University 
83,^'from the very be-

dancing conti* 
tired būt 
for many

very
mote

Lithuanians 
concerned—* 
and Poland 

be confused,

an ethnological and 
the Finns are mote 

their neighbors that 
them than they are

a rightful 
because hei 
classes and

Finnish as 
and usually 
letters YL 
the Finnish 
in the 19th
sočiai life of Finland, The world fa- 
mous national ^|>ic Kalevala became at 
that time, in ą^yery'Iarge measure, an 
inspiration for artfiors and artists, 
There grew up a generation of artists 
and coinposers alnoiig whom the most 
prominent personality- Jean Sibelius is 
considered one of- the greatest musical 
genii of our own time. One of the 
results of the national awakening was 
the fo ’’ ' 
Chorus
ginning its principai aim was the cre- 
ation and development of Finnish cho
rai music and1 indeed it has consider- 
ably contributed to the raising of Fin
nish chorai music to its present level.

The singers in the “YL” are stu- 
dents and alumni of Helsinki (Hel- 
singfors) University and other higher 
institutions of learning in the Capital 
of Finland who, spontaneously, vo- 
luntarily and without any compensation 
whatever, practice the art of singing. 
It is evident that the work in the “YL* 
mušt be well disciplined and be very 
intense because each singer is a mernber 
of the chorus only during the time of 
his studies, aftet which time he mušt 
give room for new comers.

whičh ’fhė^lippdrters of Pirmyn 
their fellow Lithuanians was in 
ality remarkable.

0 Of course, there were a few 
nor factions that didn’t support 
myn. The chorus will indeed be 
to help the organizations 
aided them in any affair 
hold with its moral support 
return. Pirmyn will return 
about

Pre-School classes will be eondueted 
on the play ground of Marquette Park 
in the morning beginning June 20th. 
Classes will be eondueted by D. Fra-, 
sor and 
pre-school 
ning the 
^ieldhouse
At 12:00 Noon 
missed, They will 
rhythm ’ band, story hour, 
and games. This is all free and mo- 
thers you really should take advantage 
of this because it is a cbance to get 
your house-work done up in a 
and know your child is being 
care of.

The play-ground, during the 
ing hours will be available 
the pre-school children, age 
5 and 6 yrs.

In the afternoon the older 
girls will find handeraft, story hour, 
nature study, sports and many other 
activities being offered. Mothers, send 
your children to Marquette for a hap- 
pier and healthier vacation under train- 
ed supervision.

The young man’s “Tbank you, sir”, 
seemed more than a promise. Undoubt- 
edly, he will remember that moment 
and will likewise be quick in extend- 
ing courtesy.

He couldn’t 
it wasn't the 
age whom he 
comfort who 
him; it was 
with ciothes 
of hard toil.

If any of
roused to thinking. of course, we 
not know. The Street car jogged 
ward and so did we.

help būt remembet that 
young m e n of bis ovrn 
had passed by sitting in 
had thought of aiding 
a gray-haired, old man 

and hands that bespoke

these young men vvere 
do

on-

hurry 
taken

morn- 
only to 

2, 3, 4,’

boys and

... Yes, . . until we came to the 
fice of a savings institution, wbere 
were deligbted at seeing a comparative- 
ly new professional in our circles put- 
ting into safe keeping a portion 
his earnings. Congratulations, Dr. 
kubs, golf1 and women are not the 
ly important pursuits. A savings 
count is THE thing . . . or, 
some sweet feminity who i 
you to save those dollars?!?

of-
wc

of 
Ja- 
on- 
ac-

say, is it 
inspiring

vve ask of Miss

that 
they 
upon

to America

mi- 
Pir- 
glad 
have 
may 
their

Aug. 23rd or 24th.
Raskey Huey.

31 BIRUTĖ

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Blauzdit, 
Brighton 

the pecu- 
after she

by Dr. E. G. Petere

Our Siek Railroads.

a
not 

that 
sy-

dangerously so 
entire railroad 

sufferers should be 
well ones, and then

0Memorial day was another 
day. Members of the organization 
at the ezercises 
tional Cemetery 
found having a 
nic. Here there
of notes and salutations.

busy 
wete 
Na-at the Lithuanian 

and later were to be 
grand time at the pic- 
was the

It mušt be remembered that around 
the dates of these settlements, the Fin
nish people were in the analogous po- 
litical status as were the 
as far as stateeraft was 
Grand Duchies of Sweden 
respectively. It mušt not
however, in thinking that the Finns 
are characteristically the šame as the 
Swedes any more than the Lithuanians 
are Poles. - From 
cultural standpoint 
elosely related to 
are just south of
to the Swedes. That is one of the rea- 
sons why Finland has been classified 
as a Baltic State likę Estonia, Latvia, 
and Lithuania.

Finland has, therefore,
place in the eelebrations 
own pioneering workins
their renowned progenies contributed in 
no small measure in the early up- 
building of these United States. By 
the time United States became a full- 
fledged nation, a few descendants of 
tbe Delaware colonists had risen to pre- 
eminent positions in local and national 
affairs; among them wete signers of 
the Declaration of Independence and of 
the Constitution of the United States.

Finland has furnished a singularly 
happy and appropriate beginning fot 
the series of events that will culminate 
in the eelebrations this month by send- 
ing over here on an extensive tour het 
famed Helinski University Chorus as a 
teptesentative of Finnish chorai music. 
The founding of the chorus known in

usual exchangt
June 
been

12tb. A largo bungalovv 
reserved.

had

local Finns as
Minister and 
-from Min- 

Montana and

0 Heilo Friends and Members of 
Birutės Chorus: Just a frienfily greet- 
ing from your new English correspond- 
ent, for the coming season, which I 
hope, and that with your co-operation 
I know, will be a success, and will do 
my best to make it so.

0 Now getting down to facts, and 
lašt Friday’s meeting (June 10), which 
was a general meeting, 
eleetion of a new staff, 
the coming season; The 
officers are as foliows:

Mr. Paul Miller—re-eleeted Presidcnt 
Bruno (Brooks) Bruknis—Ist Vice- 

President
John Svitoris—2nd Vice-President 
EmilyjS'Vičas—Secretary re-eleeted 

' Walter Petrauskas—Financial Secret
ary

Mary Bernotas—Treasurer-re-elected

Likewise, 
the pretty school ma’am of 
whether or not it is merely 
niary advantage she will reap
has additional educational ertdits to bet 
name which automatkally adds some- 
thing or other to a school ma’am’s re- 
muneration, or is it a thirst for know- 
ledge that has made ber enroll for a 
summer course at tbe U. of C.? Both 
reasons are good enough, .. būt . . . 
just what or who had a wee-wee bit 
to do witb your choice of the U, Miss 
Helenf

And wbo, oh, 
wben, oh, 
out for a 
well-known 
their office 
“yes“ to a
ney ... in the near future... say we?

who vvill tell us 
vvhen vvill the bells ring 
ceriai n, only daughter of 
business folks vvho have 

in Bridgeport as she vovvs 
popular Lithuanian attor-

Reconstruction Finance

consisting of 
and ideas for 
newly eleeted

'Tis in the very near future that 
Father's Day rolls ’round. Corning 
Sunday, to be definite.

applying the poultice 
loans of the 
tvventy days 
bankruptey

—■’ are 
of con- 
money. 

vvent in-
taxpayers 
before it 
courts ovvning tbe 

the Erie receivet 
certificate of gooc

that that road was not in 
re-organization. Būt Herbert

As we bonor our motbets, let’s 
eųually remember our fatben. May 
we long bave them with us to say: 
“Šit down, 
daughter.“

And my 
of all dads,

tori,“ or “Come here,

Dad, to me, is the “tops” 
says —N e tošy

0 Sports and other 
become an integral pa r t 
zation. At present golf and tennis tour- 
naments are scheduled and Al Rulis and 
Vic Krauchiunas have respectively charge 
of the tennis and golf meits. Gaga park 
has been the center for the tennis 
matebes. Al Childs and Al Endzelis 
forever talk of "love” and that game. 
Do you suppose they really mean ten
nis? They daim it is.

The young ladies have\ also inter- 
ested themselves and Wanetta has en- 
couraged Al Childs to giye 
in the art of tennis.

activities have 
of the organl- The LUC 

applications
Schalarship 

are acceptable
Loan 
ųntil

of Lithuanian dės-

Fund
August 1. Any student Sophomofe, 
Juniqr or Senior
cent, and a resident of Cofek County
is eligible. Any Information and appli- 
cajion blanks may be requested from 
Al Rulis, 5409 S. Sacramento Avė.

her lessons

wi- 
the
our

The LUC is having an 
Paddock-Hooker Lakęs in

outįng to 
Wi$consjn,

At this time the LUC again 
shes to extend its best wishes to 
graduates, and to welcome them in 
group if they are not yet members of
the organization. Ron Voyage and best 
wishes to our members and the Pirmyn 
group enroute to Lithuania!

A. Kaltis

It was this particular scholastic cho
rus of fifty-five voices, under the lea
dership of Martti Turunen, that ar- 
rived in Washington, D. C., Saturdav 
noon, January 15, 1938 fresh from 
triumphs in New York and Boston. 
They were greeted at the railroad sta- 
tion by a delegation' of 
well as by thef Finnish 
Congressional d.elegations 
nesota, North .Dakota,
Wisconsin. They were then taken on 
a sightseeing tour and while visiting 
the Capitol Building, they were greeted 
by the Vice-President and were even 
granted the extraordinary privilege to 
come on the floor of the House of 
Representatives. That evening there 
was a reception and dance given by the 
local Finns and thejir friends under the 
chalrmanship of Mr. John Savolaine. 
I attended this . funetion and had the 
chance to speak to some of the young 
men 
They 
sion.

who impressed me very highly. 
vvere all of some chosen profes- 

eraft or business.

Tbe Sočiai Committee consists of:
Eva Virvaitė
Adam Micevicz
Steve Dering
Frank Gelžtnis
Correspondents:
Joseph Lauras—Lithuanian
Bruno (Brooks) Bruknis—English
0 As you all notice this season 

we are going to have a bigger and 
better staff, and with your co-operation, 
Birutė vvill have a great and glorious 
season. I assure you that 
eleeted staff will make its 
have it so.

0 It was also decided
the summer months we will have re- 
hearsals every Ist and 3rd Friday of 
the month. This coming Friday being 
the 3rd (June 17) 
month, we are going 
hearsal and a meeting 
we are going to do to

months. So you, folks, put on 
thinking ęaps, and lets have your 
apd suggestions this Friday.

0 Rehearsals as usual at Sandara
hall, at 8:00 P.M. .

0 1’11 be seeing all Friday Evening. 
all, new and old members, be 

Brooks

by the ICC’s 
refused to lean

Baltimore and 
selling at bank-

(To Be Continued)

Tennis
A Tennis Club is being organized 

Marquette Park. The initial meeting 
slated for Tuesday, Jųne 16th. Tennis 
players whetber experienced or not are 
ręquested to attend. Tournaments, in
struction and sočiai activities will be a 
few of the clubs aims. Fo< furtner In
formation contact J. Kosnar, Athletic 
Instructor at Park Fieldhouse, P. S.

at 
is

this nevyly 
business to

that during

Friday of the 
to have a re
to decide what 
enjoy our Sum-

mer 
your 
ideaS

Let’s 
there.

July 4th 
Celebration

Many of our railroads are siek, 
few of them so 

they endanger our 
stem. The worst 
separated from the
given the treatment so urgently needed 
— a drastic eutting down of their 
bonded indebtedness.

Būt, instead of courageously apply
ing the knife of thorough re-organiz
ation to this cancerous growth of dėbt, 
the RFC
Corporation — and the ICC — Inter
state Commerce Commissiion 
merely 
tinued

Just 
to the
RFC $16,000,000, 
from the ICC a 
Health - 
need of
Fitzpatrick of the Chesapeake and Ohio, 
which has a controlling interese in the 
Erie, was not fooled 
Health certificate. He 
the Erie any money.

Then there is the 
Ohio, whose bonds are
ruptey lėvels. Enormously overcapital- 
ized, that road mušt earn $100,000’ 
daily merely to meet its fixed interest 
charges, when at present it is earn- 
ing about $10,000 a day. Yet up to 
the end of 193 7, RFC had lent the 
B. and O. $80,000,000, and for the 
first quarter • of 1839 the RFC and 
ICC permitted an addftional loan of 
$8,223,000 to that road, to be used 
for maintenance. Būt the B. and O.: 
used that lašt loan largely to pay debts 
for past upkeep, even to pay off notes 
for equipment bought in 1922 and 
1926. Then April 1 the B. and O. 
furloughed its derks.

When an ordinary person or bust- 
ness is overextended, it mušt pay its 
debts, pr go bankrupt. Unde Satn 
doesn’t pour the taxpayers’ money In
to a bottomless hole of insolvency.

Similarly, wbat our siek railroads 
need is a drastic purgative to rid them 
Of the killing load of boflded-indebted-i 
ness. Holders of railroad bonds shoulc| 
take their loss, rather tban be proteet- 
ed at the ezpense of the already beavily, 
burdened taxpayer.

Plans are novv being made to hold 
one of the most spectacular and spon- 
taneous eelebrations ever attempted at 
Marquette Park.

The Svvingers Golf Club vvill in- 
augurate the day’s program vvith one 
of tbeir interesting tournaments. Plen- 
ty of prizes vvill be offered so tbat the 
dub as vvell as the good golfer vvill 
have an opportunity to share in the 
avvards.

During tbe afternoon • track meet 
vvill be in progress on tbe new|y con- 
structed track. Dashes, Rtiays and 
Field events vvill hold tbe attention 
and interest of patticipants as vvell as 
spectators.

Ako during tbe afternoon an 
Star Sofcball game is scheduled 
thp baseball field.

In tbe evening festivities vvill
vvith a program of talented amategrs. 
This vvill be follovved by a Street dance 
vvith tbe syncopated 
popular orchestra.

To top off tbis 
gram, vvbich by the 
tbe public a display 
serve as a dimax.

Furtber details vvill be announced at 
a furtber date. p. S.

All 
on

įtart

rhythmi of some

well rounded 
way is all free to 
of tirt works vili

pro-
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Chrysler-Plymouth iDiena Iš Dienos
Atsilankė daug narių ir svačių

graži

vie-

kitų organizacijų veikėjas. Už
sirašė “Naujienas” ir davė gar
sinimus.

DAUGYBE VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

$16.20 ŽEM’ATicv rnACH FARES 
Iš Chicagos i
NEW YORK I

$5.85 CLEVELAND
Iš Chicago 9:40 A.M. l’:20 PM.
Į Cleveiand 5:59 P.M. 7:59 A.M.
I New York 8:12 A.M. 5:42 A.M.

Bagažas paimamas iš vietos ar ho- 
telio ir vežamas tiesiai į TJew York 
prieplauką. Klauskit savo laivinin
kystės agento. Arba pašaukit

i WABASH 2780
I NICKEL PLATE ROAD

Pagerbė 
Mary Lidžius

Birželio 4 d. įvyko 
Birthday Panty pagerbimui 
Mary Lidžius, 3247 S. Green St.

Parė buvo surengta pastan 
gomis jos dukters Margaret su 
pagalba Stella Paulauskas ir 
Walter Tarasevičius. ' Parė ge
rai nusisekė. Buvo daug svečių. 
Muzikantas Povilauskas patie
kė gražią muziką, prie kurios 
seni ir jauni linksmai pasišoko. 
Mary Lidžius yra dėkinga vi
siems dalyviams ir rengėjams.

Steponas.

Augustas Saldukas, 4038 Ar
cher avė., Midland Spulkos se
kretorius. Atsinaujiino “Nau- 

V. Kanapickas, 4525 So. Ca- jienas”. P-nas Augustas Saldu- 
liforn^i avė., žymus buvęš biz- kas ne tik yra Midland Spul- 
nierius ir gero budo žmogus, kos sekretorius, bet ir gabus 
Drg. Kanpickas per ilgą lai- nejudinamo turto (Real Esta- 
ką negaliuoja. Savo sutaupy
tus pinigus baigia praleisti ant 
daktarų, bet be “Naujienų”, 
sako, būti negaliu. Todėl ir at
sinaujino “Naujienas 
niems metams.

G. Rudžius, 3136 W. SPersh- 
ing Rd., labai pavyzdingas ir 
rimtas lietuvis, užsirašė “Nau
jienas*’. G. Radžius yra tikras 
brolis laidotuvių direktoriaus 
Radžiaus.

te) ekspertas. Iš profesijos 
yra geras vargoniųinkas ir la
bai gerai vartoja smuiką.

Petronėlė Kvietkienė, 3140 
Wallace St., žymi draugijų dar
buotoja ir turi plačią pažintį 
su Chicagos lietuviškąja visuų- 
mene. Labai draugiško ir malo
naus budo. Užsirašė “Naujie
nas”. . • .

Tarp •
Naujieniečių

J. Williams, 4222 So. Wash- 
tenaw avė., buvęs Lietuvos ka
rys, o dabar su šeimyna apsi- 
įį^venęs viršminėtu antrašu. 
Užsirašė “N-nas” Williams yra 
draugiškas lietuvis, labai rim
tos ir plačios išminties pasau- 
liožvalgas.

» » »
A. K. Valakas užlaiko A. V. 

Taverną, 1219- W. Madison st. 
yra žymus Keistučio Kliubo ir

Frank Krasauskas 4353 S o. 
Maplewood avė., inteligentiš
kas ir gabus lietuvis, yra poe
tas ir žymus Dariaus-Girėno 
Posto 271 ir kitų organizacijų 
veikėjas. Pastaruoju laiku dir
ba miesto darbą Engincering 
Bureau Water Dept. Užsirašė 
“Naujienas.”

» » »
Adelė Budris yra žmona vi

siems gerai žinomo G- K. Bu
drio, 2710 W. 59lh st. Paradise 
Tavern ir urmo sandėlio sa
vininkai. Adelė seiliaus buvo 
Ramo va Gardens savininkė. 
Užsirašė “Naujienas”.

Emilija Nesteckienė, 843 W. 
34th St., žymi draugijų veikė
ja, kuri geg. 28 d. išvažiavo į 
Lietuvą ir mano prabūti kelis 
mėnesius. Išvažiuodama užrašė 
savo vyrui ‘‘Naujienas*” ir pa
sižadėjo pranešti naujienie- 
čiams žinių apie Lietuvos pade-

SUSIRINKIMAI
Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinki

mas bus antradienį, birželio 14 d. 8 v. v. Liuosybės svel. 
Malonėkit visi kliubiečiai atsilankyti ir kaimynus atsives- 
kit prirašyti. Atsiminkit, kad daug darbo prieš mus stovi.

. Valdyba.
Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį, birželio 
14 d. Darbininkų svet., 10413 So. Michigan avė. ka»p 8 v. 
vak. Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir išrinkti darbininkus dėl busimo 
pikniko liepos 19 d. Ryan Woods, Beverly Hills.

- , . P. J. Kučinskas, sekr.

Teisybes Mylėtojų 
D-jos Metinis Pik
nikas Nusisekė

» 'B »
Petras Alšauskas, nenuils

tantis Keistučio Kliubo veikė
jas ir valdybos narys. Taipjau 
uolus “Pirmyn” choro rėmė
jas. Drg. P. Alšauskas yra, taip 
sakant, ^ryno kraujo lietuvis 
ir lietuviškame judėjime visur 
dalyvauja ir gausiai remia savo 
tautos reikalus. Yra senas 
“Naujienų” skaitytojas ir da
bar jas atsinaujino.

» » »
Taigi, matote. Dar tik nuo 

Naujų Metų pradėjau dirbti 
dėl “Naujienų”. Į tą trumpą 
laiką įsigijau gražų būrelį lie
tuvių, kurie mane remia. Be 
abejo, laikui bėgant, gal pasi
seks sudaryti gana didelį aps
kritį. Naujieniečių yra daug. 
Tik jų reikia paieškoti. Ačiū 
visiems, kurie mane remia dir
bant dėl “Naujienų”.

Steponas Narkis,
4353 So. Talman Avė.
Tel. Lafayette 3849.

Birželio 5-tą d. įvyko Teisy
bės Mylėtojų Draugystės pik
nikas, Justice Park, III., Ar
cher ir Kean avės.

Piknikas visakeriopai pavy
ko ir pelno liks nemažai, Pub
likos buvo daug. Teisybiečiai 
S t. Rumchakai, D. Baliai, Ste
ponavičiai, A. Churas, A. Kli- 
knai, J. Budreck, M. Kovars- 
kienė, Kotrina Virketis, A. Ka- 
telninkas, J. Rizgenas visą lai
ką sukinėjosi apie barą ir vai
šino teisybiečius. Žinoma, tos 
vaišės jiems brangiai kainavo, 
bet už tai teisybiečiai ir jų ne
užmirš.

Apart teisybiečių turėjome 
daug ir brangių .svečių. Iš to
kių buvo Paul Miltenis, Chi
cagos Lietuvių Dr-jos finansų 
ministeris, Waltcr 
Keistučio kliubo 
Frank Jakavičia 
kliubo veikėjas, P.
J. Rūta, Dr-jų veikėjas ir žy
mus biznierius, ir daug-daugj 
kitų.

Beje, buvo Peoples Rakandų' Ra(J0 PaSlkOrUSl 
krautuves visas stabas. Jie ne *•
tik patys buvo, bet atsiuntė Chicagieti 
ir garsiakalbio vežimą ir visą °
laiką linksmino publiką dai-į 
nomis ir įvairiomis rekordinė
mis melodijomis. Apart to, 
prie garsiakalbio buvo pri
jungtas mikrofonas, kuriuo 
“anaunseris” Steponas Narkis 
ir valdybos nariai visą laiką 
laisvai naudojosi. S. N.'

Ūkyje, apie tris mylias nuo į 
Crete miestelio, ūkininkas Wil-! 
liam Pansa atrado pasikorusį 
žmogų. Policija patyrė, kad 
tai buvo W. F. Herlihy, chica- 
gietis nuo 1742 W. 81st Street, i

Federalinis
Baletas

Sharka, 
ministeris, 

Keistučio 
Alšauskas,

Nuo birž. 19 d. per apribo
tų laiką Great Northern teat-j 
re pradės vaidinti federalinis 
baletas. Vaidins trys baletai 
po direkcija Ruth Page ir Ben- 
tley Stone. Įžanga pasiliks to
kia pat prieinama.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GRANE COAL C0MPANY
Tel. Portsmouth 9022

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, piarris ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

išsiėmė Leidimus 
¥ edyboms 
(Chicago je)

John McKevver, 26, su Peggy
Bumblauska.s*, 18

Ado^ph Shiirkus, 27, su Jo- 
sephine Waichaitis, 23

Reikalauja
Perskirti

Anton Litwin nho Rc-se Lit- 
win

Antoinette Gečas nuo Frank 
Gečas

(Screened) Tonas $7.00 
DAUG PIGESNES

5332 So. Long Avė.
POCAHONTAS Mine Rnn

. SMULKESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Republic 7345
PAULAS Furniture 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St., Chicago, III. 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Sutaupysite 50 Doleriu “The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. GrovehilI 4318.

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

<*

šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti {vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Pirkdami Elektrinį Refrigeratorių 5 ir 6 pėdų. Elektriniai Refri
žeratoriai, verti S 159.00, Pas BUDRIKI Dabar už . $99

DAILY
BUSINESS
DIRECTOR Y

VISOKIOS RŪŠIES MEZGINIAI.

FOTOGRAFAS

I į juos už keletą centų įsigyti.

TEL. BOULEVARD 7010
gm>

i

su gražiais 
nors ir pa- 
Todėl gera

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tek VTGTORY 9670.

■r

• RESTAURANTAI

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

"į: -t..'

Naujas Refrigeratorius, 
1938 metų, 4 pėdų ir pusės 
vertas $125.00,

Lengvais Išmokėjimais 
Didžiausias pasirinkimas: 
Westinghouse, General Electric, 
Norge, Kelvinator, Crosley Re- 
frigeratoriai nuo $117.00 ir auk
ščiau.

1938—1939 RADIOS
Philco, R.C.A. Victor, au

tomatiškas tuninimas, 
vertos po $125.00, su 

nuolaida $50.00, parsi
duoda tiktai už

$69.50
Radio ir Phonograhas su 

12 rekordų už $49.50

CROCHETED EDGINGS PATTERN 1756
No. 1756 — Mezginius galit vartoti prie bile kokių baltinių

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1756

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavv^dj No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija .

PETER PEN

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų 

Gražiai paklotas 
indais stalas sužavi 
prasčiausį asmenį,
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

Budrikas dabar užlaiko rakandus dideliame pasirinkime. Jie uži
ma 5 lotų vietų ir kiekvienam yra iš ko pasirinkti

Jo$.F.Budrik,lnc
3409-17 S. Halsted St

K

fe s

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12'50
GYDYMAS....... ...................ŠfZn.OO
LIGONINĖJE ......... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ..... z
VISAS LIGAS GYDOMA C 4 QQ
Ekzaminaciją įskait. vaistus I ’

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

Tel. Lawndale 5727.
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Didysis Amerikos 
Lietuvių Kongreso 
Piknikas

Sekmadieni, birželio 19 d., 
Birutės darže

Sekanti Švedų
Linijos
Liepos

M
1

kskursija 
d.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas daug reiškia, nes prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso vien 
Chicagos skyriaus prisidėjo 
apie 80 pažangiųjų ir įvairaus 
politinio nusistatymo organiza- 
čijų: Jos atstovauja daug tūks
tančių narių.

Nėra abejonės, kad tie tuks
iančiai organizuotų narių ir 
Šiaip pažangioji lietuvių visuo
menė jau nuo seniai pageidavo 
turėti didelę bendrų sueigą ar
ba pikniką, kur galėtų susitik
ti su draugais ir pažįsdamais 
pasidalinti mintimis apie bė
gančius vargus ir džiaugsmus, 
o ypač Lietuvos politikos klau
simais, kurie šiandien visus in
teresuoja.

šia proga galėsime pasinau
doti birželio 19 dieną Birutės 
darže. Iki pasdmatymo.

Koksių Jonas.

Suėmė
Už Narkotikus

Federaliai narkotikų biuro 
agentai suėmė George O. Rob- 
erts, vienos Chicagos unijos 
viršininką už pardavinėjimą 
narkotikų-. Areštas buvo pada
rytas Engineering Building, 
ties 205 W. Wacker Drive, kur 
Roberts turi raštinę, kaipo 
Drapery, Tapestry and Win- 
dow Shades unijos preziden
tas. Raštinėje agentai rado 
$100,000 vertės morfinos ir he
roino.

Antroji šiais metais švedų 
Amerikos Linijos ekskursija į 
Lietuvą išplauks liepos 1 d. 
■tam pačiam lietuviams gerai 
žinomam motorlaivy “GRIPS- 
HOLM”, kuris sykį į metus 
plaukia į .Klaipėdą. Šioji an
troji ekskursija vyks per Go- 
thenburgą-Stockholmą ir iš 
Švedijos sostinės moderniškuo
ju garlaiviu “Marieholm” į 
KLAIPĖDĄ. Šioji ekskursija 
yra užgirta Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos Ameriko
je. Nuo New Yorko iki pat 
Klaipėdos bus asmeniškai va
dovaujama Vlado Mučinsko, 
Švedų Amerikos Linijos lietu
vių skyriaus vedėjo. Užtikrina
ma kiekvienam ekskursijos da
lyviui patogi, greita ir įdomi 
kelionė. Vykstant iš vieno uos
to į kitą, per Švediją, apie 6 
valandas laiko, per gražiąją 
ir Lietuvai draugingą švedų 
tautą, pravažiuojama gražus 
gamtos vaizdai, panšųs į Lie
tuvos vaizdus.

Kelionė prasideda ir baigia
si švedų Amerikos Linijos lai
vais. Nereik Švedijos vizos, nė
ra trukdymų keleiviams į Lie
tuvą tranzitu per Švediją. Eks
kursantai Klaipėdoj bus iškil
mingai sutikti atatinkamo ko
miteto. Linksma ir įdomi ke
lionė. Su šia ekskursija iš
plauks ir Amerikos lietuviai 
atletai dalyvauti Pirmoje Lie
tuvos Tautinėje Olimpijadoje. 
Norį suspėti važiuoti liepos 1 
d. neatidėliojant kreipkitės į 
bet kurį autorizuotą agentą 
užsisakyti laive vietą ir pri
rengti reikalingus dokumentus.

Iki pasimatymo laive!
Turizmo Rengėjas

L . . .. _..
Naujienų-Acme Telephoto

Tai jaunasis prezidento sūnūs Jonas Roosevel- 
tas su savo gražia sužieduotine, kurių vestuves 
yra paskirtos birželio 18 dienai. Jaunoji yra An
uo Lindsay Clark iš Nahant, Mass. Jiedu sutiko 
kad reporteriai nutrauktų šį jų paveikslą prieš 
jų vestuves.

No. 4739 ir 4720—Motina ir Duktė. Abi labai gražios ir elegantiškos 
suknelės.

No. 4739— Dukrelės suknelė gali būt pasiūta iš lengvaus batisto 
arba šilko. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
Coliu per krutinę, ši suknelė gali tikti ir motulei.

No. 4720—Mamytės suknelė. Tamsesnis lengvas materiolas padarys 
gražią vasarinę suknelę. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

Chicagos Lietuviai 
Baigę Mokslus 
Šį Mėnesį
Chicagos Universitete

Jonas Balanda 
Fabian Gudas

Illinois Universitete
Floyd Ncckj’osch (Bachclor 
of Arts)

St. Kavier’s College
Milda A. Daugirda (Bachc
lor of Arts)
Monica D. Kancewicz (slau
ge)

Thornloit High feį ji

Vitolius Banis 
Bcrnard (Petkus 
Eleanor Shilens'kus

Leivis Institute
I

Albert S. Bruchas (inžineri
ja)
Pcter Trumpis (inžinerija)

(Bus daugiau) t

Lanko Nacionalius 
Parkus

I

Pasak Chicago Motor Club, 
1937 m„ 134 nasionalius par
kus aplankė beveik 10,000,000 
žmonių, arba 6,000,000 žmo
nių daugiau, negu aplankė 
1931 m. Šiemet tikimasi dar 
didesnio žmonių skaičiaus. Bet 
nėra sdrinkta žinių iš kur jie 
suvažiavo ir kiek jie praleido 
pinigų, taip kad turizmo pa* 
veikslas naionaliuosc parkuo
se toli nėra pilnas.

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- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593. ♦

Chicagos Kiniečių 
Paradas Nukentėju
sių Nuo Karo Naudai
Birž. 17 d.—Visoj AMerikoj 
Ruošiamos Ryžių Vakarienes

rą kiekvienoje rankoje, bet 
nei vienos pirštinės nebuvo už
simovęs.

Taip pasibaigė Kiniečių Pa
radas. I jį suvažiavo kiniečių 
ir iš kitų miestų. Tai buvo jų 
suvažiavimas sukelti kapitalo 
kiniečiams apsiginti nuo ja
ponų. Galutinos ceremonijos 
su bengalinėmis ugnimis ir 
padanginėmis sprogstančiomis 
ughimis baigėsi Kareivių aikš
tėje penktadieni, o birželio 17 
bus Ryžių vakarienė. Tos va
karienės įvyks po visą Ame
riką.
Kinu Vėliava-—Blanketas?

“Tribūno” reporteris, aprašy
damas šį paradą, sako “CoinS 
were flung by many onlookerS 
into a collection blanket sup- 
pofted by a dozen pretty Chi- 
nese girls;” Na, kad nori. .. 
nejaugi šis repofteris nematėm 
kad tai buvb jų—kinų vėliava, 
o ne blanketas.

.4

Taip tai vėliava—-raudonos 
spalvos, viršutinėj kairioj pu
sėj, tamsiai ttlėlyiiam ketur- 
kahlpyje išvadžiota balta žvaig 
ždė šU daugeliu kampeliu, ge
liu apvadais. Ji buvo begalo 
didelė: 60 pėdų ilgio ir apie 
25 pėdų pločio. Ją nešė dau
giau negu 20 merginų su 6 vy
rų pagalba. Daiig sidabro it 
varinių pinigų matėsi viduje 
vėliavos. Popieriniai pinigai 
buvo kur ne kur.

Visgi atrodė, kad publika 
buvo bešalė ir nei vienas ame
rikonas jiems čia nekalbėjo, o 
kas stebėtiniausia, kad nesima
tė nei. vieno politikierio.

............. .. .--------

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia 
K****'»***s*****^*l'*v,w«wv«ww*^v%*^^\<szwvvvvv**^^^4 

REIKIA patyrusios MERGINOS 
lengvam namų darbui, 2 vaikai, bū
ti. $8; Kedz^ft 3144.
...................... ■ - r-

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris dirbti taverne prie lunchaus 
ir abelna darba. Yardš 3399.
liff ■ , ii Į į t n į į ....n,„j, ,

HELP VVANTED—MALĖ

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 416 
East 69th St. nebrangiai. Saukti 
tarp 11 A. M. ir 5 P. M. Gera vieta.

REIKALINGAS patyręs fcUčE- 
RIUS iki 35 m. amžiaus. Nuolatinis 
darbas. Atsišaukite 1710 W. 87thSt.

REIKIA VIDURAMŽIO vyro, ne- 
vedusio maudyklėje dirbti. 1916 W. 
Division St.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
______ GyvenimulKambariai

ItENDON furnišiuotas kambarys 
—karštas vanduo,, geras sferviCe. 
$1.50 į savaitę, 2100 W. 59th St, 
Tel. Rėpublic 5024.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MODERNĄ 10 KAMBARIŲ rezi
dencija, ideališka didelei šeimai 
arba ruimingauzei; 1556 Rast 94th 
st, 2 karų garažas. Auka už $3760. 
Padarys patogius terminus; matyti 
savininką vietoj arba Šaukti Sagi- 
naw 6839.

| B n A Gėlės Mylintiems
11 M In Vestuvėms, Ban-

I n [1 O kietams, Laido-
V W ■ 1 tuvėms, Papuoši-

± marns.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYĘTTE 5800

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

ČERlUS 1938, visokio didžio su 
Coil Bąksais ir sinkoih. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, rfegisteriuš ir 
iefe baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.
■............................................................................................... i

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.

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas su tavbrn ir lunch room biz- 
nium ir 5 kambariai pagyvenimui 
su rakandais. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą valstiją. 1858 
W. Pershing Rd.

PARSIDUODA bungalow Mar- 
ąuette Parke. 6 kambarių; šiltu 
vandenili apšildytas, už pigią kai
ną. Atsišaukit 2449 W. 69 St.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No............,.
Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
--- ----- ...................-

I HVFIKI^ Telegramų 1 LUfLlIVlU Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS t 
Gėlės Vestuvėms. BanldetAms 

ir Pągrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Gar sinkites “N-nose”
t f > t ■

(Tęsinys)
Pasigirsta keista’ muzika. 

Jaunas kinietis su raudbna 
juosta rankoje mosikuoja prieš 
“slibiiią”-“sMaką”. O tas sma
kas sukinėja galvą į visas pu
ses, norėdamas “pagauti” “er
zintoją.” čia visa grupė jau
nų kiniečių vyrų su baltais 
marškiniais, baltomis kepurai
tėmis. Jų keįįpes nelyginant 
moters “bliui^eriai” šilko** ir 
maišytų spalvų; Jie seka pas
kui tą “smaką”#Juos-seka ki
niečių “orlįbstra”, tai—ketur 
vyrai su “lėkštėmis”. Jos va
rinės, misinginės lėkštės. Or
kestrą muša^ taktą. Užpakalyje 
šių vyrų dft-toiiečiai neša prie 
lazdų pririštą bubną—indų sty- 
liaus, su tokiu pat balsu. Virš 
to bubno pakabinta daug 
skambcsnė-plonesnio tono
“lėkštė”. Vienas kinietis muša 
bubną ... du... du, du, o aht- 
ras muša lėkštę dzin, dzin,. .. 
dzin. Patys galite suprasti ko
kia jų yra ta muzika, bet tikė
site ar ne, faile kareivis galėtų 
maršuoti pagal tokį taktą .. .. 
ir tonas tos muzikos gana 
švelnus, tik zjis yra lyg koks 
tai mišinys.

Kaip pirma sakiau, paroduo- 
tojai daugiausiai susidėjo iš 
jaunimo. O buvo daug tokių 
jaunų, kad vos tik žeme rie
da, o žiūrėk, jis nešasi velia- 
vuke! Senesnių moterų taip 
pat mažai hiątėsi. Dar reikia 
pasakyti, kad daugelis moterų 
buvo taip Vadinama “vakari
ne civilizacija” persiėmusios, 
tad be kinietiškų rūbų nieks 
jų nepalaikytų už kinietes. Kai 
kurios iš jų tiesiog “hjutės.”

Visi suėjo. į parką, kur jų 
laukė garsiakalbis. Čia kalbė
jo koks tai kinietis. Žinoma, aš 
jo kalbos riėstipratau ir nega
liu jums atpasakoti; ką jis 
kalbėjo, bet kada baigė kalba, 
tai sušuko “da, da, de, deeee . ” 
Minia jam atsakė “Deeee.” Vėl 
sušuko, baigdamas sakinį “da 
ba, ne vuuuuuu”. Minia jam 
vėl atsakė vienbalsiai, “vuuli’\ 
Kas tie šaukomai reiškia—ne
patyriau. ;

Ryžių Vakar ierič
Po to visi skirs tiesi—-visi pa

plūdo po vidurmiestį; Čia prie 
Congress viešbučio juodukas 
patarnautojas, vyras 5 pėdų 4 
colių ir apie 200 svarų, sodina 
kiniečius į “taksės”. Jis sau 
linksmas, švilpauja linkįtnas 
meliodijas.įiJis turėjo dvi po
ras baltų pirštinaičių, po po-

GALAS

Musų Skaitytojai
Svarbus Pranešimas 
Namų Savininkams

AŠ šiandipil gavau laišką iš 
Coo’k County City GounciL 
Tame laiške pranešama, kad 
Springfielde yra pagamintos 
dvi bilos (įstdtyhlų projektai), 
kuriuos Svarstys šią savaitę; 
Vienoje biloje reikalaujama 
kad federalės valdžios namai 
(vadinami Housing Projects) 
butų paliuosuoti nuo mokė- 
jamo taksų. Kitoj failo j norima 
uždėti 60c. ant kiekvieno $100 
daugiau taksų ant privatinių 
namų.

Tad, namų savininkai ir tie 
kurie mokate nuomas, esate 
raginami siųsti tuojaus laišką 
ar telegramą savo distrikto at
stovams ir senatoriams, Gen
eral Assembly, Springficld, III. 
Laiškai ir telegramai turi pa
siekti atstovus nevėliau birže
lio 13, 1938.

A. F. Pocius, laikrodininkas 
4930 W. 14th St?

Cicero, III.

Gražy Sidabrinį 
Setą

ku-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitns 
šrtio-

Dabnr kiekvieha moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali jši- 
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų,

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezeriui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus i£ apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi-

Nau
juos 
Ne-

gią kainą niekur negausit. 
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE
Automobiliai ir Trobai Pardavimui

ATEIK į didžiausį naujų iri FARMA LA PORTE, INDIANA 
atimtų automobilių išpardavi- į nuok MreT
mą— tokį, kokio Chicago nėra kia.
bet kada mačiusi nas— WOLTERAITISnet Kaaa mačiusi pas — 4618 So Western Avė.

COOK COUNTY FINANCE —------------------------------------
COMPANY 100 AKRŲ PRIE MOLIO ŽEMft,

.j lO/in vi t t c? i lygi, puikus budinkai. Barnė 40x60,. ^es West 63rd St. konkryto grindų paramsčiai. Van- 
VifŠ 300 naujų ir vartotų karų duo namuose ir barnėje. Aptverta 

bus paf duodam a tiesiog publikai. io akrų farmos ir 20 akrų laukų. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me- Kainuoja $6000. 20 akrų alfalfa.
tų kdrą už tik $395 ir 1937 karą už Gali parduoti už $3400.00.
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se- HANSON-OSBORN, Hart, Midi, 
nesnių modelių karai už taip pi- (Turi lietuvį vertėją).
giaį kaip $35. ---------------- -----------------------------
roN“oei ŽsiarmXtot°mSj 80 AKRŲ VIŠTININKYSTES 
oarodos kambarius1 Mes^žtilaina* ukis» PatoSus budinkai, $1500.00; 
m^« kad siRa^ akrli senas namas’ $ 1500 00;

sutaupysime 3Ums Simtus 200 akrų su dvejais budinkais 
Visi karai turi musų 90 dienų J3’000;00-

garantiją ir 10 važinėjimo bandy- bargenai. Visos mieros. Ab Free 
mą. Jums nereikia ir grynų pini-lman» Winamac> Indiana.
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai- 
pd rankpinigius, o jus galite pa
siimti dvierti. metams išsimokėti.

Nesvarbu, kur,,, gyveni, nepra
leisk nuostabios progos. Į Tel. Victory 4965.

Atdai-a kas vakarą iki 9:30 P. M. STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
ir visą dieną sekmadienį; DARBAI

COOK COUNTY FINANCE 35. biz^y’J2lrLpil">V£«.?^? nnntn»\Txr už darbus. Lengvus išmokėjimai,COMPANY jei norite.
1340 West 63rd Street BRIDGĘ.PORT ROOFING AND 

i. t • SHEET MSh CO.ties Loomis. 32i6 So. Halsted Street.

FĄRMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUSINESS SERVICE 
< Biznio Patarnavimas

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS PIRMOS RŲSIES JUODŽEMIS dėl 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy- 

$5.00 įmokėti—-kiti ant išmokėjimo tas su durpėms ir trąšomis. Parduo- 
Priimsiu jusų_^seną^ auto. Į dam bušeliais arba vežimais. 1 bu

šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jfei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 

10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tei. Wentworth 7942.

Priimsiu jūsų seną auto.
P. WOLTERAITIS 

4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

DAUGYBĖ VARTOTU KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS CHANCES 
_______ Pąrdayimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, Ci
cero j e, lietuvių apylinkėje, išdirb
tas per 30 metų. Pigiai, pardavimo 
priežastis—liga. Šaukite Cicero 1898

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

PARDAVIMUI tavernas, 6 kamba
riai pagyvenimui viršuj, arti dirb
tuvių, $60 remtos, seniai išdirbtas, 
gerai biznis eina. Priežastį patirsit. 
E. Matson, 1238 W. 59 St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvėlė. Patyrimo nereikia, sa
vininkas išmokins visą darbą. Kas 
mylite • tokį biznį prašau atsišaukti. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. 
3956 S. RoCkwell St. Brighton Park.

iki

FINANCIAL 
Finansal-Paskolcs

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tek CANAL 8500

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

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GAUSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gert ’ nuo
laida.

= v-



Pirmadienis, birž. 13, 1938

IŠ LIETUVOS

Club.

vice-

MAISTO PRODUKTŲ 
KAINOS LIETUVOJE

John- 
pabė-

6, 1884.—James G.
senatorius iš Maine, ta- 

konvencijos

TRAUKIA 18-TOS APYLINKĖS ADVOKA 
T4 ATSAKOMYBĖN UŽ KYŠIUS

NAUJIENOS, Chicago, m.

Bandęs Papirkti Šerifą Wisconsine 
“Bynsas” Ragina Savininkų, Saugotis

Svarbesni Chicagos 
Istorijos {vykiai 
Birželio Mėnesį

z'w

18 APYLINKĖ. — Buvau pra “Grand Jury” jau per kurį 
šęs ir pranešęs, kad vyrai ra-, laiką tyrinėjo gembleriavimą ir 
šytu apie ką nors. Mano dėžės-;kitokias nelegales veiklas Wa- 
paštas tuščias. Jau savaitė lai-’ukesha apskrityje, kurios mė- 
ko prabėgo, o nei vienas vyras gino įvesti gyveniman “road- 
nepasistengė ką nors prašyti.

Well, jei vyrai miega, tai, 
žinoma, yra “čenčius” mote
rims, o jos jautresnės ir ne
snaudžia. Vyras tada tik “su
sipranta,” kada jau pervėlu. 
Bet dar yra laiko, nejaugi vy-|ms bndymu papirkti šerifą Ar- 
rai gali “pasiduoti”, Laikas jau thur J. Moran su $10,000.00, 
trumpas, vyrai, subruzkite!

šiandien mano “paštas” at
nešė nuo dviejų motcrų-leidžių 
receptus gaminimo valgių. Jos 
prašė, kad tuos receptus ati
duočiau į “Moterų Skyrių,” bet 
kadangi vienas iš tų receptų 
yra “navatniausias” už visus 
man girdėtus receptus ir kad reikalais. Jis čia pagarsėjo, kai 
“pakurstyti” vyrus prie darbo, gynė vieną moteriškę už bom- 
aš jį čia ir paduodu... (atsipra
šau Moterų Skyriaus ir p-nios 
Maria Jurgelionis, o ypatingai 
Valgių gaminimo skyriaus ve
dėjos p-nios Doros Vilkienės.
Štai tas receptas:

Kugelis su kiaulių kojomis
Šį receptą man prisiuntė p. 

Ona Lukošienė, 1936 Canalport 
Avė. 1 pekas bulvių; 1 svaras 
lašinių; 3 kiaulės kojos. Na, 
dabar tėmykit! Nuskusk bul
ves, sutarkuok ir nusunkęs iš- 
spausk. Supiaustyk lašinius 
smulkiai, suspirgink ir sudėk 
į mišinį; įdėk druskos, pipiru, 
saldaus pieno. Viską gerai iš
maišyk. Ištaukuok gerai puo
dą ir supilk mišinį. Nuvalyk 
gerai kiaulės kojas. Perpjauk 
jas išilgai apibarsčius kiek su 
druska ir sukaišiok į tą jau 
padarytą mišinį. Kepk karšta
me pečiuje, kol viršus parus. 
Prisuk gasą ir kepk 4 valan
das. Tada jau dėk ant stalo ir 
valgyk 1

(Prašome daugiau. Rašykite 
apie viską. Ką daugiau žinote? 
Laukiame.

Apkaltino Adv. Murray
Pranešama iš Waukesha> 

Wis., kad musų čia pat gyve- 
anntį advokatą p-ną Sinon A.

hauSes” ir tavernas, viršminė- 
toj apylinkėj. x

P-nas Murray savo laiku bu
vo advokatas Terry Druggan, 
Chicago alaus karaliaus prohi- 
bicijos laikais. Jis yra kaltina-

thur J. Moran su $10,000.00, 
1933 metais, kad jis duotų lei
dimą operuoti eilę “slot-maši- 
nų” Waukcsha apskrityje.

P-nas A. Murray turi savo o- 
fisą-raštinę 666 W 18lh St. ži
nomas vietos politikas ir turi 
savo partijas. Daug lietuvių ir
gi prie jo kreipiasi visokiais

bos metimą pp. Mikutckiams.
Tavernų Savininkai, Bukit 

Atsargesni!
Neduokite jaunimui gerti 

svaiginančių gėrimų, nes jums 
gali taip pat atsitikti, kaip at
sitiko p. Bruno Shimkui. Nuo 
jo atimta leidimas “License” 
vedimui taverno užtai, kad jis 
buk tai pardavinėjęs gėrimus 
jaunuoliams. Bruno Shimkus 
turėjo savo alinę-taverną var
du “540 Club” ties^540 W. 63 
gatve. Bukite atsargus, taver- 
ninkai!

Mes Išleidom 3 Jaunuolius 
Lietuvon!

Kaip žinoma, šeštadienį “Pir 
įnyn” choras išvažiavo Lietu
von — Dainų Šventei. Musų 
kolonija neatsiliko nuo kitų. 
Ji turi savo tarpe labai gero ir 
brangaus jaunimo, ir, štai, ma
no žiniomis, iš musų tarpo va
žiuoja 3 jaunuoliai (kada skai
tysite šį straipsnį, jie bus jau

Jonas Rukštala, p-nios Žukau-

A

Acme-Naujienų Telephoto
Paveikslas iš Belmonto reisų, kame didelės vertės reise arklys 

vardu Pasteurized pralenkė favoritą, Vardu Dauber, ir laimėjo $46,530. 
Laimėtojas arklys prasikalto prieš Daubcrį, nes jį pastūmė ant apsi
sukimo, hc>t visvien buvo pripažintas laimėtoju.

būt ir nebūtų turėję progos va
žiuoti Lietuvon; gal būt ir ne
būtų net nė nariais “Pirmyn” 
choro, jei ne vienas vietos “m u 
zikos žinovas.” Jie dabar turi 
labai plačią dainos, pažintį ir 
turi progą net savo tėvo 
tinę pamatyti. O to jiems 
reikalinga ir jiems bus į 
katą. Nuo savęs linkiu
“parapijonams” - jaunuoliams 
kuogeriausios kelionės ir “best 
time in old Lithuąnia 1”

“Naujienos” “Pušina”
Mano vaikas parbėgęs namo, 

“Tėvai. . . tėvai, ar matei, kad 
“Naujienos” mus ‘pušina?’ ”

Pirmyn Ekskursija 
Laimingai Pasiekė 
New Yorka

Dabar Lietuvoje maisto pro
duktų kainos yra kiek pakilu
sios, ir yra maždaug tokios: 
sviesto kilogramas apie 3 litai, 
grietinės literis 1 lt. varškės li- 
teris 80 centų, kiaušinių štu- 
kų — 70 centų, lašinių kg. a- 
pie 2 lt. duonos juodos ruginės 
kilogr. 20—25 centai, baltos* ru
ginės 40—45 et. pyrago 60—65 
centai, medaus kilogr. 2 lt. 30 
et. bulvių centneris (50 klg.) 
apie 2 lt.

šios kainos mokamos dides-

Birž. 4, 1863.—Susikūrė mo
terų inteligenčių kliubas Fort- 
nightly

Birž.
Blaine,
po rępublikonų
Chicagoj nominuotas kandida
tu į prezidentus. John A. Lo- 
gan, senatorius iš Illinois liko 
nominuotas kandidatu į 
prezidentus.

Birž. 7, 1851.—Morris 
son buvo teisiamas kaip 
gęs vergas,, bet buvo išteisiu- nių miestų rinkose, čia nurody- 

pirma panaši by-'los vidutiniškos, 
prieš : ’ " *
George W. Mee-

gim- 
labai 
svei- 
savo

Ir Laimingai Išplaukė 
Lietuvon

šalies beisbolo čempionatą. Di
delis* skaičius komandų suva
žiuos iš įvairių miestų-koloni- 
jų-

“Jaunimo” leidėjai nuošir
džiai kviečia Chicagos bei apie- 
linkių lietuvius rezervuoti ir, 
žinoma, praleisti liepos trečią 
dieną su jaunaisiais lietuviais 
Sunset Parke. —J. I. S.

, kurios gali 
federalinįi svyruoti šiek tiek į vieną ar ki

tą pusę. Kainų svyravimas pa
eina nuo prekių geresnės ar 
menkesnės rūšies, nuo gauses
nio ar mažesnio jų pasiūlymo 
ir pan. (Už Amerikos Jungti-

gen. James A.

tas. Tai buvo 
la nagrinėta 
komisionierių 
ker.

1889__ Maj.
Garfield rępublikonų konvenci
joj Chicagoj buvo nominuotas
kandidatu į prezidentus. Ches- nių Valstybių dolerį dabar mo- 
ter A. Arthur iš New York karna apie 5 litus 95 centus).

Tsb.

to legalį patarėją, “Grand ju- 
ry” apkaltino už bandymą pa
pirkti šerifą. Apkaltino ir aš
tuonis kitus asmenis.

Emilija Rack-Rakauskas, vie
tos “dressmaker” ( ji yra duk
tė p-nios Razmus) — sopranas; 
p-lė Estelle Grigaliunaitė-Sku- 
daite, vietos p-no Skudo, laido
jimo direktoriaus podukra — 
sopranas.

Apie šiuos jaunuolius jau e- 
su rašęs keletą kartų, bet tiek 
turiu dar pridurti, kad jie gal
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Naujienų-Acme Telephoto
šis milionierius Alfred G. Vanderbilt ilgai šali

nosi moterų, vengdamas apsivesti, bet pagalios ir jis 
pasidavė pagundai. Jis vedė San Francisco advokato 
dukterį panelę Manuelą Hudsonaitę, ir čia jiedu nu
traukti po jų šliubo Long Islande.

jumis “pušinti”. Mano vaikas 
tuoj brūkšt, man prie pat a- 
kuliorių ir pakišo mažą ran
kų darbo laikraštėlį, leidžia
ma Walsh mokyklos mokinių. 
Nagi, žiuriu, 10 puslapyje yra 
pagarsinimas: “Compliments 
of the Lithuanian Daily News. 
Read the English Section—Sa- 
turdays—Naujienos”—

Vaikas sako, jog jie visi 
smagus, kad yra lietuvių laik
raštis, kuris juos' Užstoja—* 
juos remia.. Jie žada daugiau 
kooperuoti su “Naujienomis.”

Erie geležinkelis ir Cunard 
linija pranešė Naujienoms, kad 
Pirmyn Choro dainininkai ir 
bendrakeleiviai šeštadienį rytą 
laimingai pasiekė New Yorką. 
Niekas nepasimetė, niekas ne
prarado valizių ar bagažų ir 
nei vienas jaunuolių nenusi
gando juros.

Visi šeštadienio rytą tvarkiai 
suisėdo į laivą Britannic ir 12 
vai, dieną išplaukė Europon,

Rengia Vakarėlį
■» t

SLA Seimo Delegatų
Išleistuvėms

SLA 260 kuopa Marąuette 
Parke

Francijos uoste Havre.

1835.-—Pradėjo eiti SUTVARKĖ BROLIŲ
Chicago Ameri- 
kaipo savaitinis, 
T. O. Davis iki
Daily News per

liko nominuotas į vice-prezi- 
dentus.

Birž. 8, 
laikraštis The
can, išpradžių 
redaguojamas 
1929. Chicago 
sikėlė į naująjį namą 400 W. 
Madison St.

Netikėlis

KAPUS

pat Ro-

Stebuklai Dedasi 
Atlantike: Miręs 
Žmogus Atgijo!

choro dainininkai atlaikė su
sirinkimą, kuriame užsidėjo 
disciplina ir patys nusprendė 
kokias bausmes •!' užsidėti už 
prasižengimus. Per visą kelio
ne jura dainininkai laikys dvi 
repeticijas į dieną, kad kuo 
geriausiai prisįrirošus dainivi- 
mui Lietuvoje. .oi
‘ New Yorke ’ prie Cunard li
nijos prieplaukos dainininkus 
sutiko mažas burėlis NevV Yor- 
ko lietuvių, kdriė juos ir 
lydėjo.

is-

51

Lietuviams Verta 
Paremti Šis 
Jaunųjų Žygis
Laikraščio “Jaunimas” 

kas nori sutraukti minias
pikni-

MARQUETTE PARK.— SLA 
260 kuopa praeitą sekmadienį 
turėjo gana gražų ir rimtą mė
nesinį susirinkimą. Apsvarsčius 
kuopos bėgančius reikalus, nu
tarta surengti vakarėlį kuopos 
delegatų išleistuvėms į busiantį 
SLA seimą, Scranton, Pa. Dele
gatais yra K. Liutkus, K. Ma
čiukas ir Ė. Piižauskienė, visi 
trys gana veiklus SLA nariai. 
Gal todėl kuopa ir rengia jiems 
išleistuvių ir pagarbos vakarėlį.

Vakarėlis įvyks birželio 18 
d., šeštadienio vakare, kaip aš- 
tuonios, ponios Gricienės sve
tainėj, 2449 W. 69th St. Visi 
kuopos nariai, taip ir pašalinė 
publika prašomi kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, nes komi
tetas, kuris rengia vakarėlį, bū
tent B. Urbonas, ponios Saba
liauskienė ir E. Pužauskienė, 
sako, kad pasirūpins visus* sve
čius kuo geriausiai pavaišinti 
ir palinksminti.

Kuopos koresp. K. L.

Ar tamsta pati

Taip.”
“Hm, ar tamsta

Virėja elgetai: “Ar tamsta 
nori valgyti?”

Elgeta:
rei?”

Virėja:
Elgeta:

namų šeimininkė?”
Virėja: “Ne, tik virėja.”
Elgeta: “Na, tada aš esu 

alkęs.”

ROKIŠKIS. — Prie 
kiškio geležinkelio stoties yra 
Didžiojo karo brolių kapai. Vo
kiečiai, okupacijos laiku tuos 
kapus buvo aptverę ir gėlėmis 
apsodinę, vėliau užtvaros buvo 
sukūrentos ir kapinės tiek ap
leistos, kad jų neliko ir žymės, 
kad čia kapinės, o atrodė, kad 
kampelis, skirtas sąšlavoms 
mesti. Po kapines laisvai val
kiojosi ožkos ir karvės. Gerie
ji katalikai kapinėmis nesirū
pino. Gegužes mėn. 13 d. susi
rinkę girininkai su eiguliais 
brolių kapus sutvarkė ir juos 

iš- papuošė. Visuomenė tuo miš
kininkų darbu labai grožėjosi.

vi.

esi

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS [SIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDŲ SETĄ '
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 zgąli dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PAS1SKUBINKIT, nes mažai jų be-

kaip ncgy-

Suhultzą į
Ten dak-

Šiemet jaunieji lietuviai ne
gali perdaug skųstis, kad seni
mas jų neremia. Važiuoti Lie
tuvon nutarė “Pirmyn” choras 
ir visuomenė suaukojo gra
žaus, tūkstančiais siekiančio, 
pinigo. Tūkstančiais ta pati vi
suomenė parodė savo pritari
mą, kada sportininkai pasiskel
bė norį vykti į šią vasarą Kau
ne įvykstančią Lietuvos Tauti
nę Olimpijadą. .

Chicagoje jau netoli du me
tai kaip eina jaunųjų lietuvių 
leidžiamas ir vedamas laikraš
tis “Jaunimas”. Jo1 leidėjai pa
sitiki, kad lietuvių visuomenė 
atjaus ir jų darbą ir nuošir
džiai parems. O peremti galės 
atsilankymu v į “Jaunimo” di
džiulį pikniką liepos 3 d., sek
madienį, Sunsęį Parke (1351h 
ir Archer Avė.), Laikraštis leis
ti, ir ypač dar šiais sunkiais 
laikais, nėra iŠ; lengvųjų dar
bų, ypatingai atsiminus, kad tą 
darbą varo ■ jaunuoliai ' pilni 
gražių idealų, bet finansiškai 
silpnoki. , y

Tai bus daugiau negu parašy
tas piknikas. Jau geriau tai

Cook Paviete 
Bus Taisoma 
Daugiau Kelių

M. Karčiauskas, 207 Wcst 
street, praneša, kad visa At- 
lantįko kolonija kalba apie 
keistus įvykius su vienu Frank 
Schultz, vietos lietuviams ge
rai žinomu gyventoju.

Aną dieną Frank Suhultz, 
matomai gerokai įtraukęs svai
galų, pavirto ant 51-mos ir 
Wentworth, neteko sąmonės 
ir, iš visko, atrodė 
vas.

Policija nuvežė 
apskričio ligoninę,
tarai jį atgaivino, bet užvakar 
rytą ligoninė pašaukė Schult- 
zo pažįstamus Atlantike ir 
pranešė, kad Schultz mirė'ir 
pakvietė atsiimti jo kūną.

Schultz buvo geras žmogus, 
tad atlantikiečiai nusiminę pa
tyrę apie mirtį ir pradėjo ruo
štis laidotuvėms. Gerai, kad 
nenupirko grabo ir duobės.

Besiruošiant laidotuvėms, 
pas tuos pačius draugus ir tą 
pačią dieną užsuko policistas 
ir pranešė, kad už dviejų pa
rų Schultz grįš namo iš ligo
ninės. Schultzo draugai pažiu
rėjo nustebę į policistą. Mat, 
rado iš ko juokus krėsti, žmo
gus negyvas, o jis pareis na
mo iš ligoninės.

Bet policisto nejuokauta. Pa
sirodė, kad Schultz tikrai gy-— «------ —
vas ir kad ištikro grįš namo galima pavadinai lietuvių jau- 
šios savaitąs pradžioje. Atlan-I 
tikiečiai dabar nekantriai lau
kia išgirsti iš jo lupų kokiu bu- 
du jis iš numirusių prisikėlė 
ir kodėl ligoninė jau buvo jį 
numarinusi ir užsakius duobę

I iškasti.

nimo dieną. Bps graži ir plati 
programa, susidedanti iš chorų 
dainavimo, muzikos, sporto ir 
kitų dalykų. Didelį susidomėj i- 
mą traukia sportinė dalis, nes 
toj “Jaunimo” dienoj visos A- 
merikos lietuviai loš už šios

Cook pavietas priėmė kont- 
raktorių kainų pasiūlymus 
naujiems keliams tiesti. Pasiū
lymai priimti 28 projektams ir 
jų vertė išneša $1,722,572. Pir
mesni pasiūlymai buvo atmes
ti, nes buvo peraugšti, ir jų 
suma išnešė $2,194,985. Dabar 
kontraktoriai apsiėmė atlikti 
tuos pačius darbus už daug 
mažiau.

Cook pavietas laukia, kad 
45 nuošimčius projektų kaštų 
pridės federalė valdžia.

Kelių cementavimui vėliaus 
dar busią šiame paviete išleis
ta dar $1,000,000.

Kaizerio Anūkas 
Chicagoj

Vakar Chicagon atvažiavo 
princas Liudvikas Ferdinan
das, Vokietijos kaizerio anū
kas. Kartu su juo atvyko žmo
na, kunigaikštienė Kyra, Ru
sijos caro įpėdinė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE
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Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
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Šitas treineris net ir miega su savo arkliu. Treinerio 
vardas yra Jimmy Wingfield, arklio vardas yra Grey- 
hound, o jų draugo šunies vardas Spot. Arklys Grey- 
hound yra viso pasaulio risčiųjų arklių čempionas. Ark
lys dabar yra treniruojamas Indianapolyje ateinan
čioms Didžiojo Rato bėgtynėms “risokams.” Amerikos 
“risokai” yra grynai amerikoniškas padaras, jie yra iš
vystyti paprastu atrinkimu, priimant į veislę tiktai grei
čiausius eržilus ir kumeles, ir tikrai greitesnių ir geres
nių risčiųjų bėgikų už amerikoniškus nėra visame pa
saulyje.




