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PRIEŠ IŠSISKIRIANT KONGRESAS, TIKI
MASI, PRIIMS ALGŲ-DARBO VALANDŲ 

BILIŲ
Geležinkeliams paskolų suteikimo klausi

mų ši sesija riebesvarstys

SURASTAS PRAŽUVUS LĖKTUVAS
Devyni pasažieriai užmušti

VVASHINGTON, D. C., birž. 
13J — Jungtinių Valstijų sena
to^ vadas, senatorius Barkley, 
po konferencijos Baltajame 
Name su prezidentu Roosevel- 
tu, pirmadienį pareiškė, kad( 
kongresas užbaigs šią sesiją 
ateinantį trečiadienį. Užbaigs 
sesiją ir išsiskirs, jei nepasi-
rodys kokių nepermatytų kliū
čių.

Senatorius Barkley akcenta
vo, kad ši kongreso sesija ne- 
besvarstys klausimų surištų 
su paskolomis geležinkeliams. 
Prieš kurį laiką senato bankų 
komitetas buvo rekomendavęs 
senatui bilių tikslu suteiki i 
stambių paskolų geležinkeliams, 
tačiaus bilius tapo sugrąžintas 
komitetui, kai geležinkelių kom
panijų viršilos paskelbė, kad 
jie nukapos darbininkų algas 
15 nuošimčių. z 

j , -
' Kongresas tikisi, pirm negu 

išsiskirs, priimti algų-darbo va
landų bilių ir dar *kai kuriuos
smulkius darbus atlikti. Kai c&l tovų buto 
algų-darbo valandų biliaus, tai Rayburn.

Nutrauktas susisie 
kimas telefonu su 

Maskva
LONDONAS, Anglija, birž. 

13. — Nuo 9 valandos sekma
dienio vakare Londonas netu
rėjo susisiekimo telefonu su 
Maskva. Apie 2 valandą ryto 
pirmadienį korespondentai Pa
ryžiuje pranešė, kad jie nega
li pasiekti Maskvos telefonu. 
Jie buvo painformuoti, jogei 
telefono laidai tarp Maskvos 
ir. Varšuvos nutrukę. Anksti 
pirmadienio rytą Londono laik
raščių pastangos telefonuoti į 
Maskvą per Berlyną, Varšuvą, 
Stockholmą arba Rigą buvo 
bergždžios.

Paims 80,000 jaunuo 
lių į stovyklas

VVASHINGTON, D. C., birž. 
13. — Civilian Conservation 
Corps per pirmąsias 20 dienų 
liepos mėnesio planuoja paim
ti į stovyklas dar tarp 80,000 
ir 85,000 jaunų vyrų. .Visas 
skaičius šių stovyklų darbinin
kų tuomet sieks 300,000 asme
nų. Neturinti darbo jaunuome
nė, norinti užsiregistruoti sto
vykloms, gerai padarytų pasi
naudojusi šia proga. 

kelių į Angliją.

kooperati- 
metų ko- 
sukakčfai

taigi telsė- 
tiagrinėjimą

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.

Lietuvos Kooperacijai 65 Metų 
Sukaktis.

KAUNAS, birželio 10 dien. 
prasidėjo penktasis 
ninku kongresas 65 
operacijos Lietuvoje

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

Lietus; vidutinio stiprumo 
pietų iki pietų vakarų vėjai; 
saulė teka 5:14, leidžiasi 8:26 grado dar kita britų grupė pa- 
vaianda.

antradienį jis bus pateiktas at
stovų butui. Nužiūrima, kad 
butas priims jį greitai. Nors 
kai kurie pietų valstijų sena
toriai nepatenkinti algų-valan- 
dų bilium, kaip kad jį parašė 
bendra atstovų buto ir senato 
komisija, tačiau jie nesitiki su
organizuoti jam filibusterio, 
taigi ir senate bilius veikiau
sia bus priimtas be trukdy
mų.

Senatoriaus Thomaso, senato 
darbo komisijos pirmininko, pa
reiškimu algų-darbo valandų 
biliaus priėmimas bus žymiau
sias kongreso aktas po socialio 
saugumo įstatymo (senatvės 
pensijų) išleidimo. Mat, algų- 
darbo valandų bilius atvers kaip 
ir naują lapą Jungt. Valstijų 
socialių santykių įstatymuo
se.

Konferencijoj Baltajame Na
me, be prezidento ir senato
riaus Barkley, dalyvavo dar 
vice-prezidentas Garner, spy- 
keris Bankhead ir atstovų bų- 

daugumos vadas

Protestuoja parda 
vimą lėktuvų Bri

tanijai
VVASHINGTON, D. C., birž. 

13. — šešios taikos organiza
cijos, pastebėjusios, kad užsie
nio reikalų sekretorius pataria 
nepardavinėti lėktuvų japo
nams, ba šie žudo civilius Ki
nijos gyventojus, pirmadienį 
užprotestavo pardavimą 400 
karo lėktuvų Britanijai.

Taikos organizacijų atstovai 
aiškina, kad Britanija vartoja 
lėktuvus žudymui civilių gyven
tojų Indijoje. Protestavusios 
taikos organizacijos yra šios: 
National .Council for Preven- 
tion of War, Women’s Inter
national League for Peace and 
Freedom, World Peace ways, 
Fellowship of Reconciliation ir 
Keep America Out of War.

Leningrado britai 
pasiekė Estiją

TALINN, Estija, birž. 13.— 
Iš Leningrado, Rusijoj, j Ta
liną atvyko grupė britų. Juos 
išvarė sovietų vyriausybė, ku
ri nužiūri svetimšalius Rusijoj 
esant šnipais.

Iš atvykusių į Estiją britų 
kai kurie praeityje buvo Ru
sijoj specialistai, fabrikų savi
ninkai ar užveizdos, kiti tuis 
tingų šeimų vaikų mokytojai 
ir mokytojos. Bendrai, caro 
laikais, tai buvo pasiturinti Pe
trogrado britų kolonija. Šian
die išvyti iš Rusijos britų ko
lonijos nariai, nubiednėję ir su
vargę, grįžta į Britaniją.

Laukiama, kad ateinančią sa
vaitę į Estiją atvyks iš Lenin-

; \ [ACME-NAUJ1ENŲ Fotu J

Šie oficieriai buvo komandoje žuvusio ties Delavan, III., armijos aeroplano. 
Su jais užsimušė ir penki paprasti Į^ąpeiviai. Iš kairės i dešinę: kapitonas Rich-
ard D. Reeve, leitenantas Normai) Ivęs ir leitenantas Thomas F. Lamgden.

SUSPENDAVO 5 AUTOMOBILIŲ UNIJOS VIRŠININKUS

Lewis kovoja dėl 
svarbaus darbi
ninkams biliaus

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — Kongrese yra bilius tai
kąs skirti 1/iusmes kontrakto- 
riams pildantiems valdžios kon
traktus, kurie neklauso Darbo 
Tarybos nuostatų kai dėl algų 
ir darbo vąlhpdųt ^stoyų. bu
to teisių komitetas atsisakė re
komenduoti bilių kongresui. >

Po to John Lewis, CIO pir
mininkas, atlankė atstovų bu
to ir senato vadus Rayburną 
ir Bankheadą, reikalaudamas, 
kad bilius1 butų priimtas.

Spaudos atstovams Lewis 
pasakė: “Svarbu, kad šitas bi
lius butų priimtas. Kiekviena 
kompanija, kuri tunka iš 'val
džios biznio, privalo pildyti 
įstatymą.”

Stalinas nori gauti 
Amerikos ekspertų

RIGA, Latvija, birž. 13. — 
Gautais čia pranešimais, Mask
vos diplomatiniuose rateliuose 
didelės svarbos priduodama 
Stalino pasikalbėjimui su Jung
tinių Valstijų ambasadorium 
Davies, prieš apleisiant Davie- 
sui Rusiją. <

Stalinas ir Davies kalbėjosi 
apie galimumą Rusijai gauti iš 
Amerikos technikų specialistų. 
Nuolatiniai “valymai” senes
niųjų atsakingų sovietų Rusi
jos veikėjų privertė dėti j svar
bias vietas jaunus nepatyru
sius asmenis. Dėl to sovietų 
gamyba nepagerėjo. Priešingai 
— jos našumas sumažėjęs ię 
kaštai padidėję. Taigi Stalinas 
ir nfrri gauti patyrusių specia
listų iš Amerikos, sako žinios 
pasiekiančios Rigą.

Sulaikė Harlan kaun 
tės kasyklų kompa

nijų teismą
LONDON, Kentucky, birž. 

13. — Pirmadienį prokuratūra, 
kaltinanti 44 anglies kompani
jų viršininkus ir šerifo pagel- 
bininkus sąmokslu neleisti an
gliakasiams organizuotis, mė* 
gino padaryti sutrauką kaltini
mų teisiamiesiems.

Bet vienas prisaikintųjų po* 
sėdininkų susirgo, 
jas sulaikė bylos 
iki antradienio.

WASHINGTON, D. C., fc*rž. 
13. — Pirmadienį United Au
tomobile Workers of America 
unijos prezidentas Martin su
spendavo penkis kitus unijos 
viršininkus. '

Suspenduoti yra: Richard T. 
Frankensteen, Wyndham Mor- 
timer, Ed Hali ir Walter N. 
Wells —- visi unijos vice-pre- 
zidentai. Be to, suspenduotas 
George Adįęs, organizacijos 
sekretoridš iždininkas. Juos teis 
specialus unijos tarybos mitin
gas. Laikas teismui dar nenu
statytas.

Automobilių unijoj kivirčai 
augo jau kurį laiką. Pereitą 
sekmadienį unijos vadai turė
jo konferenciją Washingtone, 
kuriai pirmininkavo John Lew- 
is. Konferencija laikyta piktu
mams likviduoti, bet pirmadie
nio įvykis liudija greičiau, kad 
konferencija nesutaikė nepaša
lino vaidų.

Stalinas laimėjo 
rinkimus

RusijaMASKVA, Sovietų 
birž. 13. — Sekmadienį Sovie
tų Rusijos respublika Gruzija 
turėjo rinkinius. Išrinkta vy
riausias Gruzijos sovietas iš 
237 narių. Visų išrinktųjų prie
šaky buvo Juozo Stalino, Ru
sijos diktatoriaus vardas.

Į Armėnijos 
riaušių sovietą 
tapo išrinktas, 
daugiau balsų, 
kitas kandidatas. 
Stalino daugiausia balsų gavo 
Molotov, Sovietų Rusijos liau
dies komisarų pirmininkas.

respublikos vy- 
Stąlinas taipgi 

Ir čia jis gavo 
nei bet kuris 

Antras po

Prašys p. Hooverį 
gelbėti kinus

SHANGHAI, Kinija, birž. 13. 
— American .Friends Service 
Committee, vadinamų kvėkerių 
organizacija, yra nutarusi kreip
tis į buvusį ^ungt. Valstijų 
prezidentą Hooverį prašymu 
vadovauti vajui tikslu siikelti 
juo daugiau pinigų nukentėju- 
siems dėl karo Kinijoj šelpti.

Japopai paėmė 
Ankingą

SHANGHAI, Kinija, birž. 13. 
— Japonų armijų vadovybė 
pranešė pirmadienį, kad japo
nai paėmė miestą Anking, Anh- 
wei provincijos sostinę.

birž. 
darbo

Jungt. Valstijose 
darbo santykiai 

pastovesni
GENE VA, Šveicarija, 

13. — Jungt. Valstijų 
departamento sekretorius, p-lė 
Frances Perkins, kalbėdama 
Tarptautinei Darbo Konferen
cijai, pirmadienį pareiškė, kad, 
nežiūrint Alarmuoj ančių žinių 
spaudoj, darbininkų kovų Jung
tinėse Valstijose i šiandien yra 
mažiau, negu prieš 20 metų.

P-lė Perkins nurodė, kad 
1937 metais Jungt. Valstijose 
buvo 4,70.0 streikų tarp 38,000,- 
000 darbininkų. Gi prieš 20 
metų buvo 3,600 streikų tarp 
20,000,000 darbininkų.

Sukilėliai apsupo 
Castellon de la 

Plana
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 13. — Gautais čia pirma
dienį pranešimais, sukilėliai jau 
apsupę Ispanijos uostą Castel- 
lon de la Plana. Civiliai mie
sto gyventojai bėga pietų link, 
į Valenciją. Sukilėlių artilerija 
bombarduoja uostą.

reikia 
Idiko 
ir be 
page- 
buklę

Dainos Užsienio Lie
tuvių Chorams

Lietuvos muzikų draugijos 
pirmininkas N. Martinonis pa
aiškina apie pasirengimus šie
met busimoms dainų šventėms 
Kaune, Ukmergėje ir Klaipėdo
je. Jis sako, kad lietuviai dai
nos meno srityje gali ir suge
ba daug pasiekti. Tik 
stengtis pašalinti iki šio 
pasitaikiusius kliuvinius, 
to, neatidėliojant reikia 
rinti provincijos chorų 
patalpų atžvilgiu, nes daug cho
rų nusiskundžia stoka patalpų 
repeticijoms.

šiais jubiliejiniais metais dai
nos srityje vigu organizacijų 
chorai turėtų vieningai dirbti.

šiemet ruošiamoje Klaipėdo
je dainų šventėje daugiausia 
bus duodama pasirodyti klai
pėdiečių chorams. Be to, šioje 
dainų šventėje dalyvaus ir iš 
užjūrio chorai. Muzikų Drau
gija, norėdama pakelti dainos 
mehą ir svetur gyvenančių lie
tuvių tarpe, yra numačiusi a- 
teityje savo leidžiamus gaidų 
sąsiuvinius siuntinėti Amerikos 
lietuviams ir Vilniaus krašto 
lietuviams. Tsb*

YOSEMITE, Cal., birž. 13. 
— Jaunas aukso ieškotojas, H. 
O. Collier, 24 m., sekmadienio 
vakare prane&ė Yosemite Val
ieji policijai, kad jis užtiko 
lėktuvą ir 9 jo pasažierius pra
žuvusius kovo 1 d. š. m.

Kad įrodyti, jogei jis tikrai 
surado pražuvusį lėktuvą, Col
lier atnešė vieno lėktuvo vai
ruotojų kepurę ir porą kitų

SVARBIOS ČEKŲ-VOKIEČIŲ DERYBOS
ANTRADIENĮ

Reiškia, rinkimai parodė, 
Sekmadienį savivaldy-,kad vokiečiai didele dauguma 

remia nacius reikalaujančius 
juo didesnės nepriklausomybės 
Čekoslovakijos vokiečiams. An
tra vertus, kiti šalies gyvento
jai remia šalies vyriausybės 
politiką.

Antradienį Čekoslovakijos 
vyriausybės ir vokiečių atsto
vai vėl susirinks pasitarimams 
dėl vokiečių reikalavimų. Prem
jeras Hodza, manoma, patieks 
vokiečių atstovams statutą, ku
rį vyriausybė, paruošė Čekoslo
vakijos tautinių mažumų reika
lavimams patenkinti. Ar vo
kiečius patenkins vyriausybės 
koncesijos, parodys ateitis.

PRAHA, Čekoslovakija, birž 
13l 
bių rinkimai Čekoslovakijoj 
praėjo, bendrai imant, ramiai. 
Tik viename mieste, būtent 
Maerisch-Schoenberge, buvo su
žeisti penki policininkai ir de
vyni naciai vokiečiai, kai po
licija mėgino išskirstyti nacių 
surengtą paradą ir dėl to įvy
ko policijos ir nacių susirėmi
mas.

Kaip ir galima buvo laukti, 
vokiečių balsuotojų tarpe Heh- 
leino šalininkai (naciai) laimė
jo 90 nuošimčių visųbalsų. 
Tačiau ne nacių gyventojuose 
reminančios valdžią partijos 
pasirodė turėjusios žymių lai
mėjimų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Naujos Monetos Lietuvoje.

KAUNAS, birželio 10 dieną. 
— Lietuvoje kalamos apyvar
tai naujos 10 ir 2 litų monetos 
su pirmojo ir dabartinio val
stybės prezidento Antano Sme
tonos atvaizdu.

Klaipėdos Krašto Jaunųjų Ūki
ninkų Suvažiavimas?

KLAIPĖDA, birželio 7 dien. 
čia įvyko 700 Klaipėdos Kra
što jaunųjų ūkininkų suvažia
vimas.

Sovietų Rusijos Foto Paroda 
Kaune.

KAUNAS, birželio 7 dien.— 
Švietimo Ministras Tonkūnas 
Kultūros Muziejuje atidarė So
vietų Rusijos foto parodą.

Lietuvos Delegacija Išvyko Į 
Baltijos Santarvės Konferenci

ją Rygoje.

, KAUNAS, birželio 10 dien. 
— Rygoje prasideda Baltijos 
Santarvės konferencija, į ku
rią Lietuvos delegacija, vado
vaujama užsienių reikalų mini
stro Lozoraičio, jau išvyko.

(Vakar “Naujienose” jau 
buvo pranešta, kad Baltijos 
Santarvė nutarė laikytis nditra- 
liai).

daiktų priklaususių aviato
riams.

Pasak Colliero lėktuvas su
dužo arti viršūnės 9,000 pėdų 
aukštumo kalno vardu Buena 
Vista, 90 mylių atstumoj į ry
tus nuo Fresno.

Policija anksti pirmadienio 
rytą išvyko į lėktuvo nelaimės 
vietą. Radusiam pražuvį lėktu
vą orlaivių kompanija yra pa
skirus! $1,000 užmokėti.

paminėti. Kongrese dalyvauja 
Ministras Pirmininkas kun. Mi
ronas, Seimo Pirmininkas inž. 
Šakenis, Finansų Ministras In- 
drišiunas ir įvairių sričių Lie
tuvos ūkio vadovai. Be to, dar 
dalyvauja Švedijos, Estijos, 
Suomijos ir Vokietijos delega
tai. Viso šiomis dienomis Kau
ne yra suvažiavę per 500 ko- 
operatorių, kuriuos" sveikino 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Anglijos ir Europos valstybių 
kooperacijos organizacij os.

Amerikos Lietuvių Ekskursija 

Klaipėdoje Nuoširdžiai Sutikta.

KLAIPĖDA, birželio 9 dien. 
į Klaipėdą atvykusią 116 Ame
rikos lietuvių ekskursiją jau
dinančiu nuoširdumu sutiko or
ganizacijų atstovai ir didelis 
būrys visuomenės. Svečiai pir
mais įspūdžiais esą labai pa
tenkinti. Jokios kitos linksmy
bės negalinčios prilygti džiaug
smui įkėlus koją j Nepriklau
somą Tėvynę Lietuvą.

New Yrork City 
1938-VI-ll d.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir
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Kelionė vieškeliais
Rašo Prov. F. J. šeštokas

Antradienis, birz. 14, 1938

Kelionės pradžia
Jau buvąu iš anksto prisiren

gęs į tą mano ilgą kelionę. Ank
sti rytą (tai buvo pirmadienis, 
gegužės 23 dieną) atsisveikinau 
su savo pažįstamais bei myli
mais ir pradėjau su savo For- 
duku vieškeliais traukti į rytus.

Oras buvo ramus ir ūkano
tas, temperatūra buvo 56° Fah- 
renheito. Į vakarų Arizoną ma
tėsi stori debesys, kaip moksli
ninkai juos pavadino “Comu- 
lus”, o į rytus kabojo labai 
tamsus ir į lietų panašus debe
sys.

Kelias iš AVaukegano iki Chi
cagos yra labai geras ir galė
jau važiuoti greitai. Man buvo 
nuostabu, kad ir trafikas mane 
nekliudė; važiuoju ir važiuoju, 
niekur raudonos šviesos mano 
kelio netrukdo. Manau sau, kad 
gera vieškelių tvarka ir auto
mobilistams anksti rytą nerei
kia kryžkelių saugoti.

Kelionėj iki pat Chicagos nie
ko nenutikau, tiktai vienur ar 
kitur matėsi sparnuoti draugai, 
kurie ant kelio pusryčių ieško
jo ir, žinoma, aš jiems sutruk
džiau. Nuo Chicagos jau pradė
jo tas nelauktas lietus ir lijo 
visą dieną iki pat Youngstown, 
Ohio.

Per Indiana valstiją važiuo
jant visur matėsi prasti laukai, 
ūkininkai arė smėlio kalnus, 
vienui4 ar kitur matyti javai la
bai prasti, gyvulių mažai turi, 
pakelyje matyti kur nekur po 
vieną “keną” pieno pardavimui. 
Toliau Ohio Valstijoj apie Ak- 
rtm ir Youiigstown jau laukai 
daug geresni, namai ūkininkų 
patogesni ir pieno jau matyti 
po du ar daugiau kenų turi 
pardavimui. •

Kalnai
Youngstowne nutariau per 

naktį apsistoti. Miestas nema
žas, bet labai aprūkęs, matyti, 
daug geležies dirbtuvių. Pailsė
jęs iš vakarykščio nuovargio, 
mat, per lietų Važiuoti ir dar 
nežinomais keliais yra sunku.

Youngstowną apleidau anksti 
rytą. Jau lietaus* nebebuvo, bet 
dar buvo ukanuotas dangus. 
Netrukus pasiekiau Pennsylva- 
nijos valstiją. Čia jau prasidėjo 
kalnai. Visą dieną važiavau per 
tuos kalnus. Rodosi, kad žmo
gus iš tų kalnų nebeišvažiuosi. 
Manau sau, gerai, kad tas lie
tus nustojo, tai nėra taip pavo
jinga per kalnus važiuoti. Pa
vojingesnėse vietose yra iška
bos, įspėjančios keliauninkus 
važiuoti atsargiai, važiuoti pa-

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor
.1 •!< A

*• ‘.susaiAKObi; • 1

kaltiėn pirmame arba antrame 
“giere”,

Kbiiai PenUšylvatiijoj yra ge
ri, daug geresni begu yra Ohio 
valstijoj. Pakelyje yra iškabų, 
kad nevalia važiuoti greičiau 
kaip 50 mylių per valandą.

Vienoj vieloj sustojau nusi
pirkti benzino, arba maisto 
Fordukui, kad galėtų geriau į 
karną traukli. Prieina prie ma
nęs didelio ūgio žmogus. Atro
do vokiško tipo ūkininkas ir 
paklausiu ko aš noriu.

"Pripilk inan lanką benzino”, 
— sakau aš jam. Pripylė jis 
man benzino ir tuo pačiu kar
tu įspėjo, kad važiuodamas* per 
kalnus nevažiuočiau greičiau 
kaip 50 mylių per valandą. Ki
taip, esą, busiu areštuotas, — 
jisai sako man. Vienas iš Illi* 
nois valstijos keliauninkas jam 
nusiskundė, kad jis buvo net 
keturis sykius areštuotas, kol 
pervažiavo tą valstiją ir sako, 
kad jam kainavo daug pabau
dos.

šios7 valstijos gyventojams už 
greitą važiavimą atimą leidimą 
važinėtis per šešis mėnesius^ Jis 
dar pridūrė, kad policistai Va
žinėja paprastuose automobi
liuose ir nedėvi uniformų, tad 
sunku patirti, kas paskui gali 
važiuoti*

Aš paačiavau tam vokiečiui 
už patarimą ir, manau sau, kad 
ir galėtum važiuoti 50 mylių 
per valandą per tuos kalnus 
gali., greitai atsidurti pakalnėj, 
kur niekas negalėtų surasti.

Alkoholis yra nuodai
Vienoj vietoj prie miestuko 

ant didelės medinės iškabos yra 
užrašyta: “Gėrimai ir Akoholis 
yra nuodai’’.

Manau sau, kad čia yra sau
sųjų miestas. Turiu dar pri
minti, kad Pennsylvanijoj stip
rius gėrimus parduoda valsty
binėse krautuvėse.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
O Čia yra vokiečių boksininkas Max Schmelling, 

brutališkos spėkos atstovas. Jis neužilgo vėl mušis su 
čampionu Joc Louis.

Lietuva ruošia turiz
mui sąlygas

■■■■I, I ,1

Lietuva užsienių turistams 
turėtų ir galėtų būti labai įdo
mus kraštas. Lietuva nauja 
valstybė, turi gražią gamtą, 
daug istorinių vietovių bei pa
minklų, ji nėra dai’ turistams- 
keliautojams pažįstama, nėra 
jų išvažinėta; Lietuvos pajūris 
turi gražiausius it patogiausius 
Smėlynus, kokių nėra kitur Eu
ropoje.

! . 1 ..'i'?

į Kad Lietuva nėra tapusi 
turizmo kraštu, f tam yra eilė 
priežasčių bei klįučių. Paminė
tina, kad Lietuva, kaip turisti
nis kraštas, užsieniuose dar nė
ra išsigarsinUsi. Antra, išlepin
tiems turistams čia iki šiol ne
buvo tinkamų sąlygų: truko or
ganizacijos bei tinkamo patar

navimo, maža yra visai pato
gių .viešbučių, nesugebama tu
ristams bei vasarotojams pa
ruošti pageidaujamų pramogų, 
keliautojai neretai nusiskųsda
vo ir blogais keliais.

Dabar visi šitie negerumai 
stengiamasi pašalinti.

Turizmui paruošti tinkamai 
sąlygas rūpinasi ir vyriausybė, 
ir atatinkamos organizacijos ir 
visuomenė. Vasarvietės uoliai 
tvarkomos, puošiamos, tobuli
namos. Artimiausiu laiku nu
matyta pastatyti kelioliką dide
lių, patogių turistams viešbu
čių. Daugely vietų steigiami tu
rizmo informacijos biurai, ku
rie teiks turistams žinių apie 
gražiausias ir įdomiausias Lie
tuvos vietas, sąlygas į jas nu* 
vykti ir kit. Keliai ir susisieki* 
mas Lietuvoje jau yra pusėti? 
nai sutvarkyti ir nuolat tobuli
nami. Kartu rūpinamasi užsie-

a.‘

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
GERKIT tik GERĄ ALŲ/jiaddfytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų. z

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. >

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

SAVI NAMAI
MALONESNI

... gražesni ir ramesni. Jei sto

ka savų lėšų, gali drąsiai krei

ptis i Naujienų Spulką.

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

Urvas
Važiuojant per ti^^’kamps 

turėjau progos aplmikyitį’krikš- 
tolinį urvą, (Crystal Cave)< 
Nors man reikėjo 15 mylių iš 
kelio važiuoti, bet nutariau ta 
proga pasinaudoti. Tai yra 
gamtos padarytas' palocius- po 
žeme, 60 pėdų po kalnu. Urvas 
yra per 500 pėdų ilgio ir apie 
60 pėdų pločio, ir 75 pėdų aukš
čio. Urvas yra apšviestas elek
tra ir takai ištaisyti, kad ke
liauninkams* butų proga tą ur
vą pamatyti.

Vadas apvedžiojo ir paaiški
no apie to urvo stebuklus. Ur
vas yra atrastas 1871 metais, 
sprogdinant kalkių akmenis. 
Tą urvą kas metai atlanko a- 
pie 100,000 žmonių. Urve yra 
visokių kabančių krikštolų, su
siformavusių iš kalkių ir kito
kių chemiškų elementų. Tem
peratūra urve yra 55° Fahren- 
heito, tai yra žiemą ir vasarą 
ta pati temperatūra, o krikšto
lų temperatūra visados yra 456 
F. Tie krikštolai yra iki 5 pėdų 
ilgio ir jie dar auga. Užaugti 
vienas ketvirtainiškas colis už
ima 300 iki 500 metų. Ypačiai 
yra įdomus tas urvas geologi
jos studentams.

Urvas yra į rytus 60 mylių 
nuo Harrisburgh, Pa.

(Bus daugiau)

SENIAUSIA 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

T—■ I 4 koplyčios visose
1—s > <31 L Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
X ■ . I

Laiddtuvių Direktoriai

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

1 Atdara nuo 8 iki 8

TAUPYK, KOL 
jaunas, o Broli, 
SENATVfiJE RASI ĮįA 
PAGUODĄ. m®INSURED

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Association

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8500

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
due to dust, sun, light glare, 
driving, movies, reading, elc.?

po your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Trytirea, uncomrortable? iry p
Murinę. 11 contains 7 Help- 
fui ingredients wnich
cleanse and člear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel ęlean, fresh, 
alivel Much tnore effective than boric acid. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to 
Murinę Co., Dept. MF»Chlcago, III.

Your

i. AT ALL DRUG STORES

Garsinkitės “N-nose”

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138
-------:. ',l‘~------ !---- --------------- -------------- ;-------- :

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tei. Pullman 1270

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenue Phone Boulevard 4139

AJNTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 40CJ1 Court Cicero Phone Cicero 2109

niečius supažindinti su Lietuva 
ir jos turizmo sąlygomis.

Galima tikėlis, kad visos šios 
pastangos duos gerų vaisių. 
Lietuva taps turizmo kraštu. 
Iki šiol Lietuvą daugiausia lan
kydavo užsienio lietuviai; iš ki
tataučių, kasmet atvažiuoja va
saroti daug vokiečių, kurie Lie
tuvą geriau pažįsta. Tačiau kas
inei vis daugiau ir daugiau sve
čių Lietuva-susilaukia ir iš ki
lų valstybių. —Tsb.

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

Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cot. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nub 1-3 nuo 6:30-8:80 

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

Tel. Kenwood 5107 
.............— . . ... .. i_. ..................  a.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos —9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

J0SEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

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.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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 Ashland Av.

Phbne Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

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 nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Ropublic 7868

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEN’HSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kitiį Lietuviai. Daktarai____

Dr. Margeris , .(>)
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MH)WAY 2880

Telefonas Yards 09&4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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TAPPANNew York, N. Y. [

GASO PEČIAUSIšlydėjus Pirmyn Chorą j 
Lietuvą

Krokodilo kerštas

. ..

šeštadienio rytas, birželio 
11 d., New Yorko Cunard lini
jos uoste, 54-ta stotis. Milžinas 
Britannica nusitiesę uosto lop
šyje ir pasirengęs plaukti sker
sai okeaną. Po sunkios savaitės 
gyvenimo vargų ir man esant 
tolokai nuo šio didmiesčio ačiū 
technikos skubiam besivysty- 
mui jaučiuosi linksmas, kad ke
liavimo pagreitinimas patarna
vo gerai ir į laiką suspėjau su
tikti čia New Yorko uoste tokį 
gražų būrį chicagiečių lietuvių, 
būtent PIRMYN chorą ir jo 
vedėjus.

Pirmiausia teko paspausti 
dešinę ponui Steponavičiui, Pir
myn choro vedėjui. Potam ilgo
kai pasikalbėjau su ponia Ste
ponavičiene. Paklausiau, kaip 
pavyko kelionė iš Chicagos į 
New Yorką traukiniu. Ponia 
Steponavičienė su šypsą atsakė, 
—kad pavyko labai gerai. Esą, 
keliavome specialiu traukiniu. 
Linksmi, kad keliaujame į mu
sų tėvų gimimo kraštą, Lietu
vą. Viena maža nelaimė trau
kinyje ištiko. Panelę Skrickas. 
Ji liko sužeista: rankos du pir
štus privėrė traukinio durys. 
Vėliau traukinys sustojo; buvo 
pašauktas gydytojas panelės 
Skrickiutės žaizdai apžiūrėti. 
Tas nesmagus nuotykis truko 
apie pusę valandos. Kad pasivy
ti stovėjimui praleistą laikų, 
tai traukinys turėjo skubiau 
ratus sukti, ir va mes čia su
spėjome į laiką. Panelė Skric- 
kinte jaučiasi gerai. Traukinio 
užveizda parodė didelį rūpes
tingumą. Labai gaila, kad pa
nelė. Skrickiutė patiko .ta nelai-

Klausiu, Kiek iš viso keliau
ja į Lietuvą. 67—atsako ponia 
Steponavičienė; 44 choristai. 
Vyrų mažiau, negu moterų.

Šiame būryje buvo panelė 
Grigoniutė, ponia Borisas ir 
daugelis kitų. Užklausiau, kaip 
ilgai užtruksią Lietuvoje.

• —Augusto 16-tą busime at
gal čia.

Naujięnų-Acme Telephoto
Vassar kolegijos studentė 

Jane Grant, 19 metų, kuri 
nežinia kur prapuolė, iške
liavusi ant dviračio iš Pou- 
ghkeepsie, N. Y., buk tai į 
S t. Louis, Mo. Ji yra iš 
Wausau, Wis.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Ši Menesį Galit Sutaupyti 
$20.25 ant 1938

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

pradėjo 
negali- 

stovėti.
Stepo-

jiems ir

ro išleistuvėse. Musų tautinin
kai garsiai moka alasuoti ir 
girtis savo tautiškumu, bet ka
da prisieina parodyti savo tau
tinį jausmą, tai jų nėra, čia jau 
neminiu finansinės paramos, 
bet jie yra šykštus net ir mora
liškai paremti. Kultūringas lie
tuvis gali lenkti galvą iš gėdos 
žiūrėdamas į tokį suakmenėju
sį tautiškumą, koks rodo šios 
kolonijos musų kiečiausi patri
ktai—tautininkai. Nuo savęs 
aš ačiuoju jums geri žmonės, 
kurie čia buvote liudininkais 
to brangaus nuotykio, šitas 
įvykis turi istorinę Vertę. Argi 
tau broli, pražilęs lietuvi, gi
musiam po Lietuvos šiaudiniu 
stogu, nekutena širdies matant 
tą gražų būrį jaunos kartos 
vykstant aplankyti tavo gimti
nės kraštą Lietuvą ir ją ten 
apdainuoti? Daina palinksminti 
tavo gal dar gyvus artimus gi
mines Lietuvoje.

Čia šiame uoste turėjo būti 
tūkstantinė lietuvių įpinia paly
dėti tą jauną "kartą4* ir palin
kėti jiems laimingos kelionės. 
Bet... kaip skaudu. ,

—Rytietis

—Ar visi manote kartu grįž
ti ar pakrikomis.

—Visi kartu grįšime, išsky
rus vieną panelę (pavardės ne
suspėjau užsirašyti).

—Kas jus Lietuvoje laukia?
—Jaunosios Lietuvos Sąjun

ga ir Miko Pečrausko pamink
lo fondo organizacija.

—Ar manote būti Klapėdoje?
—Taip, busime ten. Viskas- 

yra sutvarkyta Lietuvoje.
čia ponia Steponavičienė 

linksmai pareiškė, kad po sun
kaus darbo per mėnesius lai
ko pagaliau mes Pirmyn cho
ras keliaujame Lietuvon. Pa
dėka tiems, kurie rėmė šitą ne
paprastą žygį.

.—Kaip pavyko jūsų išleistu
vės Chicagoje?

—Visi, tur būt, lietuviai, kiek 
tik jų yra, buvo susirinkę gelž- 
kelio stotin. Vietos anglų spau
da gana tiksliai viską aprašė. 
Stotyje nuimta daug paveiks- 
lų.

—Ar skaitei penktadienio 
“Naujienas”? —klausia manęs 
ponas Steponavičius.

—Taip skaičiau vos trumpas 
laikas atgal. Skaičiau viską 
apie jūsų kelionę. Matyti, “Nau
jienos” skubiai pasiekė—kad ir 
tolimas kolonijas ir pateikė ži
nių iš musų lietuvių gyvenimo 
gana sėkmingai.

Diena tamsi, lietus 
smarkiau kristi. Ilgiau 
ma buvo atvirame ore 
Atsisveikinę su ponais 
navičiais, palinkėję
visam Pirmyn chorui laimin
guos kelionės, apleidome laiV>. 
Mano geresnė pusė šluostą vei
dą ir skundžiasi, kad negali 
kartu su buriu Chicagos lietu
vių jaunimo keliauti į Lietuvą. 
Kas, sakau, yra,—lyja ar ką. 
kad veidą sau šluostai. Taip, ji 
atsako, ne tik lyja, > bet gaili 
jausmo audra daužo šio laivo 
sienas tai mano vaidentuvėje 
praeities prisiminimai, kada 
jaunutė būdama palikau Lietu
voje motušės žaluojantį kapą. 
Norėčiau jį dar kartą papuoš
ti žolynais ir palaistyti jį aša
ra ir pasiųsti mano širdies jaus
mą visiems Lietuvos kalnams 
ir 'visoms lankoms. Tai viskas 
ką aš turiu brangaus Lietuvo
je, ir tą brangenybę dar kartą 
savo akimis norėčiau matyti. 
Bet nelaimė mano, kad su 
dešimtimis čia jaunos kartos 
lietuvių mes turime skirtis. Jie 
keliauja aplankyti ir pasveikin
ti jų tėvų gimtąjį kraštą Lie
tuvą.

Laivas subaubė kartą, kitą 
ir trečią.

Ha, sakau, man prisimena 
pono Vitaičio aprašymas jo ke
lionės į Lietuvą. Jis irgi minė
jo, kad laivas baubia. Na, sa
kau, laivai tur būt, visi vieno- 

įki, visi baubia, čia pasisukęs į 
šoną žiuriu bestovįs ponas Vi- 
taitis, ponia Vitaitienė, su jau
na dukra Genovaite. Pastebė
jau jaunąjį Strazdą su panele 
Glaveskiute iš Brooklyno. S. 
Cibulską su ponia Cibulskiene 
ir Pranuką -su žmona. Tai vis- 

: kas, kas buvo čia matoma to
kiam rimtame nuotykyje. Gai-'pasakyčiau: pereitą savaitę pa-!

i la, kad šios tirštai gyvenamos siunčiau ja su sąskaita pas 
Į lietuvių kolonijos tik tiek galė- tamsta, o iki šiol ji dar nepar- 
įjo dalyvauti šiose Pirmyn cho- nešė pinigų!

KrokodJiai gana pavojingi 
•monėms gyvuliai. Seniau jų 
jana daug gyvendavo Nilo upė 
e, Bet nuolat čia juos persė
doj ant ir naikinant jų skal
ius pradėjo nykti. Tuomet 
'.rokodilai, matyti, norėdami 
asislepti nuo žmonių perse- 
iojimų nusikėlė Nilo žemupin. 
"okiu buidu aukštutiniame Nile 
trokodilai beveik visiškai pra- 
lyko. Už tai, žinoma, kroko
dilai žmonėms negali būti dė
kingi, ir jei jau kur kokiam 
krokodilui pavyksta nusičiupti 
jenginklį žmogų, tai krokodi- 

’.as sugeba už savo giminės 
naikinimą žmogui puikiai at
keršyti. ’

Štai nesenai vieno krokodilo 
kerštą turėjo pergyventi vie-, 
nas jaunas arabas iš Sudano.

Arabas netoli Dongolos mie
sto vaikštinėjo palei Baltojo 
Nilo krantus. O čia kaip' tik 
tuo laiku buvęs atplaukęs kro
kodilas. Ir štai krokodilas jau
nąjį arabą nusičiupo ir nusivil
ko i seklumą. Bet krokodilas 
arabo tuojau nedraskė, bet at
sigulė su juo smiltynėj ir taip 
gulėjo ištisas valandas, lyg ka
tė su pele. Galinda suprasti, ką 
turėjo pergyventi jaunasis ara
bas, ištisas valandas būdamas 
palei krokodilio žiotis ir nežino
damas, kurią minutę ateis gal
von krokodilui jį sudraskyti. 
Baisus krokodilo kerštas žmo
gui! Įvykį pamatė kiti žmonės 
ir pranešė Donįolos policijai. 
Atvyko raitoji policija ir ėmė 
šaudyti j krokodilą, bet nepa
taikė. Tuomet krokodilas nusi- 
č'upo auką ir pasinėrė Nilan.

Jaunojo arabo' nepavyko iš
gelbėti ir jis : žuvokrokodilo 
nasruose. c. c,

Remkitę tuos, kurie 
garsinasi 
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Menesin

STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 Sn. Cattaee Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Kiltis—nut raštų 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas. 827 Wcst 
33rd St : A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiurėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

JUOKAI
VISADA KOREKTIŠKAI
Profesorius Greičius atsilan

kė pas Slankius. Bet kai vaka
re norėjo grįžti namo, oras ne
žmoniškai pablogėjo—ėmė lyti 
ir vėjai šėlti. Slankiai profeso
riui pasiūlė pasilikti ir pernak
voti. Profesorius mielai sutiko. 
Tik po valandėlės jis dingo iš 
Slankių 'buto ir * jau po geros 
valandos grįžo peršlapęs iki gy
vo kaulo. Slankiai susidomėjo.

—Dėl Dievo, kur, pone pro
fesoriau, tamsta buvai dingęs?

Profesorius paaiškino: “Na, 
bet juk aš, sutikęs nakvoti, tu
rėjau apie tai pranešti žmonai, 
kad ji manęs neieškotų!

ŠVELNUS BAKSTELĖJIMAS
—Ar toji mergaitė, kuri 

dabar pas tamsta tarnauja yra 
stropi ir sąžiningą ?-^-klausia 
pirklys savo kaimyną siuvėją.

—Stropumo ji stropi, 
kad butų sąžininga, tikrai

Dirbtas, Kad Laikytų—Su 
Dideliu Peč u—Padaro Gardą

Virimą Lengviu Darbu!
• Įsigvk šį naują 1938 Tappan 
gasiriį pečių, sutaupant $20.25. 
Jo šiurkšti konstrukcija reiš
kia viso amžiaus tarnybą. Tai 
didelės šeimos pečius ir turįs 
paskiausios dienos gamybos 
savybes: stora pečiaus insolia- 
cija... pečiaus vidus matomas, 
neatidarant durų... didelės sku-

bos “vitaminus apsaugojan- 
tys” burneriai... Besmilkstantis 
broileris... top flood light... 
perdalintas viršus su patogiu 
patarnavimo stalu.

Pamatykite puikų tą pečių 
artimiausiam Peoples Gas ofi
se šiandien!

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 8237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbin inkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, K«nt. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
A v.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas. 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 

' Bishop St., Knygius: Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė. 
3137 W. 44tb St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

Tikrai ši lengva gintarine aUejaus-varnišio-staino kom
binacija nuvarnišiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 

ffcgįp magikas.
Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo

B Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.
UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS

MODERN COOKERY:. CONSTANT HOT WATER ■. SUENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

PRIDUOK SAULES ŠVIESUMĄ 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gra^ų 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 ............
Viso

$8.00
$4.00

$12.00

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

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

$5.00

$4.50

$9.50

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

NAUJIENAS PASIUSKIT: ' 
Vardas

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fHth the best to choose from these days, em- 
ployere favor the nerson who is most attrac- 
tlve. In busineas life aa In the aocial world, 
halitosis (unpleaaant breath) is conaidered the 
svorst of faulta.

Unfortunately everybod ./ cuffers from thle 
offenslve condition at aome time or otner— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush is the rausė of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, tne quick deodorant, 
every morning and every night.

Listerine haits fermentation. a major cauae 
of odora, and overcomes the odors themaelvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. 16 

not offend others.
lf you value your job and your friends, utt 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam~ 
Įeit Pharmacal Company, SU Louis, Mo.

Don’t offend others - Check 
halitosis with LISTERINE

Full-flavored

u

—perfect 
for cooking!

U Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for aanchviches. And for 
cookėd dishes you can depend on 
this American Cheeae to mėlt 
perfectly.

Adresas Adresas
pas

Miestas Miestas

bet 
ne-Raštinė atdara kas vaka

ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

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

!») f ant J <er»
HierlBt- PmU

jmi at
rak < M

įi raliu v»a<
nrtave »a»tv* a<

»•

Pref erred by millions 
to mayonnaise..

• Choiceingredi- 
enta whipped to 
amazing creami- 
neas in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

KUPONAS.................
ISIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
Išsikirpkit 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.

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

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Adresas
Vardas

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin 
gų žinių ir gerų pa 
mokinimų.
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NAUJiSNOS
The Lithuanian Daily Newa 

Pnblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Balsted Street 
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs t
18.00 per ycar in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ip Chicago 
8c per ęopy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Benr 
drovs 1780 S. Halpted SL. Chicago, 
iii. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
3.00 
1.50

.75

18c 
75c

Vtaahymo kalnai
Chicagoje—paštų; 

Metams — 
Pusei metų________
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu! _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_______ __
Savaitei------------------ ---
Mėnesiui___ ____ _____

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams $5.00
Pusei jnetų _____    2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams________ 1.00
Vienam mėnesiui _ ______  .75
Lietuvoje ir kitur uisieniuosa 

(Atpiginta)
Metams________ —,——- $8.00
Pusei metų _____ ------------— 4.00
Trims mėnesiams .. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Pašto nuostoliai
Amerikos Jungtinių Valstijų paštas kasmet savo at

skaitose parodo nemažą deficitą. Pašto, kaip ir visų fe
deralinės valdžios įstaigų “biznio metai” prasideda su 
pirma diena liepos mėnesio ir baigiasi su. paskutine die
na birželio mėnesio. Taigi šių metų atskaitos dar nėra. 
Bet pereitieji metai rodė $46,600,000 deficito pašto de
partamente. >

Daugelis žmonių mėgsta tais pašto deficitais įrodi
nėti, kad valdžia negalinti sėkmingai vesti biznio, Bet 
iš ko pašto nuostoliai susideda?

Pereitųjų metų atskaitose parodyta, kad paštas 
persiuntė be atlyginimo daugybes senatorių ir kongres- 
manų laiškų ir siuntinių, už kuriuos, jei tas patarnavi
mas butų buvęs suteiktas privatiniems žmonėms, butų 
reikėję užmokėti $1,137,000. Įvairių valdžios departa
mentų laiškų ir siuntinių buvo išsiuntinėta už $34,081,- 
000. Šitos sumos paštas negavo, bet ją sutaupė valdžiai.

Pašto trobomis naudojasi visokios valdžios įstaigos, 
Už tas patalpas valdžia butų turėjusi užmokėti $5,760,-Į 
000, bet paštui ji nuomos nemoka. Pagalios, už laiškų 
gabenimą oru paštas duoda subsidijas (pašalpas) oro li
nijoms, Už pereitus metus oro linijos šitų subsidijų ga
vo iš pašto $6,000,000.

Sudėjus aukščiaus paminėtas sumas,pasirodo, kad 
pašto deficitas susidarė ne iš biznio nuostolių, bet iš to, 
kad paštas atlieka už dyką daug patarnavimų federali- 
nei valdžiai ir dar kai kam moka pašalpas. Atskaičius 
šitas sumas, pasirodys, .-kad pašto biznis neša pelną, o 
ne nuostolį. V/ . . ‘ /• u-*

O tuo tarpu žmonėms paštas patarnauja pigiau, ne
gu kokia nors privatinė įstaiga. Už '3 centus jisai nuga
bena laišką iš New Yorko į San Francisco ir pristato 
žmogui į namus!

Apžvalga
BIOLOGIJA IR DEMO 

KRATIJA

Dr. A, L, Grąičunas vakar 
padavė “Naujienose” Harvardo 
universiteto profesoriaus, E. A. 
Hooton, kalbas turinį, Anot to 
profesoriaus, tarp biologijos ir 
demokratijos esą daug bendro.| 
Daugiau® net:

“Prof, Hooton’as toliau pa
darė pareiškimą, kad biolo
gijos mokslas gali nurodyti 
žmogui tikslių kelią, kaip su
sitvarkyti. Pritaikomas bio
logijos mokslas yrą glau
džiai susijęs su žmogaus gy
venimu. Jis daug ką turi pa
sakyti apie musų dienų 
draugijinį gyvenimą, apie 
žmogaus materialę gerovę ir

krątljos prieštaraująs kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybes.

Jisai dedasi dideliu Lietuvos 
nepriklausomybės gynėju, bet 
kadangi jisai niekina demokra
tiją ir tuo budu nepripažįstą 
Lietuvos liaudžiai teisės pačiai 
savo kraštą valdyti ir ginti, tąi 
jisai tikrumoje yra Lietuvos 
nepriklausomybės priešas.

Kovodamas prieš demokrati- 
I ją, jisai kartu su fašistais, ban
do sugriauti tą pagrindą, ku
riuo yra paremta Lietuvos! 
priklausomybė,

‘""J ■■ t ■"’IJTM!1 '1

IR VĖL NUDŽIUGO

ne-

W • ® wa • • T • ■ bar vėl savo vardą atstatė, nešĮvairios žinios is Lietuvos* I prancūzų geriausią krepšinio
komandą dviejose rungtynė
se su gana žymia persvara nu
galėjo. Taip pąt nugalėtos Es
tų ir latvių konmandos.

Dabar į Kauną pakviesta 
geriausia Europoje krepšinio 
komanda —tąį italų, kurią 
anuomet Rygoj Lietuvos krep
šinio komandą tik vienu tąšku 
nugalėjo. Rungtynės žada būti 

i tyčią įdomios, nes italai yra 
prancūzų krepšinio komandą 
nugalėję. Kada žios krepšinio 
rungtynės su italais įvyks, dar 
tikrų žinių neturima. x 

I Klaipėdoje įvyksta vandens

Lenkai Kaune rengiasi pa- 
Iš didelio debesio mą- 

Bendrąs

Lenkų notą dėl Vilniaus.
statyti didžiausius rumus.
žas lietus: atvyko tik šeši legijonieriai.
nusivylimas, arba dar keli žodžiai apie Dr. Račkų.
— Drangelienei nepasiseks j Lietuvos operų įsigau
ti, — Lietuvos krepšinio komanda nugalėjo prancū
zus. — Vandens regata.

Antanas Bimba ir vėl džiau
giasi. Mat, kitąsyk buvęs Lietu
vos socialdemokratas Plečkai
tis, kuris paskui virto avantiū
ristu, neseniai Vilniaus teisme 
davė parodymus, kaipo lenkųMums neatrodo, kad šitos 

prof. Hootono mintys yra tei- Į prokuratūros liudininkas, prieš 
singos. Ką gali biologijos mok- lietuvius emigrantus, buvusdus 
sdas pasakyti, pavyzdžiui, apie savo draugus. Antanui Bimbąi 
tai, kuri ekonominė, politinė tai tikras radinys, nes Plečkai- 
arba socialinė sistema yra ge- čia išdavyste jisai mano galė- 
resrię? ' siąs pateisinti “trockistų” gau-

Biologijos mokslas aiškiną ilymus sovietų Rusijoje, ir jj- 
gyvybę, bet jisai neaiškiną, sai sako: 
kaip tvarkyti pramonę arba že
mės ūkį, kaip sudaryti valsty
bės valdžią, kaip apginti eko
nominiai silpnus visuomenės 
narius nuo išnaudojimo. Šituos 
dalykus aiškina tiktai visuome
nės mokslai.

Daug negerovės šiandie žmo
nės turi kaip tik dėl to, kadfl 
į sociologiją dažnai yra maišo- 
Ima biologija ir ypatingai spe
ciali pastarosios šaka — zoolo
gija (mokslas apie gyvūnus). 
Juk, sakysime, hitlerizmas yra 
pagrįstas teorija apie rą&es 
(žmonių veisles), pagal kurią 
“arijęnų” rasė esanti aukščiau
sia už visas ir gamta ją .pasky
rusi valdyti kitus žmones.

“Ar butų padoru dabar vi
sus siociąlistus kaltinti už šitą 
jų buvusio žmogaus supuvi
mą. Ne, nebūtų.

“O betgi tie patys broliai 
socialistai kaltina visus ko
munistus už išsigimėlius.”

. Ar lietuviškų komunistų va
das tegalėjo tik šitiek sugalvo
ti? > ... ’’ ’ ‘ 1 ’

Pas Lietuvos socialdemokra
tus iš žymesnių veikėjų atsira
do tik vienas toks, kąip Pleč
kaitis. O kiek “išsigimėlių” 
SSRS komunistai užtiko pas 
save? Jų nė'šūskaityt negalimą. 
Kuone visi bent kiek žymesni 
ašmens Rusijos' kondūnistų par- 
tijoje tapo-'apšaukti “judošiais” 
ir “išdavikai^”: asmens, kurie 
vadovavo “spalių revoliucijo
je”; ąsmens,( kurie sėdėjo kar
tu su Leninu pąrtijos centro 
komitete ir net Politiniame 
Biure; asmenį kurie steigė Ko
munistų Įnternąęionalą ir “rau
donųjų” prof-sąjungų Interna
cionalą ir kurie tiems interna
cionalams vadovavo; asmens, 
kurie redagavo centralinius 
partijos organus; asmens, ku
rie buvo vyriausybės komisarai 
(ministeriai) i arba komisarų 
pąvąduotojąi; asmens, kurie 
stovėjo priešakyje arini josi, ka
ro laivyno ir aviacijos; asmens, 
kurie tvarkė sovietų pramonę, 
žemės ūkį h\ finansus; asmens, 
kurie atstovavo Sovietų Sąjun
gą svetimose šalyse, ir t. t., ir

gynė ją nuo lenkų ir rusų. De- r’ ...v_ „, ... . T . . lai ar galima šitą “išdaviku”mokratiia suorganizavo Lietu- ...... . \- armiją lyginti su vienu Pleckai-
jungusi ankštais ryšiais su Frajięuziju ir Anglija, nuta-*|dos kraštą prie Lietuvos, ap^r^u’ .. ... .
rė iš tas sąjungos pasitraukti ir pasiskelbė esanti “ne- kloja Lietuvą prądinių ir vidų- P1 v?.-r rcik!a JPasaky . kac 
itrali”, tai kaip galėjo kitaip pąsięlgti Lietuva, apsiaus- rinių mokyklų tinklu, -Jkurė įbėgęs
ta IŠ dviejų pusių tokiąig "draugais”, kaip Vokietija ir universitetą, sudarė armiją, ĮS- višk.s jr ne 
Lenkija? ; ','U-» "u°Tvą '

Vadinamojo kolektyvių saugumo” salininkai sakys, («tautos vado” Smetonos vado- 
Žinoma, kad Lietuvai butų saugiau, susijungus SU dir vaujama) padovanojo Vilnių 
džiomia Europos valstybėmis, kurios gina demokratiją, lenkams!
Bet kaip jos gina? Ar jos gina Ispaniją? Ar jos gina Lietuvoj atgimimo istorija 
Kinija? z V1 rodo, kad demokratija Lietuvą

6 kaip jos elgėsi, kai lenkai pastatė Lietuvai uiti- numirusiųjų . Juk
rnatumą? Ar jos butų pasiuvusios savo armijas Lietu- demQRrątin^ polįtmės 
vai apginti, jęigu lenkai butų ją užpuolę? . ’ . organizacijos (pirmiausią^

Jeigu Lietuva butų įsitikinusi, kącĮ yrą neišvengia- ciąjdemokratąj, a paskui Jiąu-> 
mas karas su lępkąis, taį logiškai elgdamasi Ji turėtų dininkai demokratai), prąąįdė- 
jau dabar ieškoti kaip galint daugiau karo talkininkų, |J^ n^>rikiąu^qmyhės idėjos 
Tokiame atsitikime sąjunga SU Rusija, Frąnęusija ir 
AnglŲa butų jos vienintelis išganymas.

Bet karas yrą kraštutinybė, kurios Lietuva dar tu
ri vilties išvengti. Kad karo pavojus jai sumažėtų, ji 
stengiasi teerzinti” nė vieno savo kaimyno. Iš to kyla 
jos noras būti neitrali. 1

Bet jeigu pati Lietuva tikisi thikos keliu išsaugoti

Baltijos Santarvės neitralumas
U ■

Trijų Baltijos valstybių konferencija, kaip vakar 
buvo pranešta “Naujienose”, nutarė, kad tos valstybės 
bus “neitralios” ir nesidės nė į vieną Europos “ideolo
ginį bloką”.

Konferencija įvyko Rygoje ir joje dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovai.

Baltijos Santarvė (kiti sako: Pabaltijo Sąjunga, 
Baltijo Sąjunga, Pabaltos Santarvė), vadinasi, pasekė 
Belgijos ir Skandinavijos šalių pėdomis. Ar ji išmintin
gai padarė, nutardama nesidėti prie Anglijos-Erancuzi-1 . Demokratiją padarė Lietuvą 
jos-Sovietų Sąjungos bloko, čia vargiai bus vietoje s.var- nePriklau?oma. Demokratija ap- 
Styti. Veikiausia, jai nebuvo kitokios išeities. Jeigu to- gynč nuo en ^.ir 1US1?. e“ 
Kia saus, kaip Belgija, kuri per metų metus buvo SUSI- vos valstybę, prijungė Klaipe-

PLIUŠKIS

Vytautas Širvydukas neapsi
eina be melo. Jisai pasakoja, 
kad “Naujienos” —•

“mano, kad Lietuvos vidaus 
tvarkos pakeitimas yra svar
besnis, negu Lietuvos neprK 
klausomybė, arba — dalis 
svarbesnė už visumą!”'

/
O tuo tarpu “Naujienos” ma

no (ir atkartotinai yra tai pa
reiškusius), kad demokratines 
tvarkos ątstęigimas Lietuvoje 
todėl ir yra labai svarbus* daly
kas šiuo laiku, kad demokrati
ja gali geriausiai apginti Lietu
vos nepriklausomybę!

(Musų specialaus korespodentu Lietuvoje)
| lytnyj. M

Jau jus, tur būt. Žinote, kad bajorus, pasirodyti, štai kokia 
lenkai, įsigalėjus naujai Lie- ji didelė valstybė, kad jos ąL 
tuvos konstitucijai, pasiuntė i 
Lietuvos vyriausybei verbalinę : 
notą dėl Vilniaus. Mat, nau
joje konstitucijoje yrą pasaky
ta, kad Vilnius yrą Lietuvos 
sostinė.

Žinoma, tos rųšies notos mą- 
ža reikšmės teturi, o ypač kai 
tarpvalstybinei santykiai nor
maliai vystosi ir viena prie ki
tos valstybių jokių priekabių 
ateičiai neieško. Bet visiems 
yrą ąišku, 'kad šių dienų Len
kiją nenurimstanti ir vis dė
siantį pąstapgas, kąd Lietuvą 
suvirškinus, todėl ir šiokių m/- 
tų siuntimas tai yra nę kas ki
ta, kaip tik ateičiai faktų rin* 
kimas. Mat, atėjus kritiškai 
yaląndai turėtų argumentus 
pasiteisinimui, dėl'ko Lietuvą 
puola. Suprask, Lietuva visą 
laiką varę akcijų prieš Lenki
jos žemių dalį ir jas kėsinosi 
visą laiką atimti, kad ir štai 
net Vilnių, nęs net konstituci
joje apie tai buvo suminėta.,.

Lietuvoje eina dabar gan
dai, kad busiąs išleistas visąi 
atskiras įstatymas Lietuvos so
stinės reikalu. Tame įstatyme 
bus konstatuota esama Lietu
voje padėtis, kad, būtent, Lie
tuvos sostinė kol'kas esąs Kau
nas... Kalbama, buk dėl šito 
lenkai gal ir nusiraminsią..*

Bet jei tenka vis nusileisti, 
tai kokiems galams buvo rei- 
kąląs tai į konstituciją įrašyti, 
ar tik todėl, kad paskui stab 
gą kapituliuoti ir kiekviena
me žingsnyje savo bejėgišku
mą pademonstruoti!

Koks neapdairumas ir savo 
pajėgų neapskaičiavimas!

Kas įdomiausia, kad Lietu
vos spaudoje apie šią notą 
veik nebuvo rašyta. O rašytą 
tik todėl nebuvo, kad nebuvo 
leista. Kažkaip viename laik
raštyje tarp kįtų eilučių buvo 
įsprausta, kad Lenkiją Lietu
vai įteikė notą dėl naujos 
konstitucijos įsigalėjimo,.

Tikrai nesuprantama, dėlko 
buvo neleista visai ištisai Ul 
lęnkų notą atspausdinti, 'kas 
ir nuo ko čią porėta paslėpti. 
Vistiek visi viską sužinojo ir, 
žinoma, sužinoję ne iš savo 
šaltinių dar visokių komenta
rų nuo savęs pridėjo. Kogi čia 
bijotis, dėlka sleptį nuo žmo
nių Lenkijos vįsus pasikėsini
mus į Lietuvą? Kogi norimą 
šituo atsiekti?

Atrodo, kad kažko bijomasi

Btovyhė didesnė net už dides
nių valstybių ątstovybes. •

Iki šiol Lenkijoj atstovybes Į pegftta (įį08e rungtynčise daly- 
personalas dar Lietuvos vi-Laują 49 valstybės, jų tarpe ir 
suomenes platesnių sluoksnių 
nepasiekė;niekas su jais į arti
mesnius santykius nenori įeiti. ši° vandens sporto šventė 
Tik apie Lenkijos atstovybės užtruks tris dienas. Lietuviai 
personalą Kaune daugybė vi- uėra prasti vandens sporto 
šokių anekdotų pasakojama, mėgėjai, tai galimas daiktas, 
Tai, taip sakant, dienos jiems teks vįęna iš pir-
dą kokį nors naują anekdotą | vietų- Tikimąsi, kad šios 
ąpie lenkų atstovybę papasa
koti. Tai tokiomis naujieno
mis dabar kauniečiai kavinėse 
ir dalinasi.

Klai- 
svečių

Į Lietuvą jau atvyko kele
tas iš Čikagos lietuvių legijo- 
nierių. Jie gražiai buvo sutikti 
Kybartų gelžkelio stotyje, o 
taip pat juos sutiko kelerių or
ganizacijų atstovai ir Kauno 
stotyje, kur jie buvo pavaišin
ti.
, Lietuviai legijonieriai taip 

pat dalyvavo ir Lietuvos sava
norių vaišėse- Legijonierius 
kelioms dienoms šauliai ir sa
vanoriai užprašė pasilikti 
Kaune, kad juos galėtų gražiai 
priimti ir Kauną parodyti, to
dėl visi atvykę iš Čikagos le
gijonieriai kolkas apsigyveno 
Kaune. Jų viso atvyko, rodos, 
vos šešetas žmonių. Lietuvoje 
lietuvių legijonierių iš Š. A- 
merikos buvo laukiama atva
žiuojant koksai šimtas žmo
nių, ir Kaune buvo ruošiama
si juos tyčia 1 gražiai sutikti. 
Taigi kaip kam teko skaudžiai 
nusivilti, kad tiek maža legi
jonierių atvyko.

Jei atvyks , iš Čikagos Pir
myn choras, jis Lietuvoje bus 
puikiai priimtas ir jau daug 
kas jo laukia atvykstant. Juk 
tai bus pirmas choras į Lietu
vą iš tolymos Amerikos atvy
kęs.

Jau dabar daug kas įdomau
jasi, kada tasai choras atvyks, 
Reikia tikėtis, ,kąd jisai visai 
šuniai visų bus sutiktas. Aiš* 
ku, tur būt, jam bus suteiktą 
daug progų įvairiose Lietuvos 
vietose pasirodyti ir padainuot

vandens sporto šventės 
pėdoje sutrauks daug 
iš kitų valstybių.

Lietuva sparčiai ir 
jusi vandens sportui ruošiasi.

atside-

IŠ LIETUVOS
Šiauliai

Kažkam užkliuvo...
Pažangioji Šiaulių visuome

nė, pagerbdama minusiojo Tau
tos 
menybę, per vieną 
kojo Palangos padegėliams apie 
1000 Lt aukų, o Kultūros Švie
timo draugija, kurios leidžiamo 
“Kultūros” žurnalo redakto
rium buvo P. Leonas, laidotu
vių dieną (V. 14) gedulu išde- 
koravo savo būstinės — kny
gyno langus, išstatė juose tarp 
gėlių mirusiojo atvaizdą su ne
krologu ir iškėlė 'gedulo kaspi
nu perrištą tautinę vėliavą. Vė
liava iškabėjo per visą dieną, 
bet apie 16,30 vai, nuovados 
viršininkas p, I. Gylys įsakė 
vėliavą nuimti ir atsiuntė tuo 
tikslu j d«jos būstinę policinin
ką. Nenorėdama leisti jėgą pa
šalinti gedulingą vėliavą ir tuo 
įžeisti mirusiojo pagerbimą, 
draugija pati vėliavą nuėmė, 
sušaukė Valdybos posėdį ir pa
davė apskrities virš, skundą 
dėl nuovados viršininko p. Gy
lio įsakymo. (a)

Pasitraukė darbo biržos 
vedėjas.

Neseniai paskirtas' darbo bir
žos vedėjas p. Strimaitis nuo 
gegužės 15 d. iš pareigų pasi
traukė ir perėjo dirbti į akc. 
b-vę “Birutę”. Laikinai darbo 
biržos vedėjo pareigas eina p. 
Naudžiūnas. (a)
Pradeda veikti Bubių vasarinė.

Šiemet Bubių vasarinę (kur
hauzą) išnuomavo p. Naujalie- 
nė. Vasarinė jau baigiama tvar
kyti ir netrukus bus atidary
ta, Kai kurie šiauliečiai, kurie 
turi Bubiuose savas vasarines, 
jau išvyko vasaroti, o kiti Pą- 
gelavoje jau 
rius. (a)

Sudegę
Gegužės

Pašiaušės km. šilerįenėą ūky
je kilo gaisras, kurio metu vi
si suaugę buvo išėję į laukus. 
Pastebėję ugnį jr atbėgę gel
bėti, jau rado visą trobą lieps
nose. Po gaisro griuvėsiuose 
rastas šilerienės 8 metų vaiko 
lavopas. Nuostolių apie 9,900 
Lt.

Gegužės 7 d. Užvenčio vl> 
šiotiškės km. užsidegė mokyk
los daržinė, nuo kurios ugnis 
persimetė į mokyklą. Mokyklos 
apdegė stogas, sudegė biblio
teka, išdaužyti turtą begelbė- 
jant langai. Nuostolių apie 2,- 
000 Lt. Mokyklos trobesiai pri
klausė Šiaulių apskr. s-bei.

(a) u

pagerbdama mirusiojo iau- 
Veterano PetrovLeono as- 
ybę, per vieną dieną suau-

čikągietis daktaras Račkuą 
jau išvyko į Čikagą. Kalbama’ 
kad jisai grįšiąs aįgal į Ame-, 
riką nę visam laikui, bet tik 
keliems mėnesiams. Sunku 
supaisyti, tik viena aišku, kad 
ne tik jam teko pusėtinai nu< 
slvilti, bet dar daugiau juq 
kaip kas skaudžiai nusivylė, 
žodžiu, vieni kitais liko nepa-i 
tenkinti.

Katalikai, kurie čia Lietu-, 
voje iš jo daug laukė, taip pat 
juo dabar jau nesigiria, Žod-> 
žiu, Lietuvos klerikalai tuo 
“merikontu” nesididžiuoja.

Lenkijos atstovybė Lietuvo- 
jev yra užsimojusi čįa pastaty
ti sau didžiulius ruinus Kaune. 
Esą, statysią tokius rumus, ko
kių Lietuva dar nemačiusi.

Lietuvos, žinoma, kad ir 
kažkokiais rūmais lenkai ne-, 
nustebins, nes Lietuva gerai 
žįno, kad Lenkija kasmet turi 
pas save badaujančių valstie
čių, kad tenais visi moka did
žiulius. mokesčius ir todėl Len
kijos nesuvaldomi bajorai sa
vo tuščios garbės dėl gali savo 
badaujančių valstiečiu sąakai- 
ton statyti didžiulius rumus, 
Mat, Lenkija be kito dar yrą 
užsimojusi Lietuvoje išlaikyti 
didžiulį sąvo atstovybės per
sonalą, jos atstovybė Lietu
voje busianti lyg ir vyriausia 
visoms Baltijos valstybėm®, 
Čia iš Lietuvos lenkų atstovy
be observuosianti visą Balti
jos pajūrį, o kartu, žinoma, 
tuo pačiu nori užimponuoti 
prieš Lietuvoje esamu® lenkus

žemės reforma. O diktatūra ™ užajėmmm užsipelnyti duo- 
" *■' * įjos kąsni. Silpno budo žmo

nės, atsidūrę tokioje bėdoje, 
neretai nueina šunkeliais. Bet 
kodėl turėjo pavirsti “išdąvi- 
kais” tokie komunizmo šųjąi, 
kaip Trockis, Kamęnevas, Zi- 
novjevas, Piatakovas, maršąląs 
Tuchačevskisi,. gen. Gamarųi- 
kas, žvalgybos galva Jagoda, 
redaktorius Buchąrinąs, publi* 
cistas Radekas ir kiti?

Ko jiems truko? Juk jie bu
vo visu kuo aprūpinti. Galios 
jie turėjo daugiau, negu bet 
kuria žmogus iš 460 mįlionų 
Rusijos gyventojų. Ateitis jiems 
buvo užtikrinta; o sunkiausieji 
kovos metąi jau seniai buvo 
praėję.

Ir visgi jie “parsidavė” sve
timų žalių fašistams ir darė su 
jais “sąmokslus” prieš tą kraš- 
itą, kuriame jie buvo iškilę į 
aukščiausias viršūnes!

T4i ąrgį Plečkaičio ąvanfiu- 
rizmas gali šitą sovietų dikta-

skleidimąs liaudyje, Ir kiekvje- 
name svarbiame Lietuvos gy
venimo momente buvę pareiš
kiami demokratybės ©balsiai: 
Vilniaus Seime (1905 m,), Vil
niaus Konferencijoje (1917 m,), 
Vasariaus šešioliktoje <(1918 
m.) ir susirinkus pirmam vi
suotinu balsavimo išrinktamsavo nepriklausomybę, tai svarbu, kąd ir jos viduje bu- vjgo8 Lietuvos seimi|. ( žgg 

tų sudarytos tokios Sąlygos, kurios yra palankiausios 15 d ia2o m.)
taikiam krašto vystymuisi, t. y. kad butų atsteigta de- Taigi tjktaį toks piktas ne-taikiam krašto vystymuisi, t. y. kad butų atsteigta de- Taigi tiktą, toks piktas ųę- 
mokratinė santvarkai. Valdžia, kiuri nori taikos su užsie- mokša, kaip Sirvydas, gali plė
niu. turi būti taikoje, au savo krašto žmonėmis! PJli> kad reikalavimas demo-pėti, kad reikalavimas demo

turos supuvimą išaiškinti?
Tik mažus “beibes 

Bimba šitokiais- “argumentais 
šviesti.

nuomoja kamblį-

Čikagos dainininkei 
Drangelienei šiais metais 
latinėn valstybes operos 
non Kaune neteko pakliūti. 
Bet šiaip ji daug kur buvo 
kviečiama padainuoti, turėjo 
kelias progas Lietuvai kaipo 
dainininkė atstovauti ir kitose 
Europos valstybės©’ Ji buvo 
Švedijoje, Latvijoje, Belgijoje 
ir kitose vietose.

Labai galimas daiktas,, kad 
sekančiais metais B, Drange
lienei pavyks patekti j Lietuvos 
valstybės operą nuolatine dai
nininke, nors konkurencija la
bai didelė,

nuo- 
sce-i

8
10

metų vaikąs, 
d. Padubysio vi.

Lietuvos krepšinio koman
da amerikiečio Kriaučiūno va
dovaujama, turėjusi nepadie- 
kimu Paryžiuje ir prieš pratu

" gali
n

, cuauę tenais pralošusi, jau da-

■■
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Chicagos Lietuvių 
Draugijos Susirinkimas

šiandien Masonic Temple sa
lėje (1547 N. Leavitt St.) įvyks 
Chicagos Lietuvių Draugijas 
susirinkimas. Prasidės apie 8 
vai. vakaro.

šiame susirinkime bus aptar
ti ne tik šiaip draugijos reika
lai, bet taip pat turėsime |r 
programą. Tai bus paskutinė 
programa. Per vasarą progra
mos bus nutrauktos ir prasidės 
tik rudenop.

Dr. Bruno J. Zubrickas
Šį vakarą draugijos susirin

kime kalbės Dr. Bruno J. Zu
brickas apie kraują. Tema nepa
prastai įdomi Įr svąrbi.. FaktiŠ- 

i;j<aį..lkrąujaa>!.yrą: .gyvybė.' Ta
čiau daugelis labai mažai ką 
apie kraują težino. Daugeliui 
žmonių kraujas yra tik raudo
nas skystis, kuris turi sūrų dicinos mokslus.

9^ f i i it »■ — ■ ■ —■ ■

JUOZAS ŽUKAS PASIŽYMĖJO

P-as Padžiunas yra jaunas, 
energingas ir malonus vyras. 
Nemažas kreditas jam tenka 
už tai, kad Melrose Parke pasi
sekė įsteigti kultūros skyrius.
Linkime p. Pądžiunui ko ge
riausio pasisekimo naujame biz
nyje. Tikimės, kad jo nepamirš 
draugijos nariai, kurie galvo
ja apie paveikslų nusitraukimą.

Juo labiau, kad p. Padžiunas 
darbą atlieka gerai, nes jis per 
ilgoką laiką studijavo fotogra
fijos paslaptis.

Beje, studijos adresas 
150 Broadway.

yra

dažnai 
kraują

kraują

•skonį. Kai kurie dar tiek žino, 
jog jis išnešioja po kūną de
guonį (oksigeną). Tuo 
ir visas žinojimas apie 
baigiasi.

O tuo tarpu apie
mokslas šiandien labai dąug 
nepaprastai įdomių dalykų ga
li papasakoti. Pirmiausia ten
ka pasakyti, jog kraujas visai 
nėra raudonas, kaip daugelis 
mano. Jei pažiūrėsime pro mi- 
kriskopą, tai pamatysime, jog 
tas skystis, kurį mes vadiname 
krauju, tik trupučiuką tęra 
gelsvas ir atrodo beveik be
spalvis. Pamatysime taip pat 
labai daug rutuliukų, kurie, yra 
raudoni ir pluduriuoja po skys
tį, Dėl tų rutuliukų, kraujas ir 
atrodo raudonas.

Čia suminėjome tuos kelis 
faktus tik tam, kad butų aiš
ku, jog kraujas mokslo atžvil
gių yra labai įdomus dalykas. 
Todėl kiekvienam pravartu su
sipažinti su kraujo savybėmis 
ir sų tuo vaidmeniu, kurį jis 
vąidįna žmogaus gyvenime. Mes 
nuolat girdime kalbant apie 
kraujo transfuzijas. Girdime, 
kad kraujo atžvilgiu žmonės 
yra skirstomi į keturias gru
pes. •

Tuos dalykus plačiau nušvies 
Dr. Zubrickas, kuris yra musų 
draugijos narys,

šia proga porą žodžių apie 
.Dr. Zubrickąatvyka,jis iš Em 
ropos tik prieš trejus metus, 
Atvyko iš Austrijos, kur jis 
Vienos universitete baigė

Pernai rudenį Juozas Žukas, 
žinomas tenistas, pradėjo lan
kyti American College of Phy- 
sical Education. Mokslas jam 
ten sekėsi visai neblogai. Mok
slo metus jis baigė kaip vienas 
geriausių studentų. Ryšium su 

. tuo p. C. O. Carlstrom, kolegi
jos prezidentas, draugijos fi
nansų sekretoriui P. Miller’iui 
parašė laišką, kuriame 
ko:

“It gives me a great 
pleasure to be able to 
you that Mr. Joseph
who is sponsored by your So- 
ciety, has been doing such ex- 
cellept work here this year that 
the faculty has decided to aw. 
ard him a so-called athletic aid. 
This wiU take the form of one- bu.

jis sa-

dęal oi 
inform 
Žukas,

me-

yeąrhalf tuition for the school 
1998.89”,

Be to savo laiške kolegijos 
prezidentas reiškia įsitikinimą, 
jog J. Žukas savo pasirinktoje 
šakoje turės pasisekimą,

Juozas Žukas yra ne tik mm 
sų draugijos fiarys, bet ir sten
giasi tą draugiją ugdyti: kon- 
testo metu jis įrašė įmUoliką 
narių.

Melrose Park, Iii,

Rockford, III
Rockfordo Lietuvių Kultū

ros Draugijos reguliarus mė
nesinis susirinkimas birželio 
19 d. neįvyks. O tai dėl to, kad 
tą dieną sakytos draugijos na
riai stropiai rengiasi vykti į 
pikniką, kuris įvyks Rifle 
Range apylinkėje (Camp Grant, 
prie Kishwaukee upės). Čia dar 
reikia ypačiai pabrėžti, jog ta
sai piknikas kaip tik ir yra kul
tūros draugijos rengiamas.

Visi šios kolonijos lietuviai 
yra kviečiami į pikniką atvyk
ti. Turėsime progos pasilinks
minti ir visais atvejais smagiai 
laiką praleisti.

—S. J. Petrauskas

IACME-NAUJIENŲ Foto]
Tai yra jaunas 26/metų 

valkata, kurs perėjo sker
sai ir išilgai Ameriką su sa
vo šuniu “happy” (paveiks
le šuo yra ant pečių). šuniu
kas savo štukomis padeda 
jo savininkui kaikada užsi
pelnyti duonos. Valkatos 
vardas yra Andriejus Boe- 
hm. Jis yra iš Portlando, 
Oregon, o dabar ketina va
žiuoti į Vokietiją pas savo 
motiną. ;

CICERO

Kultūros Draugijos Susirinki
mas ir Piknikas

Reikia paramos Pa 
langai atstatyti

Margumynai
Beždžionė išgelbėjo 

vaiko gyvybę
Neseniai Pietų Afrikoj buvo 

keistas įvykis, parodęs, kad ir 
gyvuliai kartais moka pasiau
koti. Vienas fąrmeris (ūkinin
kas) jau ketvertą metų laikė 
beždžionę, kurią labai mylėjo 
ir gerai prižiūrėjo. Vieną die
ną farmerjo žmona Barrymoro 
(Barimorienė) pastebėjo Ant 
vaikučio Džoni lovutės užsirąn- 
giusią didžiulę gyvatę mąmbą, 
Motina, žinoma neteko žado ir 
nebesuvalgojo ką daryti. Buvęs 
namuose tarnas negras taip 
pat neteko galvos, ir nieko 
daugiau nesugebėjo padaryti, 
kaip tik pašaukti patį farme- 
rį.. Uždusęs atbėgo farmeris, 
bet ką ir jis galėjo padaryti 
gyvatei, esančiai jau prie pat 
vaiko, šauti jis nebegalėjo, nes 
šaudamas gyvatėn, turėtų nu
šauti ir savo vaiką. Atrodė, 
kad jau tik stebuklas begali kė studentas^-

išgelbėti vaiką iš mirties nas
rų. Ir tas stebuklas įvyko: per 
langą įšoko beždžionė, staiga 
užšoko ant vaiko lovos ir grie
bė gyvatei už nugaros. Gyva
tė, žinoma, taip pat nesnau
dė: ji kirto beždžionei savo 
dantimis ir užnuodijo ją savo 
nuodais. Prasidėjo kova tarp 
beždžionės ir gyvatės: beždžio
nė savo dantimis draskė gyva
tę, o ši nuodijo ją savo nuo
dais. Bet šita kova tesitęsė ne
ilgai: greit abu kovotojai gu
lėjo negyvi. Ir taip Džoni, tau 
mažasis farmerio sūnūs, buvo 
išgelbėtas. Taigi, beždžionė, iš
tikimas gyvulys, paaukojo sa
vo gyvybę, kad išgelbėtų savo 
pono sunaus gyvybę. c. c.
........... ........ "■ " 1 'W» V » ■ . 1,1

CHEMIJOS LAIMĖJIMAS

—Pasakyk, tamsta, koks yrą 
didžiausias* chemijos laimėji
mas paskutiniuoju laiku?-- 
klausia profesorius atėjusį eg- 
zaminuotis studentą.

—Galėjimas kiekvieną briu- 
netę paversti blondine I—atsa-

Nevažiuokit i Didmiesti 
Taupyti Pinigų 

Turėdami Tvirčiausią Lietuvių
Finansinę Įstaigą Savo 

Apielinkėj

Melrose Park Lietuvių KuL 
turos Draugijos pirmininkas, p, 
Juozas Padžiunas, prieš kiek 
laiko įsigijo Melrose Park Pho
to Studio. Tą biznį jis nupirko 
iš p. Kruchinio, kuns per ke
lis metus vertėsi fotografo, dar-

Dykai nuo Dusulio 
Vasaros Metu

Jei kenti nuo baletų dueulto antpuolių ka
da karita ir Sutra; jei kariti* dulkfte ir ben
drai drėgnas oras verčia sunkiai aieuoU ir 
troškina lyg paskutini atkvapų traukiant; Jei 
ramus miegus nob<ageli(n*« sunkaus apa
vimo: jei jauti kad liga iUengva gyvybę nai
kina. neužmiršk ųtęikreipU į FrpuUer Ąsth- 
ma Co tuojau nuogiamam metodui tykai M- 
handytl. Nesvarbu kur gyveni ir ar ūki ar 
ne bet kokiems vaistams pasauly, kraipkife 
dėl Mo dykai bandymo. Jei jau visų amžių 
kentei ir viekų kų galėjai itmčglnųi pe pa- 
šękmds; dargi ir jei būtum viJUeų netekęs, 
nepamesk vilti, bet kreipkis Mandlen <}$ dy
kai bandymo. Tai nieko jums nekainuos 
Adresas.
Frontier Ąsthma be- Froaįier R»d<
402 Niagara St. 234-C Buffalo, N. V.

30 Yeara Success! Doctor’s 
Amaring Liųuid for Itching of 

ECZEMA
Daug- yra atsitikimų, kur kiti produktai ne- 
dąvfi reikiamų pašoku, bet stiprua. Ivelniųap- 
Hb, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
paseka* nuo nieįėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos. Žvynuotos, ugninės Eezema.

II pirmo sykio Žemo nota nuostabią pa- 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų' Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rąžo Ii visur, garbindami rautas pasėkas. 
Štai kaip ražo p. F. M. ii Jersey City: “I 
Kekių sųvatčių nuostabiai Pasigydžiau gų Že
mo nuo Ecisema, kuri mane vargino per 35 
pietus.’*

Neregimas. nedėmėtąa — palik Žemo per 
diena ar nakti gydant Eezema. spaugus, de- 
dodervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gųl pri
reiks >1.25 Ejctra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vai^ipinkus,

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

T)oub!e Tėsted!Doub/eAdionf

BAKING 
POWDER.

Sme fine 'IbdayasdStearrAfo 
25 ounces for 25* 

Full Pack ••• No Slack Fillin^

Chicagos Lietuvių Draugij os 
skyrius (Cicero Lietuvių Kul
tūros Draugija) laikys savo 
pusmetinį susirinkimą birželio 
17 d. L. L- svetainėje (14 St. 
Ir 49 Ct.). Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Turėsime svečių'iš cen
tro. Būtent, atvyks finansų se
kretorius P. Miller ir vice-pir- 
mininkas K. Augustas, kuris 
po susirinkimo pasakys trumpą 
kalbą. -—Valdyba
7 »,l- I lAjIl I V’-':r ji •• •.■

/. 1

Šiuo norime pranešti, kad Ci
cero Lietuviu Draugija liepos 
3 d. rengia pikniką miškelyje 
ties Tautiškų Kapinių vartais. 
Visi draugijos nariai, jų drau
gai bei pažįstami yra kviečia
mi piknike dalyvauti.

—Rengimo Komitetas

Visoms Kultūros 
Draugijoms

Baisusis gaisras pusę nuola
tinių Palangos gyventojų pali
ko be pastogės, be baldų, rųbų 
ir maisto,. Maža jų dalis savo 
pajėgomis pajėgs atsistatyti. 
Tai bus tie, kurie savo trobe
sius buvo apdraudę ir kurie tu
rėjo su taupų bankuose. Berods, 
tokių nedaugi

Apskaičiuotą, kad sudegė 118 
gyvenamų namų ir 189 negyve
nami trobesiui; nukentėjo apie 
200 šeimų, ąjpiq .1,100 gyvento
jų. Sudegę trobesiai . vertinami 
apie l,50OiOOQrJitų; dalis trobe
sių buvo apdraustą apie 400,- 
000 lt. sumai.

Palangos padegėliams pirmo
ji pagalba jau suteikta. Raudo
nasis Kryžius atidarė maitini
mo punktą, kur mmtina nemo
kamai visus tuos, kurie maisto 
neturi ir netuyi už ką jo įsigyti. 
Taip .pat teikiama ir medicinos 
pagalba. Padegėliai laikinai su
talpinti iki šiol buvusiuose tuš
čiuose vasarnamiuose.

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

MILŪONS ’OF POUNDS HAVE BEEN 
•ĮJSEO BY OUR, GOVERN MėNT. ,

MADOS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
biznio komisija šiuo kreipiasi 
į visas kultūros draugijąs, kad 
jos parūpintų talentų liepos 31 
d. piknikui. Vadinasi, kad pri
sidėtų prie to pikniko progra
mos išpildymo. Galite sudaryti 
komandą 'virvei traukti, atsiųs
ti dainininkų, pasirodyti su žai
dimais, bėgikais, sportininkais 
ir kitokiomis pramogomis. Svar
bu tik, kad dalyvautumėte.

Kaip jau buvo šiame skyriu
je pranešta, kalbamas pikni
kas yrą rengiamas fondo nau
dai, Būtent, to fondo, kuris yra 
pasiryžęs rūpintis musų gabes
niais jaunuoliais (ėmis), pasi
žymėjusiais mokslo ąr meno 
srityje,

Mums visiems turi rūpėti, 
kad piknikas liepos 31 d. Sun- 
set darže kaip galima geriau 
pasisektų. O jo pasisekimas, 
jei gamtiškos sąlygos bus pa
lankios, priklausys nuo visų 
musų, Štai kodėl mes visi tu
rime įr dirbti, štąį kodėl ir vi- 
soą kultūros draugijos yra kvie
čiamos į talką. !

Atidarė Bevielį Susi
siekimą su Laivais 
Ežere

Visoje Lietuvoje organizuo
jamas aukų rinkimas. Aukų 
rinkimu ypdč^rūpinasi žydai, 
nes padegėlių daugiausia yra

suteikti 
paskolas

vįsuome-

—w r-

Užvakar Chicągoje buvo į- 
steigtas reguliąris bevielis te
lefoninis susisiekimas su lai
vais Michigan, Huron, Superi- 
or ir kituose didžiuose ežerui 
se. Tam tikslui buvo pastatyta 
naują radi© stotis W, A. Y., 
ties take Bluff.

Palanga norima atstatyti pa
gal naują planą, Ir murinę. Pla
ną parengs pagal naujausius 
statybos reikalavimus Vyriau
sioji Statybos Inspekcija. Rūpi
namasi padegėliams 
lengvomis sąlygomis’ 
atstatymo reikalams,

Palangoje įsisteigė
neg vykdomasis komitetas. To 
komiteto vardu Palangos bur
mistras Dr, Jonas šliupas pa
skelbė į visuomenę atsišaukimą 
vardu: “Palanga šaukiasi pa- 
galboš”, kuriame sakoma:

“Palangos senasis miestas 
pats prekybos bei pramonės 
centras, o taipgi vargingesnių 
gyventojų namai, gegužės mėm. 
10 dieną virto pelenais. Sude
gusių namų skaičius siekia 118, 
Q be pastoges likusių gyvento
jų pavargėlių bent 1,000 su vir
šum.

“Todėl Palanga kreipiasi į 
Lietuvos gerašįrdžius gyvento- 
jus, prašydama greitos pašal
pos. Pinigus tąm reikalui pra
šome siųsti pašto perlaidomis 
Palangos miesto savivaldybėm 
vardu.”

Po pirmojo sąmyšio, dabar 
stengiamasi pagalbos tiekimą į- 
atatyti į tvirtas,
vėžes, kad Palanga, 
skaudžios nelaimės, iškiltų gra^ 
žeanlA kultūringesnė. Tsb.

organizuotas
po šios

cfrft
4615

OF CHICAGO
” • J JUSTIN MĄCKIEWICH, Pres.
2324 SOUTH LEAVITT STREET 

Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

vu

Siu Metu
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai 
“Gripsholm”

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
Aųuitania”.

Užsisakykit kambarius ant laivo, nes 
prieš išvažiavimą nebus galima gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

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

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

No. 4815—Navatni iš šono suse
gama suknelė. Ji labai patogi dė
vėti, skalbti ir prosinti. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau« 
giau virš nurodytų pavyzdžitj 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pipigųs arba pa$- 
ter ženkleliais kartu su užsaky
mu* Laiškus reikia adresuoti t 
Naujienos Pattern Dept„ 1739 
So. Halsted St„ Chięago, III.

TtTVT
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Antradienis, birž. 14, 1938NAUJIENOS, Chicago, UI

Ištirk Savo Laimę

žinios

radio
pakviepuoti, pasigrožėti gamta, bo vardu dėkoja visiems už ap- klausytojai girdės gražų ir įdo-

r

Vasarai ateinant, žmones 
nebenori būti tose pačiose 
tose kur praleisdavo

šiandien, antradienį,

Trauktynės Neįvyko
L. P. D.y P. KJubo piknikas

Chrysler-Plymouth *

jau buvo sėkmingas. Publikos bu- 
vie-'vo daug ir visi linksmai laiką 

žiemos' praleido, o ypač jaunimas. Bu- 
dienas> ar naktis, važiuoja kur vo svečių ir iš Chicagos apie- 
nors į laukus, m škus, tyru oru linkių,. Rengimo komisija klu-

kad net jo kojos linko. Laike 
vakarienes K. Matekonis mėgi
no Sudaryti programėlį, kad vi
si svečiai galėtų išreikšti sa
vo nuomones ir linkėjimus jau
nuoliui Roy, bet jie perdaug 
buvo įsismaginę, tad tas jam 
nebepavyko padaryti. Po vaka
rienės visi dar pašoko draugiš
kai pasikalbėjo ir apie 4 valan
dą ryto skirstėmis namo, de- 
kuodami P. Daubarams už vai
šes, o jaunuoliui Roy linkėda
mi pasekmių ateityje.

Buvęs

Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelis

L.P.D. Klubo Pikni- » |R| ■ Gražus Indai Ir
kas Pasisekė, Bet ■< MJ*-1 V fi., . Pqni„

Puota ir Automobilis 
Pasižymėjusiam 
Jaunuoliui

Kiekvienais metais, sulaukus 
birželio mėnesio, tūkstančiai 
jaunuolių baigia mokslus. Tarpe 
tų jaunuolių šįmet baigusių 
mokslus, randasi Roy Dauba
ras, 22 metų amžiaus. Jisai 
baigė mokslus su aukštais at- 
sižymėjimais Armour linstitu- 
te. Tad jo tėveliai, Povilai Dau
barai, 5519 Harlem avė., jam 
nupirko naują Dodge automobi
lį, kaipo dovaną už jo atsižy- 
mėjimus ir surengė labai šau
nia puotą.

Aitsilankė labai daug svečių. 
Buvo ponai Matekoniai, Lauciš- 
kiai, švagždai, Staniokiai, Ru- 
dinskai, Balchunai, Gūrai, Schul 
tzai, Vaitkai ir daug kitų, ku
rių vardų nesužinojau, ir dau
gybė jaunimo. Visi šoko prie 
geros muzikos ir labai linksmai 
laiką leido.

Apie 12 valandą nakties P. 
Daubaras paprašė visus prie 
užkandžių. Rūpesčiu ponios 
Daubarienės, stalas buvo ap
krautas visokiais skanėsiais ne Klikunas, 24

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Joseph švedą, 25, su Dorothy
Renkosiak, 19

James Martelio, 24, su Ma-
rie Zubricky, 23

Clemens Pakarklis, 27,
Helen Backstrom,

Leo Smietanki,
Gaura, 16

Jerry Varecha,
trice Valentą, 20

John Yukas, 29, su
Pawlowski, 22

Peter Rumsavich, 34,
ene Lencke, 27

Walter Kerchovvski,
Anne Butvilas, 20

Carl Swangstrom, 27,

su
22

.25, su Mary

24, .su Bea-

Helen

sti Ir

23, su

su Ari-

SUSIRINKIMAI
Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinki-

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 Hiks.

P. J. Kučinskas, sekr.
t . t * zv • « t I '

KRYŽIUKAIS IŠSIŪTI PAVEIKSLAI

PATTERN 1768CROSSSTITCH SCENES

m

Dainuos žymus dainin- 
kai, bus graži muzika,

Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

O kad paįvairinus viską ir sma-( silankymą. 
giai laiką praleisti Lietuvių; ’
Jaunimo Kultūros Ratelis ren-1pikniko. Sutikau biznierių W. i 
gia smagų, šaunų pikniką Da- Neffą. Jisai mali sako, ar ne-. 
niel’s . Grove, Willow Springs, Į matei didelio Beigos iš Brigh 
III., vieną mylią į vakarus nuo 
Kean Avė, ant 87 St.

Bilietai yra tiktai po 10c. 
Tas bilietas yra geras dėl lai
mėjimų ir geras į daržą įeiti.

Taigi, ištirk savo laime, nu
sipirk bilietą ir nuvažiuok j 
Daniel’s Grove. Gal išlaimėsi 
pirmą arba antrą piniginį pri
zą trečią aukotą nuo Progress 
Furniture Krautuves—Table
lamp; ketvirtų, vieną iš rate-1 
lio biznieriaus aukotų Elektri-' 
kinį laikrodį. |

Tat, nepamirškite sekmadie
nio, liepos July 17 į Daniel’s 
Grove., Willow Springs, III.

Koresp. Alfred’as J. Butkus

Ne “Benas Lietuva” 
Bet “Lietuvių 
Benas”

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIU, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES

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

Gražiai paklotas su gražiai* 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmen|. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus' 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 

1 dokit ją pako! dar nevėlu. Dar 
i galite gauti indų. Tėmykit kas- 

' * dien kuponus Naujienose. Iš- 
’,sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 

viska7''bu^!!catit. ’ Naui‘enas- ga-

mų radio programą, kurio iš-
O štai įdomus' atsitikimas iš pJdyme, kaip ir visuomet, da- 

t v • | lyvaus žymus dainininkai ir
I mužikai. Jie' išpildys rinktinų 

^kompozicijų ir gražių dainelių.
! Prie to, bus visokių įdomių 

? žinių ir kitokių!
įvairenybių. Tas A .. , ... .. . . ... lite pirma pamatyti, o paskuinaudinga kiekvienam pasiklau- . « . . . ' . . x...... i-i u. • juos uz keletą centų įsigyti,syti, taigi malonėk.te nepamir-/ 1
šti užs.’statyti savo radio ant| Taipgi už mažus pinigus ga- 
stoties W.G.E.S., 7tą valandą lite gauti augštos rųšies Ro-
vakare. Rep. xxx gers sidabrinius setus.

ton parko. Aš klausiu, kame _ . 
dalykas. Neffas sako, kad jisai i1 
ketinęs jį virvės traukime ap-' Prane imiL 
galėti. Tai aš padėjau Neffui 
Beigos ieškoti. Bet niekur jo 
nesuradom. Tai Neffas man ir 
sako “Didelis Beigo, bet manęs 
mažo pabijojo.” Tai taip tos 
trauktynės ir neįvyko.

S B. Koresp.

Šiandien Vėliavų 
Diena

I
šiandien, Illinois valstijoje, 

i kaip ir kitur, bus švenčiama 
Vėliavų Diena. Visi, kas turi 

i Amerikos vėliavas, yra ragina- 
‘ mi jas iškabinti.

K. Yurgan, 1614 South 49th 
avenue, Cicero, praneša, kad 
lietuv’ų benas, dažnai dalyvau
jąs iškilmėse, privalo būti vadi
namas “T 
o ne ‘ 
tuvių Benas” esąs jo 
vardas.

“LIETUVIŲ BENAS
Benas LIETUVA”. “Lic- 

tikrasis

Kas Klausia,
Tas Neklysta

Daugelis, atsiliepdami 
no skelbimą Kelęivy-, .nepridėjo 
atsakymui paš'įo ženklų. Tad, 
atsakau šiuo budo.

Lietuvoj, einant į vienkie
mius, matininkai vietoje apklau
sine; a kaimynus; į brolių, se
serų valdomas dalias galima pa
reikšti teises, jei nėra praėjęs 
laikas; pinigus galima atgauti 
paduodant prašymą Lietuvos 
Bankui; vekseliai, nežiūrint 
kada parašyti, mokėjimo laikui 
suėjus, reikia protestuoti pas 
notarą, ir, gavus teismo vyk
domąjį įsakymą, reikalauti 
prievarta atmokėjimo; jį gali
ma perleisti kitam, pasirašius 
išvirkščioj pusėj, — to nepa
dorius nebus teisėtas.

Peik a n t žemę, reikėjo pami
nėti rubežius. Dabar, klaidą ga
lima atitaisyti per teismą, • rei
kės pašaukti matininką priro
dymui. Visas išlaidas, sumoje 
$34.00, reikės padengti išank- 
sto. Teismo išlaidas padengia 
pralaimėjusi pusė. Iš notaro 
reikėjo prašyti nuorašo, ne ak
to. Prisiųskite žinias, kada bu
vo surašytas ir $5.00, aš iš
reikalausiu.

Toliau gyvenantieji rašykite 
—. I registruotais laiškais: Bronislav 

G. Jakenta, 2123 Tustin Str.
I Pittsburgh, Pa.

CRANE COAL COMPANY
Tel. Portsmouth 9022

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pian is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipg* pristatėm an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

(Screened) Tonas $7.00 
DAUG PIGESNĖS

5332 So. Long Avė.
POCAHONTAS Mine Run

SMULKESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Republic 7345
PAUL’S Fumifture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

•■hr ' ’ FT ■

Sutaupysite 50 Doleriu
Pirkdami Elektrinį Refrižeratorių 5 ir 6 pėdų. Elektriniai Refri
žeratoriai, verti ŠI59.00, Pas BUDRIKĄ Dabar už $00,50

“The New Marųuette
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. GrovebilI 4318.

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

J

l .ma-

DIRECTORY
V.-’ JIIOMĮII

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE S
v

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti Įvairių 
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.

Naujas Refrigeratorius, 
1938 metų, 4 pėdų ir pusės 
vertus $125.00, Jjy

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

1g
s <;•

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

tomatiškas tuninimas, 
vertos iki $125.00, su 

nuolaida $50.00, parsi
duoda tiktai už

$69.50
Radio ir Phonograhas su 

12 rekordų už $49.50

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

DAILY.
BUSINESS

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5840Jos.F.BudrikJnci

No. 1768

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavadį No. 3409-17 S. Halsted StVardas ir pavardi

TEL. BOULEVARD 7010Adresas

(Skelb.)

t

Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DERI.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1768; —šiuos paveikslus galit Lile kur išsisiuti. Svar
bu, kad sutaikintumėt siūlų spalvas ir padarytumėt juos na
tūraliais, gyvais.

KIMO CjLJF=F^W amo

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31st Street "
A. A. NORKUS,. Savininkas 

. TeL VIUTORY 0070. „eopiį?

PETER PEN

icb twb 
MONAE CF

CXOUO»

Deovvsv 
LAKID

VOU CAusl
MB lUDlAU VJL4-AGE 

NNt\NTT "TO, 
1 GOIMC

AMD SEB "TME

Seni

h
J*

Perrž

4d AM

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI J’jg-SO
GYDYMAS7 ŠKA.OO
LIGONINĖJE ................... SU
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
190(1 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.
....... ............ . -U!?!.J emrtP1 .! ■■ . 11." IJ

RESTAURANT AI

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas paslrenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje Visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jot. Lep-
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Amerikietis Apie 
Kupiškį ir 
Levens Klonius
Graži ir romantiška yra musų 

tėvynė Lietuva.

Čia upės, upeliai, kalnai, 
garsus didingi praeitimi pilia
kalniai. Čią viską apysakomis 
ir didingais darbais vainikuo
ja tėvyne Lietuva Reikėtų 
kiekvienam plačiai pažinti 
musų tėvynės Lietuvos gamtos 
puošnumą. Prie gražesnių vie
tų norėčiau ir tinka priskirti 
ir Kupiškio miestelį, Panevė
žio apskr.

Ant gražaus kalnelio tarp 
dviejų upių, Leveno ir Kupos, 
randasi senas istoriškas Ku
piškis. Leveno savo mėlynu, 
lyg granitu išklotu dugnu, 
čiurlena per puikius kalnuo
tus klonius. Tekėdamas per 
kalnus ir miškus jis primena 
daug gražių vaizdų apie kovas 
su kryžiuočiais ir lietuvių lai
mėjimus.

400 metų senumo.........
Kupiškis jau keturi šimtai 

metų atgal buvo susikūręs, 
kada kryžiuočiai sunaikino ant 
Leveno esantį Karsokiškį. Nu
kentėjo ir Kupiškio apielinkė. 
Bet naikinamas Kupiškis tik 
dar labiau augo ir tarpo, todėl 
dabar yra išaugęs į gražų 
miestelį. Dabar Kupiškyje yra 
keturios liaudies mokyklos, 
gimnazija, žemės ūkio moky
kla ir daug kitų jaunimo švie
timo įstaigų. Gerai gyvuoja 
ūkio kooperatyvo bendrovė, 
smulkaus kredito bankas ir 
daugelis smulkesnių įstaigų. 
Pastaruoju gi laiku apsistojo

ir kariuomenės pulkas (14-tas 
Mindaugio p. pulkas), kurios 
savo gražiom dainom žavi vi
są apielinkę.

Dar norėčiau paminėti, kad 
yra ir gražus piliakalnis, be
veik ant Levenies kranto, ku
rios bangos tegalėtų papasako
ti to piliakalnio praeitį.

Galima sakyti, kad Kupišky 
buvo didelių kovų, ką rodo 
vokiečių ir lietuvių karių ka
pai. Įėjus į lietuvių kapus ma-* 
tai daug gražiai papuoštų ma
žų kryželių. Kiekvienas žino, 
kad tai žuvę dėl nepriklauso
mybės ir Lietuvos laisvės ka
riai. Kupiškėnų jaunimas pa
statė gražų paminklą dėl ŽU*- 
vusių karių ir kartas nuo kar
to organizuotai eina aplankyti 
tų karių kapus, kad iš jų dar
bo pasisemti 
Lietuvos.

Turi daug
Kupiškėnai

ganizacijų, tarp kurių pirmą 
vietą užima “šaulių” būriai*. 
Toliau seka “Jaunosios Lietu
vos” kuopos, “Jaunųjų 
ninku sodeliai” ir kitos 
žesnės organizacijos.

Malonu pažymėti visoj
tuvoj pasižymėjusį vamzdelių 
orkestrą, kurio nariai nėra 
jaunesni 70 m. amžiaus ir įsavo 
senomis melodijomis linksmi
na visą apielinkę.

Senos moterėlės irgi turi s už
dariusios organizaciją, kurios 
tikslas yra gaivinti senovinius 
šokius ir apeigas. Taipgi turi 
senų dainų chorą, kurį tikiuos, 
nufilmavo kokis amerikietis, 
taip kad ir mes pamatysime 
jas filmose.

“Pirmyn” Kelionė 
Linksma ir 
Laiminga
JuodukUs-porterius “Išmokinę 

Lietuviškai Kalbėti”

drąsos gynime

organizacijų- 
turi daugelį or-

Uki- 
ma*-

Lie-

V|\kar “Naujienų” redakci- 
jon atėjo nuo laivo “Britaimic” 
išsiųstas atviras laiškas iš New 
Yorko su pranešimu kad “Pir
myn Ekskursija laimingai ir 
linksmai keliauja.”

Anita Navickaitė ir L* Na
vickienė ekskursijos vardu ra
šo, kad “Turim laimingą ir lin
ksmą kelionę. Važiuodami j N. 
Y. dainavom ir grojom visą ke
lią.“ Ekskursantai, matyt, nie
ko nelaukdami pradėjo lietuvy
bę platinti, nes “net porteriai 
ir juodukai-patarnautojai sako 
‘Ką nori*”.

Ekskursija, su Pirmyn vedė
ju K. Steponavičium priešakyje, 
išplaukė laivu Britahnic. Da
bar dainininkai kur nors At- 
lantiko viduryje. Pirmas susto
jimas Europoje bus Havre, 
Franci j a. 
ir trauki

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

United oro linijų slaugė 
Sue Nelson su siamiška ka
te, kuri atskrido iš New 
Yorko į Chicagąi Katė esan
ti verta $15000.

MADOS

Kaip matote, organizuojasi 
netik jauni kupiškėnai, bet ir 
seniai, kurie nori išlaikyti se
novines dainas, vestuves ir ki
tokias apeigas. Todėl, 'kaip 
girdėti, ir amerikiečiai nori 
pastatyti kupiškiečiams amži
ną ir naudingą paminklą, pa- 
vydale skaityklos ir radio 
klausymo ;rųĮpų. Pjer* daųgpjį 
metų kupiškėnai svajojo apfe 
laisvas kapines. Bet per ame
rikiečius gavo leidimą ir tik 
per amerikiečius gali tinka
mai juos sutvarkyti. Tad, idė
jos broliai, prisidėkime visi ir 
apvainikuokime tą istoringą 
miestelį, kuris tik su musų pa
galba gali turėti ir gražią atei-

Tad su Levens bangomis 
ir mes plaukime mintimis ir 
padėkime kupiškėnams įkū
nyti senus jų troškimus. Ir aš 
tikiu, kad amerikiečių pagal
ba bus įkūnyta.

— A. Kubilius, kupiškėnas.

“Byčiai” Bus 
Atidaryti 
šeštadienį

Nors vandens "mėgėjai 
nuo ,seniai naudoja Chicagos
“byčius”, bet miestas juos ofi
cialiai atidarys šį šeštadienį. 
Nuo šeštadienio visi “byčiai” 
bus aprūpinti sargais ir laive
liais.

jau

L T. Kapinių knyga CL ASSIF1ED ADS

Visi, kurie dar neįsigijo Lie
tuvių Tautiškų Kapinių jubi
liejaus knygos, yra prašomi at
silankyti į Kapinių ofisą ir ją 
ten gauti. 1

Tie, kurių paveikslai tilpo 
knygoje, gali atsiimti savo fo
tografijas taipgi Kapinių ofi
se.

Kapinių ofisas yra atdaras 
kasdien nuo 9 vai* ryto 
vai. vakare*

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių ’ Reikia

REIKIA patyrusių MOTERŲ sku
durams skirstyti—nuolatinių dar
bas. CENTRAL PAPER GRADING 
CO., 1265 W. North Avė.

iki

PARTNERS WANTED

NAŠLĖ MOTERIS ieško pusinin
ko taverho bizniui nuo 45 iki 48 
metų amžiaus. Kad suprastų biz
nį ir butų pasiturintis—vienai mo- 
terei per sunku biznį vesti.

Atsišaukite 1739 So. Halsted St., 
Box 842.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemg Pardavimui

SU $500 NUPIRKSI 100 AKE- 
RIŲ farmą. Gražios trobos, maši
nos, gyvuliai ir paukščiai, nėra 
morgičių — mainys į namą arba 
lotą. Marųuette Parke, 6 kamb. 
mūrinis bungalow vertas $8500 už 
$4700. C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th. Tel. GrovehiU 0306.

$5700; AUKUOS puikus 2 flatį, 
5 ir 6 kambariai, konkrito pama
tas, 4004 So. Maplewood Avė. Ap
žiūrėkite iš lauko, tik ne trugdy- 
kite nuomininkų. Norint pamatyti 
vidų, pasimatykite su ARTHUR 
RINCK, 3711‘ W. 63rd St.

bus 
kur ekskursija išlips 
lujtęs kelionę toliau.

Jaunas Lietuvis 
Harrison Abiturien 
tų Prezidentas
Sakys vedamąją kalbą mokslo 

užbaigimo iškilmėse

Prarado Nevien
Slaptą Bravorą

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Bet ir Laisvę

Kai sprogo slapta degtinės 
varykla ties 1229 South Chris- 
tianna, tai kartu susprogo ir 
jos savininko viltys pasidaryti 
turtuoliu j trumpą laiką. Kar
tu šU bravoru prarado jis ir 
laisvę.

Sprogimas įvyko vakar ry
tą. Įkalintas savininkas 
William Miller, 33 metų
žiaus. Policija konfiskavo 40 
galionų alkoholio ir 60 galio
nų raugalo.

yra 
am-

Ateinantį šeštadienį 
Visi Bukit Pas 
Kupiškėnus

Ir vėl sulaukėm gražaus lai
ko—pavasario. Jau daug turė
jom piknikų ir gegužinių, bet 
šis naktinis piknikas, tai gal 
bus šįmet pirmutinis. Ją ren
gia Kupiškėnų Kultūros Drau
gija ateinantį šeštadienį, birže
lio 18 dieną buvusiam Svilainio 
darže, Kean 
nas blokas j 
cher avė.

avė. ir 83, 
vakarus nuo

parengimai

vie-
Ar-

Kupiškėnų 
piknikai 'visada pasižymi šavo 
draugiškumu ir smagumu. Už
kandžių bus visokiu netruks 
ir gėrimų. Patarnavimu irgi 
nereikės nusiskųsti. Dainų mė
gėjai turės progą iššidainuo'ti, 
nes niekas čia jų nevaržys.

Pats daržas turi daug me
džių, o pavasario grožybės vi
sus vilioja pasigerėti ir pasi
džiaugti tyru oru ir žaliuojan
čiu mišku.

Piknikas prasidės 8 valandą 
vakare ir tęsis per naktį. Tad, 
rengimo komitetas kviečia ne
tik visus Kupiškėnus, taipgi ir 
kaimynus į šį draugijos pik
niką, o juo daugiau—juo bus 
linksmiau. . P. B.

Jaunas lietuvis Edvardas Jak- 
štiš ketvirtadienį vakare sakya 
atsisveikinimo kalbą visų abi
turientų vįrdu: Harrison High 
mokyklai. Jakštiš yra mokyklą 
baigiančios kliasos ’ mokinių 
prezidentas ir juos atstovaus 
mokslo užbaigimo ceremonijo
se.

/ -> 5 \ •• t

Harrisoii Itigh, kurią lanko 
nemažas skaičiuj lietuvių, išda
lins diplomus 474 studentams.

Mokslo užbaigimo iškilmės 
šią savaitę įvyks ir kitose vie
šose high schoolsj beveik visos 
— ketvirtadienį.

E. Jakšįis gyvena lies 2137 
West 23rd sireel. Gabus spor
te, Veiklus mokyklos organin
ei jose ir7 orkėštęe. Jis norėtų 
būti buhalteriu^ į

“Kaimo Nuotaka” 
Sonotone Teatre

Rodb ir “Pėople of Cumber- 
llttrtd”

Iš Skaučių Veiklos

Mergina Išdavė 
Penkis Plėšikus

■ ■

16 metų šokėja Betty Sem- 

pasisakė priklausanti ptie va
gilių gaujos ir išdavė visus 
peitkis gaujos narius.

Vagiliai apiplėšinėdavę, krau
tuves priemiesčiuose, 
apiplėšimų t laiku įžiūrėdavo 
nesimato poĮįpijos.

Tris Išgelbėjo 
O Pats Prigėrė

; per, 606 S. AVestern avenue

Šokėja
ar

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

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

CALumet. 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA GRAŽUS NA
MAS 2 fletis, mūrinis 5-3 kamba
riai, 4420 So. California Avė. Sa
vininkas greitai išvažiuoja Lietu
von. Savininką matykite 4358 So. 
Fairfield Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANĄ 
Puiki 160 akr 
nuo ’ _ _
kia.

i 160 akrų farma, 63 mylios 
Chicagos. Daug pinigų nerei-

P. WOLTERATHS 
4618 So. Westem Avė.

No. 4391—Du gražus ir praktiš
ki žurstai. Trijopi—maži, vidutiniš
ki ir dideli. Pažymėkit kokį norit, 
kai užsakysit.

Marint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo Vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Depu 1739 
So, Halsted SU Chicago, I1L

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuojautinė 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.

Skaučių tuntas 98 pirmadie
nį birželio 20, 6 vai. vakare tu*- 
rėš “Wiener Roast” laužą Tha/t- 
cher miškuose. Užkandžiai su
sidės iš dešrelių (‘‘wiėhers”), 
bulvių čipsų, bandučių, pieho Ir 
šaltakošės. Kiekviena mergaitė 
užsimokės po 15 centų duoklių, 
o kiek truks bus pridėta iš iž
do. Skaučių 98 tunto rėmėjų 
komitetan įeina ponia P. M&n- 
ning, 5744 West Rače avė., po
nia H. E.. Foster, 
Park, ponia E. 
5711 West Pace 
A. C. Norwood, 
Erie Street.

Traginga Chięagiėčio Mirtis

5804 Midway
L. MelVille, 

ponia 
West

avė. ir
5940

Dar Viena Oro 
Linija Chicagoje

I RVFIKK Teorimu T8 LUVLIllBv Visas Pasaulio 
Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietama 

ir Pagrabams*
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 7314

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

15Pradedant nUo birželio 
Chicagoje pradės veikti aštun
ta didelė oro linija Pennsylva- 
nia Central Airline, kas duos 
Chicagai neginčijamą pirmą vie
tą aviacijoje Visam pasaulyje* 
Linija naudos didžiuosius lėk
tuvus ir veiks tarp Grand Ra- 
pids, Lansing, Flint ir DetroK, 
taipjau sieks Cleveland, Akron, 
Pittsburgh ir VVashington.

"Chičaga jau rūpinasi padi
dinti airpoftą ir iškelti geležin
kelio bėgės, kurios dabar kliu
do leistis didiesiems. lėktiivamš*

t^ong Lake ežere, apie 17 my
lių nuo WaUkegano, prigėrė 
Thohias Moore, 30 metų chi- 
cagletis, Viršininkas Sears and 
Roebuck krautuvėje, 1900 W. 
Lawrence avenue.

Su trimi bendradarbiais iš 
krautuvės Moore važinėjo po 
ežerą motoriniame laivelyje. 
Laivelis apvirto. Moore mokėjo 
plaukti, kiti trys—nemokė j o. 
Moore juos išgelbėjo^ o pats 
paskui prigėrė arba labai iš
vargęs arba ihėslungio suimtas.

Garsusis Rusijos liaudies po
etas Nikolai Nekrašo v yra dai
navęs: ? j. Ih |

“Pirmas likiinaš ištekėti už 
vargo;

Antras—pagimdyti vargelį;
Trečias—pačiai bU’ti vergei, 

nuo gimimo iki mirties.”
Už šią tiesą caristinė Rusija 

persekiojo Nekrasovą iki mir
ties* Dabar padėtis vra paki
tėjusi ir “Khimo Nuotaka” vab 
zduoja visai kitus vaizdus.

Kaimo nuotakoj” yra vaiz
duojamas gyvenimas Ukrainos 
kolektyvuose, taipjau naujau
sios kolektyvininkų dainos, pa
rašytos Dunajevskio.

Ši filmą rodoma Sonotone te
atre,' 66 E. Van Buren St., pra
dedant birželio 10 d.

f.

Filmą iš Darbininką 
Gyvenimo

Sąryšy su Rusijos valstiečių 
“Kaimo Nuotaka*’, Sonotone 
teatre, 66 E* Van Buren St., 
yra rodoma kita filmą—“Peo- 
ple of Cumberland” iš Ameri
kos darbininkų gyvenimo, apie 
Tennessee klonio darbininkų 
organizavimą* Filmą yra už
ginta visų didžiųjų Unijų ir dar- 
bihinką organizacijų. Tai yra 
pirma Amerikos darbo filmą. 
Muzika yra parašyta Alex 
North ir Earl Robinsoh.

(Sp.)

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
ŲOMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

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

(Turi lietuvį vertėją).

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

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vah ryto 
iki 10:30 vakare.

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

Chicago Apniko 
Uodai

Iš įvairių balų ir, pelkių Cook, 
Kane ir Du; Page apskrityse 
Chicagon pereitos savaitės pa
baigoje sulėkė miliohai uodų* 
Lietingas oras buvo labai prie
lankus ubdartis vystytis ir šį
met ją yra daugiau, negu per
nai. Daugiausiai uodų Chicagon 
atskrenda iš Du Page apskri- 
čio, kur pelkės netvarkomos ir 
nedaroma žygių vabzdžius nai
kinti. Sakomi kad prie palan
kaus vėjo, uodai gali skristi net 
penkioliką m^lių, tad Chicago 
pasiekti nšra taip sunku.

LlETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

BUSINESS CHANCES 
_______Pardaviniui Bizniai_______

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

....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

• >

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

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrini 
Setą 

ir

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

JŪSŲ SENAS, PRAĖJUSIO lai
ko gyvybės apdraudos polisas gali 
būti piniginės vertės šiandien. At
neškite ištyrimui savo polisą į 909 
kambarį, 155 N. Clark St. Tel. Cen
tral 6455.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių su ar be namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 tnetus. 5642 West B5th St.

ku-

sriu-
salo-

šauk- 
kitas 
šmo-

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų,

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, VidelčiuS, 
tomo šakutė ir du maži 
štukai, Vienas kavai> o 
dežertUi valgyti. Šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu SU 99 centais 
prisiųskit | Naujienas. Išleng- 
VO per keletą savaičių SUsirink- 
sit gražų setą, Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam įamžini. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai saVo skaitytojams. Ne-
pralęiskit progos.

REAL ESTATE FOR SALE

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkese nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

■

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 tavern ir lunch room biz- 
hiUm ir 5 kambariai pagyvenimui 
su rakandais* Pardavimo priežastis 
-r- išvažiuoju į kitą valstiją. 1858 
W. Pershing Rd.

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

2 AUGšTŲ medinis namas 6—5 
kambariai arba mainysiu ant far-

S. Halsted St. Box 8:

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

e

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji-



ATSARGIAU, DAUG ATSARGIAU REIKIA 
VAŽINĖTI AUTOMOBILIAIS

Skaityk visus kitus automobilistus 
bepročiais!

prie 
automobilių vairo išvengs su
sidūrimų su bepročiais.

Išmintingam žmogui reikia 
atspėti, kur kvailys iš prieša
kio, iš užpakalio ar iš šono 
pasuks savo automobilių. Iš 
visų pusių reikia laukti ko
kios nors kvailystės, ir būti 
kiekvieną minutę pasirengu
siam išvengti tos kvailystės 
blogų pasekmių-

Kadangi automobilius yra 
sunkiai sustabdomas, mieste

Pradžioj šių metų automo- met išmintingi žmonės 
biliu nelaimės buvo sumažė- * e Iję. Bet gegužės mėnesyje ir 
birželio pradžioj jau daug 
daugiau atsitinka nelaimių su 
automobiliais, negu tai buvo 
tuo pačiu laiku pereitais me
tais.

Kiekvienas automobilistas 
turi būti daug atsargesnis.

Jeigu įvyksta nelaimė, tai 
niekas kitas nėra kaltas, kaip 
tik automobilistas. Jeigu auto-| 
mobilistas užvažiuos ant žmo-(------ ---------------------- , _____
gaus, ir gal ištikrųjų bus ta- reikia niekad nevažiuoti grei- 
me to žmogaus kaltė, bet vis-'čiau kaip 30 mylių į valandą, 
vien už tai bus nukaitintas o jeigu kur trafikas vienoj ar 
automobilistas. Taigi automo
bilistui tenka prisiimti visas 
kaltybes.

Jeigu važiuoji automobiliu, 
tai turi būti išmintingesnis už 
visus kitus, kurie važiuoja au
tomobiliais arba pėsti eina. 
Gali sau manyti, kad visi kiti 
neturi proto, o tu tik vienas 
turi protą. Taigi turi apsilen
kti nuo kvailių. Jeigu protin
gas žmogus neapsilenks nuo 
kvailo, tai kas gi bus kaltas? 
Žinoma, kad protingas žmogus 
bus kaltas.

iPo teisybei, pusė žmonių, 
kurie važiuoja automobiliais, 
yra dalinai bepročiai arba sil
pnapročiai. Kiti gali būti pro
tingi namie, bet kaip išvažiuo
ja su automobiliu, tai visai 
“sukreizavoja”. Daugelis ser
ga greito važiavimo manija. O ( rimu yra suorganizavę klubą 
tai yra beprotystės rūšis.

Jeigu pusė žmonių, kurie 
važiuoja automobiliais, yra tomobilistas‘ 
kokios nors rūšies bepročiai, prie klubo 
tai ką gali žinoti, kuris iš jų Bent gi kiekvienas 
yra sveiko proto, o kuris ne
sveiko. Todėl iš tavo pusės 
bus išmintingiausia skaityti 
juos visus bepročiais. Tik tuo- landą.

kitoj pusėj pradeda tirštėti, 
reikia sumažinti greitumą iki 
15 mylių į valandą, kol gatve 
vėl praretės. Už miesto nerei
kia niekad važiuoti greičiau 
kaip 50 mylių į valandą. Su 
greitumu tarp 45 ir 50 mylių 
į valandą daug greičiaus nu
važiuosi į tolimą vietą negu 
su greitumu 60 mylių į va
landą. Važiuojantis 60 mylių į 
valandą daug daugiau pameta 
laiko ant pasisukimų negu 
važiuojantis 45 mylių į valan
dą, ir žinoma daug greičiaus 
gali sutikti nelaimę ir autoino-

nius 60 mylių į valandą su
vartoja daug daug gazolino 
negu važiavimas 45 mylių į 
valandą. Todėl automobilistai 
su didžiausiu važiavimo paty- 
1 U11U JI Cl OllUl^CllllAa Vy KlUljį, 

| kurs vadinasi “Not Over 50.” 
Kiekvienas išmintingas au- 

turi priklausyti 
Over 50”. 
turi prisi- 
to klubo 

nevažiuoti

“Not

laikyti didžiausios,
taisyklės ir niekad
greičiau kaip 50 mylių į va-

NAUJIENOS, CMeaeo, 111.

s Čia matome pagarsėjusią Amerikos filmų aktorę. Ginger Rogcrs su jos motina 
ponia Lela E. Rogers. Pasklido gandai, k nl molina ketina ištekėti už Amerikos de- 
tektivų vado J. Edgar Hoovcr, ir motina Rogcrs labai pyksta, kad tokie gandai pa-

Automobiliai Užmu
šė 39,500 Žmones 
1937 Metais

Dirbtuvėse žuvo 19,500

Antradienis, birž. 14, 1938
' ■■ '■ ■■ —■ — 1111 —— ■ ■■——■J

Prašo Kojinių, 
Senų Žurnalų 
Karo Invalidams
Rytoj D. & G. Legiono Moterų 

Skyriaus Susirinkimas

Kemanee Plieno 
Darbininkai Priėmė 
Algos Nukapojimą

Priteisė Alinės 
Savininką Sumokėti 
$20,000 Moteriškei

Naujienų-Acme Telephoto

ste Homeslcad, Florida.

National Safcty Council—Na- 
cionalė Saugumo Taryba pra
neša, kad 1937 metais nelaimė
se žuvo 106,000 amerikiečiai. 
Iš to skaičiaus, 39,500-us žmo
nių užmušė automobiliai. 19, 
500 žuvo dirbtuvėse, prie dar
bo.

Nelaimės ir mirtys pereitais 
metais kainavo Amerikos gy
ventojams $3 bilionus ir šešis 
šimtus milionų dolerių. Vien 
automobilių nelaimės kainavo 
bilioną ir septynius šimtus tūk
stančių dolerių. Už tuos pini
gus butų galima pastatyti 75 
dangoraižius, lygius arba dides
nius už New Yorko Empire 
State Building, kuris yra di
džiausias dangoraižis pasauly
je.

Taryba taipgi praneša, kad 
pereitais metais automobiliai 
sužeidė milionų ir 360 tūkstan
čių žmonių, o kitokiose nelai
mėse susižeidė arba buvo su
žeisti septyni milionai septyni 
šimtai tūkstančių žmonių.

Daugiausiai žuvo jaunų žmo
nių, tarp 15-25 metų amžiaus.

šeštadienį ir sekmadienį, au
tomobilių nelaimėse Chicagoje 
žuvo penki žmones.

Žuvo Bežiūrėdamas 
Baseball Lošimo

I

Northwestem traukinys prie 
Altgelt ir Oakley užmušė 60 
metų John Laskowski, 5100 
Belden avenue, kuris žiurėjo 
baseball lošimo atsistojęs ant 
bėgių.

Prie Elgin traukinys sudau
žė troką ir užmušė du ūkinin
kus Aibert Thompson iš Cry- 
stal Lake ir Edward Rose, iš 
Norristown, S. D.

Gaus 7 centus mažiau 
į valandą

Ją sužeidė alinėj pasigėrusį 
motoriste

Federalės valdžios darbo de
partamento atstovas ir 
tratorius John L. Connor 
bia, kad Walworth plieno 
tuvės darbininkai priėmė 
7c algų nukapojimą.

Balsai pasidalino sekamai: 
832 — kad nukapojimą priim
ti, 459 — prieš.

Walworth bendrovės dirbtu
vės randasi Kewanee, III., ir 
gamina įvairius vamzdžius. Ge
gužės 22 d., ten kilo nesusi
pratimai su C.I.O. unija ir dirb
tuvę teko uždaryti. Ginčą lik
vidavo federalis arbitratorius.

arbi- 
skel- 
dirb- 
10%

Uždarė Keturis 
Šaldytuve; Pasiėmė 
$1,113.00

Chicagos apskričio teismas 
išnešė įdomų nuosprendį, pri- 
teisdamas vienos alinės savi
ninkus sumokėti $20,000 atly
ginimo sužeistai moteriškei.

Skundėja buvo Frances W. 
Pingrey, 55 metų, nuo 4534 
Malden avenue. Automobilio 
nelaimėje ją sužeidė motoriste 
Marian Howland, 43, 6431 
North California avenue.

Nelaimė įvyko antrąjai mo
teriškei važiuojant automobiliu 
namo iš Niles Center alinės, 
3401 Church Street. Mrs. How- 
land ten išgėrė penkioliką stik
lelių degtinės ir kelis stiklus 
alaus. Pasigėrė.

Skundėja užvedė bylą prieš 
alinę pasiremdama valstijos 
įstatymu, kuris uždeda atsako
mybę ant alinių savininkų už 
pasigėrusių klientų kitiems pa
darytą žalą. Tas įstatymas ži
nomas vardu “Dram Shop Act”.

IA CME-NAUJIEN Ų Koto]

Liekanos bombanešio Amerikos armijos aeroplano, kurs nukrito ir sudegė 
ties Delavan, Illinois, o su juo žuvo astuoni armijos vyrai. Aeroplanas skrido 
iš Rantoul, UI., į Denver, Colorado.

Trys ginkluoti plėšikai už
puolė valgomų daiktų krautu
vę ties 2625 East 75th Street. 
Jie uždarė savininką Simons ir 
tris darbininkus šaldytuve, pa
siėmė $1,113.00 iš registerio ir 
pabėgo, keturis uždarytuosius 
taip ir palikę šalti. Juos išva
davo klientai.

Užtvirtino “Trum 
pus” Maudymosi 
Kostiumus
Moteriškių Belangėse Nesodins

Gavo Penkis Metus 
Už Pavogimą 
100 Laiškų

nuteisėFederalis teismas 
chicagietį R. A. LaFleur pen
kiems metams kalėjfrne už pa
vogimą apie 100 laiškų iš paš
to dėžučių. Jis 
apartamentinių

vogė laiškus iš 
namų.

Su kiekvienais metais mote
riški maudymosi kostiumai ei
na trumpyn ir trumpyn.

Manyta, kad Chicagos “by- 
čių” valdyba šių metų ypatin
gai trumpus kostiumus už
draus, bet po ilgų debatų vai 
dybos nariai nutarė nepasielg
ti taip griežtai su moteriškė
mis ir už kostiumų dėvėjimą 
jų netemps į belanges. “O. K.” 
uždėjo ir dviejų šmotų ir vie

Naujienų-Acme Telephoto
Vienas iš daugelio namų, kuriuose viesuola sunaikino Clyde kaime, Texas

valstijoje. 13 žmonių buvo užmušta ir ne mažiau kaip 40 sužeista

Policijos Diena
-

Policijos dienos Chicagoje 
bus liepos 3, 4 ir 10. Dideli at
letiški programai bus tose die
nose Wrigley Field ir Comis- 
key Park stadionuose. Visas 
pelnas iš parengimų eina Chi- 
cagos policininkų našlių ir naš
laičių fondam Visa Chicagos 
policija prašo Chicagos piliečių 
ir biznierių paremti tą taip rei
kalingą fondą ir atsilankyti į 
Policijos Dienos parengimus 
minėtose vietose. Tikėtai yra 
parduodami iškalno.

Penkios Žmonos, 
Nei Vieno Divorso

Chicagos policija suėmė 43 
metų “Daktarą” Franklin J. 
Mills, kuris važinėdamas po 
Ameriką vedė penkias žmonas, 
bet negavo nei vieno divorso. 
Apsistojęs tai Californijoje, tai 
Chicago ar kitur, pirmiausiai 
ąpsivesdavo, pas žmoną gyven
davo, o kai nusibosdavo, tai 
persikeldavo kitur ir susiras
davo kitą žmoną.

Darius-Girenas Auxiliary of 
the American Legion, Unit 271, 
laikys savo susirinkimą rytoj, 
birželio 15-tą dieną, Yuško’s 
Svetainėj, 2417 West 43rd St., 
8-tą vai. vakare.

Kiekvienos nares priedermė 
ir užduotis yra dalyvauti šia
me susirinkime, nes tą vakarą 
bus renkama nauja valdyba. 
Organizacijos ateitis priklau
sys nuo naujos valdybos.

Narės taippat yra prašomos 
atnešti senų švarių šilkinių ko
jinių, ir perskaitytų žurnalų, 
nes mes norime tuos dalykus 
nuvežti į Hines Ligoninę.

Mariau Sebastian, 
Secretary.

Siunčia Danielseną 
Kalėjiman

16 metų berniukas Theodore 
Danielsen Jr., kuris kovo 3 d., 
peiliu nudurė savo motiną, 
šiandien bus pasodintas Pon- 
tiac reformatorijoje. Berniukas 
yra nuteistas 14 metų kalėji
me.

Mirė Po Muštynių 
Mokykloje

Roseland Community ligoni
nėje mirė 8 metų berniukas 
David Reiff, nuo 10110 Eber- 
hart. Jis buvo sužeistas muš
tynėse su kitu mokiniu Ben- 
nett pradinėje mokykloje.

Apiplėšė Tris Mote
riškes Bažnyčioje

Trys nežinomi piktadariai 
apiplėšė tris moteriškes St. Vi- 
ta’s Roman Catholic Church 
bažnyčioje, 1818 So. Paulina. 
Jie atėmė nuo jų $262 pinigais.

Padidino Lake , 
Shore Drive

Parkų administracija atidarė 
susisiekimui 'trečią dalį Lake 
Shore Drive kelio, kuri buvo 
išvesta tarp Belmont ir Byron 
gatvių, šiaurėje.

JUOKAI
NIEKO NAUJO

—Iš tiesų negražu,—taria 
teisėjas,—kad tamsta prie šve
itimų išvadinai savo vyrą idijo- 
tu.

—Taip, tai teisybe, pone tei
sėjai, bet visi tie svetimieji bu
vo musų bendri pažįstami, ir 
jie tai jau seniau žinojo!

TARP JURININKŲ
—Iš ko sprendi, kad anas lai

vas iš Škotijos atplaukia?
—Visai paprastai: matai, 

kad jo nė viena žuvėdra nese
ka ...

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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




