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150,000 Kinų Žuvo Geltonosios Upės Potviny
DĖL POTVYNIO ŽUVO 5,000 JAPONIJOS 
KAREIVIU; 7000 KITU JAPONU IZOLIUOTI

Potvinys sulaikė japonų ofensyvą 
prieš Hankową

K
PALAIDOJO SVARBU DARBININKAMS 

BILIŲ
Skubina geležinkeliams pagalbą

SHANGHAI, Kinija, birž. 14. 
— Japonijos karo vadovybe an
tradienio vakare paskelbė, kad 
ji mano, jogei 150,000 kinų pa
skendo Geltonosios upės pot
vyny, kuris dabar yra užlie
jęs didelį žemės plotą Honan 
provincijos šiaurės daly.
į Potvynis esąs didžiausias' 
Čhungmow apielinkėje, apie 25 
mylias į rytus nuo Changchow, 
kurio linkui paskutiniuoju lai
ku japonai briovėsi. Japonų 
ofensyvą dabar sulaikė Gelto
nosios upės potvinys.

Plačioj potvynio srity ran
dasi daug japonų kariuomenės. 
Japonų karo vadovybė pareiš
kė, kad ji nežino, kas atsitiko 
su ta Japonijos kariuomene.

Pranešimai jš karo zonos, 
Lunghai geležinkelio linija, sa
ko, kad Geltonosios upės kran
tų supilim& (dikes), per eilę, 
gentkarčių žinomi }<aip “Kin^ 
jos liūdesys**, sulaužyti,-bent 
trijose svarbiuose punktuose.

Prašo, kad WPA nu
pirktu drabužių už 

$10,000,000
NEVV YORK, N. Y., birž. 14. 

— Sidney Hillman, kriaučių 
amaigameitų unijos preziden
tas, antradienį paskelbė, kad 
jis kreipėsi į Works Progress 
Administration prašymu nu
pirkti daug-maž už $10,000,000 
drabužių ir tuo budu išimti iš 
marketo didelį rūbų perviršį.

“Perviršiui iš marketo išny
kus”, pasakė Hillman, “drabu
žių siuvimo pramonė atgys ir 
dirbtuvės vėl padės darbui 
kriaučius”.

Hillman patarė valdžiai pirk
ti drabužius pašalpgaviams ne 
mažais glėbiais, bet iš karto 
didelį kiekį.

Astronomas 
nusižudė

SAN FRANCISCO, Cal„ bir
želio 14. — Dr. William W. 
Campbell, vienas didžiausių pa
saulio astronomų, nusižudė an
tradienį dėl to, kad jautėsi ap- 
ankąs ir nenorėjo būti sunke
nybe žmonai. Dr. Campbell bu
vo 76 metų senumo.

Laiškely paliktame žmonai 
Dr. Campbell sako: “Geriau 
man pasišalinti dabar, kai rtia- 
no pajėgos jau beveik išsisė
musias, ne kad pasilikti ir ne
tinkamu tapti.”

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

Tarpais gal būt lietaus su 
griausmu; truputį šilčiau; sau
lė teka 5:14, leidžiasi 8:26 va
landą.

Vienoj vietoj supilimai išardy
ti net 500 platumu. Iš čia van
duo veržiasi smarkia upe į apie- 

1 linkės ir tolesnių vietų slė
nius.

Japonų pranešimais, jų inži
nieriai dirba dieną ir naktį su- 
pilimams pataisyti, tačiau jų 
darbui kliudo kinų kariuome
nė, kuri juos apšaudo.

Net pirm, negu šie japonų 
kariuomenės pranešimai tapo 
paskelbti, inžinieriai, žiną Gel
tonąją upę, išreiškė baimės, 
kad jos potvinys gali tapti vie
na. didžiausių šio amžiaus ka
tastrofų.

Kinų pranešimais antradienį, 
jau 5,000 japonų kariuomenės 
paskendo Geltonosios upes pot
vyny. Dar 7,000 kitų japonų 
potvinys izoliavo Kaifenge, Ho
nan provincijos sostinėje. Pats 
Kaifeng apsemtas 20 pėdų gi
lumo vandens. Čia 250 japonų 
patrankų, 80 tankų ir 100 šar
vuotų automobilių paskandinta 
vandeny. . • , : .

Francuzija padau
gins savo kariuo

menę
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 14. — Francuzijos vy
riausybe antradienį paskelbė, 
kad ji priėmė patvarkymą sa
vo kareivių ir karininkų skai
čiui padauginti.

Kokiu skaičiumi kareivių ir 
karininkų norima Francuzijos 
armiją padauginti, antradienį 
nepaskelbta. Bet patikėtinu šal
tinių žiniomis norima intensy
viu vajum patraukti į tarybą 
daugiau profesionalių kareivių 
ir paimti iš rezervų karinin
kus reguliariai armijos tarny
bai.

Pakeitė patarimą 
studentams

KINGSTON, R. L, birž. 14. 
— Massachusetts School of 
Technology profesorius Robert 
E. Rogers praeity yra pata
ręs baigiantiems kolegijos ar 
universiteto kursą studentams 
apsivesti samdytojų dukteris, 
kai jie išeis iš mokyklos ir 
gaus darbą.

Kalbėdamas pereitą antra
dienį Rhode Islandu kolegijos 
studentams profesorius Rogers 
jau pakeitė patarimą. Jis da
bar sako, kad pelningiausia ir 
pastoviausia karjera kolegijų 
auklėtiniams ateity bus vald
žios darbas.

Atnaujino Maskvos- 
Londono susisieki

mą telefonu
LONDONAS, Anglija, birž. 

14. — 7:80 valandą pirmadie
nio ryte čia gauta pranešimas 
iŠ Maskvos, kad susisiekimas 
telefonu tarp Londono ir Mas
kvos tapo atsteigtas.

Cjiliforriijoj' ties Meksikos siena kurs atneš
kiek drėgnumo' tyrlaukiams- šiame paveiksle matome to kanalo dalį tarp tyrų
smiltynų.

$5,000,000 raupuo<E" If T O M 
čiams gydyti ir HCA B KM

globoti
CARVILLE, La., birž. 14.— 

Šioj apielinkėje artimoj ateity 
bus pastatyti trobesiai, įreng
ta ligoninė ir įsteigta visa ko
lonija raupuočiams (lepers) 
globoti ir gydyti.

Raupuočių kolonijai įrengti 
paskirta $5,000,000. Daktarai 
tikisi, turėdami naujose patal
pose daugiau resursų, surasti 
priemonių ligai sulaikyti, jei 
ne išgydyti.

Louisiana valstijoj kova su 
šia baisia liga vedama yra jau 
nuo 1766 metų.

Kinai laimės — 
sako generolas 

• . v

HANK0W, Kinija, birž. 14. 
— Pagarsėjęs kinų generolas 
Pai Chung-shi sako, kad ja
ponai kasdien praranda tarp 
500 ir 1,000 kareivių. Viduti
niai jie nČcehka apie 20,000 
kas mėnuo arba 250,000 karei
vių per metus. Pasak genero
lo Pai Chung-shi, jokia šalis 
negalinti tokių nuostolių ilgai 
pakelti. O Kinija dar gali lai
kytis. , ,

Japonai vėl mėto 
bombas į Cantoną
HONG KONG, Kinija, birž. 

14. — Pirmadienį pirmą kartą 
per septynioliką dienų japonų 
lėktuvai nemėtė bombų į Can-

kepėjų ir išvežioto jų

bįniai laivai

Streike dalyvauja trijų unijų 
nariai

nubausti Ispanu-j unijų, kurios priklauso ADF. 
dėl kuriif atakų, ir pardavėjų unijos, kuri pri- 
24 britų preky- klauso CIO. Darbininkai reika

lauja rašytos sutarties.

toną, pietų Kinijos sostinę. Ta- mentui pasakė, kad vyriausy 
čiau antradienį 20 japonų lėk- bė neketina imtis griežtų prie 
tuvų vėį mėtė bombas’-Canto- monių tikslu 
no pakraščiais, bet sako pra- jos sukilėlius, 
nešimai, antradienio ataka pa- jau nukentėjo 
dariusi mažai žalos kinams

^Kongresas priėmė 
algų-valandų bilių

Atžagareiviai . isterikoj

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — Jungtinių Valstijų kon
gresas — senatas ir atstovų 
butas — antradienį priėmė al- 
gų-darbo valandų bilių, kaip 
kad jį parašė bendra senato ir 
atstovų buto komisija.

Bilius dabar bus pasiųstas 
prezidentui pasirašyti.

Priimtas bilius nustato mi- 
nimum algos 25 centus 'valan
dai ir maksimum darbo laiko 
44 valandas savaitei, prade
dant ateinančiu rudeniu.
- Po septynių metų bilius tai
ko nustatyti minimum algą 40 
centų valandai, o į tris metus 
sutrumpinti maksimum darbo 
laiką iki 40 valandų savaitei.

25 centai valandai, rodos, 
maža alga. 40 valandų ir net 
36 valandas savaitėje jau da
bar dirba įvairių pramonių dar
bininkai. Tačiau kongreso žy
gis sukėlė isteriką taip kai ku
rių kongreso narių tarpe, taip 
Jungt. Valstijų atžagareivių 
spaudoj. Jie skelbia, busią bi
lius diktatūrą įveda. Jie šau
kia, kad teismai pripažins bi
lių priešingu šalies konstituci
jai. Jie argumentuoja, kad jis 
nedarbo nepašalins.

LONDONAS, Anglija, birž. 
14. — Britanijos premjeras 
Chamberląin antradienį parku-

Franco ir lojalistai 
apsimainys belais

viais
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

14. .— Antradienį pranešta, kad 
Ispanijos sukilėlių vadas, gen. 
Franco, sutiko Jungt. Valstijų 
ambasadoriaus Ispanijai, Ha- 
rold E. Bowers, pasiūlymui ap
simainyti su respublikos gynė
jais belaisviais. Franco paliuo- 
§uos 18 respublikos aviatorių 
ir 10 amerikiečių, tarptautinės 
brigados narių, o respublikos 
gynėjai paliuosuos 28 sukilėlių 
aviatorius, dauguma kurių yra 
vokiečiai ir italai.

Respublikos vyriausybė taip
gi sutinka belaisvių apsimai- 
nymui.

Radio darbininkai 
laikraštininkų 

unijoj
NVASHINGTON, D. C., birž. 

14. — Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba antradienį pripaži
no, kad Minnesota Broadcast- 
ing korporacijos (radijo) dar
bininkų organizacija yra laik
raštininkų unija. Radijo dar
bininkai rašosi į laikraštininkų 
uniją, kuri, savo keliu, priklau-

Streikas grandinėse 
krautuvėse

DETROIT, Mich., birž. 14. 
— Antradienį sustreikavo Kro
ger Grocery & Baking kompa
nijos darbininkai. Detroite kom
panija turi 350 krautuvių.

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — John Lewis ir kiti dar
bininkų vadai darė spaudimą, 
kad kongresas, pirm išsiski
riant, priimtų bilių, kuris rei
kalauja, kad kontraktoriai dir
bą valdžios darbus, pildytų Na- 
cionalios Darbo Tarybos įsaky
mus kai dėl algų ir darbo va
landų.

Atstovų buto tvarkos komi
tetas nutarė šį bilių atidėti į 
šalį ir šioje sesijoje nereko
menduoti jo butui. Antra ver
tus, senato bankų ir kreditų

SUKILĖLIAI VERŽIASI VALENCIJOS
LINKUI

HENDAYE, Francuzija, bir- pozicijos Sierra de Espadan ir 
želio 14. — Ispanijos sukilę-■ Sierra dėl Sid kalnuose, ši^/ 
liai paėmė miestą Castellon dC| kalnai pagal Sagunto-Teruel 
la Plana. Šio miesto paėmimu t vieškelį sudaro kaip ir natura- 
jie įgijo pirmą stambų Vidur-! lias pozicijas Valencijos apgy- 
žemio juros uostą. Dabar su- nimui.
kiteliai prieina prie juros 40 Daugelis Castellon de la Pla- 
mylių ilgio plotu. '* na ifiiesto ir jo apielinkės gy-

Respublikos kariuomenė pa^ventojų bėgo Valencijon, kuri 
sitraukė penkias mylias j pie- randasi 40 mylių atstumoj nuo 
tus. Upės Mijares pietų pusėj Castellon de la Plana. Pabėgė- 
respublikos kariuomenė sten- liai užplūdo miestą. Respubli- 
gėsi sulaikyti sukilėlių verži- kos vyriausybė siunčia pabėgė- 
mąsi Valencijos link. Sulaikyti liūs į netolimus nuo Valcnci- 
bent tol, kol bus prirengtos jos ukius.

Likvidavo dar 49 
bažnytininkus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 14. — Rusų laisvamanių 
laikraštis “Bezbožnik” pirma
dienį pranešė, kad sovietų vy
riausybė likvidavo 49 bažnyti
ninkų organizaciją Kubyšev 
provincijoje dėl jų priešsovie- 
tinės veiklos.

Pasak “Bezbožniko”, bažny
tininkų organizacijai vadovavo 
šventikas vardu Tarnopolski, 
kuris vyriausiojo Rusijos so
vieto. rinkimų metu iš karto 
mėgino patekti pats į sovietą, 
o paskui agitavo rinkimus boi
kotuoti.

Kaip ir paprastai kad Rusi
joj dedasi, Tarnopolski prisi
pažino, -kad jo vadovauta gru
pe laukė fašistų atakos prieš 
Rusiją ir planavo teikti para
mos užpuolikams.

Iš SAVO ŽMONOS RANKINU
KO IŠTRAUKĖ 5 TUKST. LT 
VEKSELĮ IR Už TAI NUBAU

STAS 3 MĖN. KALĖJIMO
Vendžiogalos vals., Kruopių 

km. gyventojas Aleksas Zvice- 
vičius 1934 m. spalių 26 d. iŠ 
savo žmonos rankinuko (ridi- 
kiulio) ištraukė 5 tukst. litų 
vekselį ir jį pasisavino. Kadan
gi Zvicevičienč su savo vyru 
yra persiskyrus, tai jį apkal
tino vagyste ir padavė skun
dus.

Zvicevičius buvo patrauktas 
tieson, bet apygardos teismas 
jį išteisino. Apygardos geismo 
nutarimą Zvicevičienė apskun
dė Apel. rūmams, kurie gegu
žės 17 d. jos skundą Sprendė 
ir apyg. teismo sprendimą pa
naikino, ,o Zvicevičių nubaudė 
trimis mėn. papr. kalėjimo. 

komitetas antradienį skubinosi 
rekomenduoti’-^senatui priimti 
dar šioj kongreso sesijoj pa
skolų geležinkeliams bilių, nors 
pirmadienį, po konferencijos 
Baltajame Name, buvo paskelb
ta, kad sakyto biliaus kongre
sas baigiamoj sesijoj jau ne- 
bes varstys.

Vėliausieji antradienio pra
nešimai sakė, kad kai kurių 
kongresmanų pastangos suteik
ti paskolų geležinkeliams dar 
šioj kongreso sesijoje nepavy
ko ir kad geležinkelių klausi
mo kongresas nebesvarstys.

Amerikiečiams reko
menduoja koncen
tracijos stovyklą 

Alaskoj
NEWARK7”n—J., birž. 14. 

— Paskilbęs diktatoriškais už
simojimais Jersey City meras 
Hague antradienį aiškino teis
mui, kad jo manymu reikia de
portuoti svetimšalius, kuriems 
nepatinka esama Amerikos san- 

1 tvarka. Gi amerikiečiams, šioj 
šaly gimusiems ir augusiems, 
kuriems esama šalies tvarka 
nepatinka, turėtų būti, pasak 
Hague, įrengta koncentracijos 
stovykla kur nors Alaskoj.

Britanija nemokėjo 
skolos Jungtinėms

Valstijoms
NVASHINGTON, D. C., birž. 

14. — Antradienį pripuolė, kad 
Britanija sumokėtų dalį karo 
skolos Jungt. Valstijoms. Bri
tanija skolos nesumokėjo, bet, 
kaip ir praeity, prižadėjo sko
los klausimu diskusijas atnau
jinti ateity.
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iTssinys)
NEW YORKAS

Trečią dieną pasiekiau New 
Yorką. Iš Jersey City turėjau 
važiuoti ilgu tuneliu, — tai bu
vo Holland Tunnel. Tunelis yra 
apačioje Hudson upės. Tai yra 
labai įdomus inžinerijos dar
bas. Viršuj tunelio didžiausi 
okeano laivai plaukioja, o apa
čioje tos upės žmonės automo
biliais važiuoja. Pervažiavimas 
tuo tuneliu kainuoja 50 cen
tų.

New Yorkas yra vienas iš 
seniausių ir didžiausių Ameri
kos miestų; turi apie 6 milijo
nus gyventojų.

VIEŠOS ĮSTAIGOS
Atvykęs į New Yorką, turė

jau dar laiko apžiūrėti bei ap
lankyti svarbesnes vietas. At
lankiau gamtos muziejų Aqua 
rium (žuvyną), Laisvės statu
lą ir keletą parkų. Chicago1 
pralenkia New Yorką savo gam
tos muziejų ir Aquarium. Chi-’ 
cago gali pasididžiuoti, kad ji 
turi didesnį ir turtingesnį rin
kinį muziejuj ir Aquarium.

Taipgi aplankiau tą išgarsė-! 
jusį “Empire State Building”. 
Gal būt, kad yra aukščiausias 
pasaulyje namas, kurį žmogus' 
su išvystyta technika tik ga
lėjo pastatyti. Techniškas at
žvilgiu Nevv Yorkas pralenkia 
Chicago. čia yra didžiausi na
mai, didžiausi tiltai, dideli tu
neliai, požeminiai traukiniai ir 
įvairių bei vėliausių elektriki- 
nių iškabų, kurios nakties me
tu apšviečia tą didįjį miestą.

WALL STREETAS
New Yorke yra išgarsėjusi 

pasaulyje gatvė. Čia yra di
džiausi Amerikos ’ bankais tai 
yra pinigų ir turtų vieta? £i& 
daug žmonių uždirbą milijonus

dolerių, ir čia jų daug prarado. 
Toje gątyėje prasideda Ame
rikos biznis, prekyba. įmonės 
sako, kad Wall Streetą valdo 
Amerikos turtus, biznį ir po
litiką. Dabartinė depresija pri
klausanti nuo Walstryčio. Toj 
gatvėje gali sutikti Įąbąi tur
tingų žmonių, ir gali sutikti 
be vaikšto j ąpt alkanų skurdžių, 
kurie ieško duonos plutos.
BROADWAY IR 5TH AVĖ.

Tai yra kita vieta New Yor
ke. Ta dalis miesto yra žino
ma kaipo turčių apgyventa vie
ta. Ant Broadway tai yra di
delis biznio judėjimas, žmonių 
tiek daug, kad atrodo, jog esi 
Chicagoj buvusioje pasaulio 
parodoj. Čia yra visokių įvai
riausių įstaigų, krautuvių ir 
teatrų. Visi pilni žmonių, čia 
neatrodo, kad Amerikoje yra 
(Represija), nedarbas.

Man bežioplinėjant po tas 
gatves, pasitaikė matyti tea
trą, vaizduojantį “Kovokite už 
laisvę” (Fight for Liberty). 
Gal prisimenate, kad šio pa
veikslo Chicagos majoras (bur
mistras) neleido žmonoms ro
dyti. Manau sau, nugi dabar 
eisiu ir pamatysiu, kas ten taip 
yra bloga tame paveiksle. Įei
nu į vidų, — žmonių pilna nors 
jau buvo vėlus laikas.

Teatras atvaizduoja labai ge
rai dabartinių Europos valdo
nų darbus, — kaip tie dikta
toriai yra pavojingi žmonijos 
laisvei bei gyvasčiai. Manau 
sau, esu laimingas, kad gyve
nu tokioje šalyje ir esu jos 
pilietis. Ltaimingas, kad čia yra 
pilna laisvė žmonėms gyventi, 
kaip jiems patinka.

N.ew Yorką dabar apleidžiu 
iir išplaukiu į Europą. Vėliau 
parašysiu, ką aš, patirsiu Eu
ropoj. *; >*•■*' 'J* ”

(Bus daugiau)

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FLRANKOM LAZDAS . . . MES NUMI^ERUOJAM IR UŽKAUINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. •

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)V ■im. > J 'T I jHi. i'r....... .. j. .........

SAVI NAMAI
MALONESNI

... gražesni ir ramesni. Jei sto

ka savų lėšų, gali drąsiai krei

ptis j Naujienų Spulką.

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

Atdara nuo. S iki 8

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

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Association 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HĄLSTED STREET
TEL. CANAL 3500

Laiškas iš Rytų 
Vakarams

’ ząra atvažiuos į į ūsų Vilnies 
ątiaidus, ta<J ir- pristatau jums1 
t^ draugą papąsakoti apie mu
sų krašto .vykius, geidžių jus, 
.draugai, kąd nobažnai, nesnau- 
sjęląmi ir nežiovapdami, to sve
čio pasakų pąs^dausytųte.

P dabąr, drapgąi, ątsįsvęi“ 
Įtindamas su jumis nuo šio 
karto iki kito, baigiu maždaug 
draugės Bundžinskaitės artima' 
kalba: Iš vienos puses už taika, 
iš kitos —^iž. karą; , iš vienos, 
už demokratiją, iš kitos — už 
diktatūrą; bet jš visų pusių už’ 
ginklų fondą ir už vienybę su 
sandariečiais. > j

—Jūsų Staliiicas

■

Apgavysčių ir nusi 
kaitimų būdų ar- 

chyvas
Nepamirštaipj chicagięčiąi ir 

vi$a j^oų (Ji^žiųlė tenitorija,, 
karts nuo karto per musų dien
raštį “Laisvę” jus apsilankote 
su didelės svarbos ir pagarbos 
laiškeliais. / ■ /

Ačiū. Tikrai smagu darosi 
ant širdies, kad jus taip viso
kiais svarbiais darbais apsikro
vę ijki pat ąiisųj, vis dėlto jiepa-’ 
mirštate jr nui$ų rytiečių.

Pastara jame sayę laiškelyje 
apznaiminote apie tautininkų 
su sąndariečiais grumtynes. 
Taigi, 4ai$i, jie .tarsi kokie ka
tinai piaujasi tarpusavyje. Ta
čiau iš yiąko atrodo, jog pas 
jus tautininkai su sandariečiais 
yra Ititoiiiškos padermes. Gal 
jie iš endekų yra kilę. Pas mus 
rytuose tautininkai su sandarie
čiais sugyvena, kaip dvynukai. 
Faktiškai sunku įr pasakyti,; 
kur baigiasi tautininkai, o pra
sideda sandariečiai: tiek įjie yra 
susimaišę ! Pagaliau ir vieni ir 
kiti yra įkopę į aukštą sargy
bos babelio bokštą, iš kur jie 
leidžia didžiausiais kamuoliais 
šmeižtų dująs. ?

Ląbai gerai, kad, apibudinote 
Tysliavos, Vitaičio ir viso ląik-’ 
raščjo Vienybės štabo zigzagus, 
lai gana svarbu. Prisipažįsta
me, kąd iš jūsų lupų pirmą kar
tą išgirdome tą vožnią naujie
ną. {Rašote, kad ląbai uoliai sto-; 
vėjolė už Lietuvos nepriklauso
mybę, kai toji atsidūrė pavoju
je. Tai labai svarbus ir bran-J 
gus ta$ąi jūsų eksperimentas. 
Kiek mes laužėme savo makau
les, o vis dėlto negalėjome su
prasti, kodėl lepkai palioyęj 
margavę į Kauną. Gal jie pabu-’ 
go inu$ų draugų chicagiečių a- 
vangardo?

Malonu pasidžiaugti drąugb: 
su jumis, kąd pas jus1 ten sąn- 
dariečiai jau susiprato itį''juą.ų 
santyldai su jai^p|^ei^į^MW 
gyvenimas pagaliau įrodė, kad 
musų teziai tinka ir jiems. Gai
la tik, kad tie socialistai vis dar 
tebeskeryčiojas.i ir musų komu
nistiškų tezių nenori priimti. 
Ilgainiui ir jie susipras ir pa
seks sandariečiais,’n kurie taip

VIENĄ BLOGYBĖ, NE 
BLOGYBĖ

f
—Taip, taip, miela kaimyne-; 

le,—skundžiasi Plikienė Gaurie- 
nei,—aš tikrai "nieko nesaky
čiau, jei tamstos Jonukas tik 
nusirašinėtų nuo' mąno Kaziu
ko uždaviniu sprendimus, bet 
kai jis ima dar muštis, kai ma
nasis blogai išsprendžia, tai jau 
nepakenčiamą.. /

Anglijos polięijos Scotiando 
Vardo centrinės tarptautinis 
informacijos biuras nuo daug 
metų jau renka įvairius apga
vysčių ir nusikaltimų darymų 
budus. Vėliau apie tai infor
muoja viso pasaulio policijas, 
kad sėkmingiau butų galima 
kovoti su nusikaltimais. Sako
ma, kad, norint sužinoti pačius 
moderniausius apgavysčių ir 
nusikaltimų budus, pirmiausia 
reikia čia kreiptis. Naujausi 
tarptautinių apgavikų budai 
šiais metais Anglijos pęlicijos 
centrinės tarptautinio biuro į- 
staigos yra pavadinti “Ekspor
tinių trikų” vardu. Šių apga
vysčių išradėjas yra trijų val
stybių ieškotas apgąyikas Bair- 
dąs. Tų apgavysčių pagrinde 
yra tam tikras mokėjimų bū
das, kiek panašus į tą, kuris 
šiandien ypačiai plačiai yra 
'vartojamas prekybiniuose eks
porto santykiuose. Tačiau yra 
ir kitokių apgavysčių būdų su 
vertybių popierių klastojimais,

brangiųjų metalų prekyba, įvaP 
rių bangiųjų akmenų klasto
jimais ir tt. Nors tuos visus 
budus yra gana sunku susek
ti, tąčiau vis dėlto Anglijos 
Scotląndas Yardas juos yra su
registravęs ir tai labai daug 
padeda tarptautinio masto ap-‘ 
gavikus susekti. Kad ir gud
riausiai sukama ir apgaudinė
jama, bet vis dėlto nusikaltėlių 
patenkama į policijos rankas.

Ofiso TeL Boulevard 6918 

DR, BERT ASU 
756 W«st 35th St

Cor. of 8&th and Halsted
Įso 'Valaųdos xmiq 1-3 puo 6:30-8:|0 

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

TeL Kenw ood 5107
—r-T-

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Huurs: 2-4 p. m. 7-8:80 p. m.

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST.
Res. 3261 So. Halsted Street

Residence Tel, RE VERT .V R244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ARCHER AVENUE

Mrs. Anelią 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
ries ir merginom' 
patarimai dykai. •

ADVOKATAI

nuo
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMObJT AVp. 
Valandos —9—10 A. M.

■ Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, K-RAF 

Valandos kasdien 2-4 ir 8-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeiey 7889
Nąmų telefonas Brunswick 0597

A

UGHT )
RDOROIL

PRIDUOK SAULES ŠVIESUMĄ 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

LIfiHT FL(M)R OIL
Tikrai ši lengva gintarinė aliejaus-yarnišio-staino kom
binacija nuvarnisiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip magikąs.
Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
'"i 9 ■* »John F. Eudeikis

. IX ' • •

Ak

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

lUJUANdĘj. ■
... . Jeną ir nAK^,

Visi Slėtonai YARDS 1741-1742
4605-.07 So. Hermitąge Avė.
4447 South Fairfięld Avenue

, Tel. LAFAYĖTTE 0727 '
" ................................................... Į1 n.... . II .

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.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Repųblic 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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairtield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki ą vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Neprastai nukalbate ir apie 
Grigaitį. Tačiau norjme primin
ti jums, jog tuo atžvilgiu neat
silieka ir musų dienraštis Lais
vė, kuri nuolat sugalvoja pa
niekinančių žodžių. Tais žo
džiais ji kiekviena proga nau
dojasi ir juos1 siunčia Grjgaičio 
yardu. Ypačjai ji nistąuja, kad’ 
Grigaitis neroųo didelio atsiekt-’ 
vimo bendram frontui. Dar blo
gesnis su juo reikalas yra tas, 
kad jis negarbina musų genia- 
liško vado Stalino. Neturi jis 
tam vadų vadui nė tiek pagar
bos, kad net drįsta jį vadinti 
gruzinu, kuris’ iš prigimties yra 
nepaprastai kerštingas. Galime' 
užtikrinti, jog “laiškiausiame 
pasaulio krašte”, kurį valdę 
Stalinas, jis nedrįstų taip kal
bėti. Jei ten jis nenusilenktų; 
neklaidingam Stalinui, tai tuoj 
su juo butų pasielgta taip pat, 
kaip su Bučharinu, Tuchačevs- 
kiu ir šimtais kitų.

Rašote, kad kiti socialistai', 
pas jus butų nei šio, nei to, tik 
visa bėda esanti ta, kad jie la
bai šaltai žiuri į ginklų fondą. 
O ypač po to, kad maždaug 
normališki santykiai su Lenki
ja liko' atsteigti. <

Noriu jus patiešyti: broliai, 
dėlei to per daug nenusiminki
me. Ilgainiui susipras ir jie, kaip 
susiprato sąncjąrieČiąi, su ku
riais, sakote, jau visai galima 
susikalbėti.

Rąšote, kad sciciali^tai gegu
žes šventę minėjo skyrium ir. 
jų publika susidėjusi beveik iš-.

iš cĮiorjstų. Tai jąu tik
rai kejslą. Kad kokios, notrų-. 
kuK Cl;icago j e visi virs choris
tais ir pradės dainuotą.

Diaug ką galėčiau jųąns pra-j 
nešti iš rytų krašto, bet katįaųr. 
gi sakote, jog drg. Rokas Mi-

j—x -| • koplyčios visose
J—J J<%Lęz5L X Chicagos dalyse
J »•- i" « • v - • i. < r~— -v - r* r

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

P. ŠALTIMIERĄS.

. .... . ....... . y

Laidotuvių Direktoriai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margelis , ,
3325 So. Halsteį St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Pąrk 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 subątomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisopios 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma- 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

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

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 įr Laboratoria
1034 W. jL8th St, nętoli Morgan St 

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

Xęl. Canal 3J1Q 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464DR. 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.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 1Q iki 12 vaL ryto, uuę 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomjg nuo 10 iki* 12 
valandai dieną.

Phone MIDWA¥ 3880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos lietuviu Daktarų.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 $o. Califorąią Avenue

Telefonas Repųblic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ•

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 ? iki 3 po
pietų, 1 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAKA <2400

Garsinkiles “N-nose”
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
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Nepaprastos 
Iškilmės

McKEES ROCKS, PA. — 
Birželio 7 d. buvome pakvie
sti dalyvauti Stowe High 
School iškilmėse, kur baigu
siems mokyklą berniukams ir 
mergaitėms buvo Įteikti dip
lomai su tam tikromis ceremo
nijomis. Iš 145 mokinių, bai
gusių ąugštesniąją mokyklą 
buvo apie pusė tuzino lietu
vių berniukų ir mergaičių, bū
tent, Albina Dominaitytė, 
Vincentas Kazlauskas, Jonas 
Mažeikis, Frank Bielevičius, 
Frank Kavaliauskas ir Rose 
Mary Putas.

"Stowe High School yra to
kioje vietoje, kuri yra apgy
venta visokių tautų ir rasių, 
daugiausia darbo žmonių. Di
plomų įteikimo iškilmės buvo 
surengtos po atviru dangumi 
—mokyklos sporto aikštėje. 
Publikos buvo susirinkę dau
giau kaip kokie 3,000,

Baigę mokyklą berniukai ir 
mergaitės buvo apsirengę tam 
tikromis mokyklos uniformo
mis.

Iškilmių programa susidėjo 
t iš muzikos, dainų ir kalbų. 

Programa buvo pradėta su A- 
inerikos himnu, paskui sekė 
malda. Kunigas John Downic 
vietoj “Tėve musų” paėmė 
prezidento Lincolno garsiuo
sius žodžius: “Government of 
the people, for the peopleand 
by the people shall not perish 
from this earth”. Sakė, kad 
šios šalies piliečiai, atvažiavę 
į šią šalį iš anapus Atlantiko iš
kovojo laisvę ir įkūrė demo
kratišką valdžią bei laisvas 
mokyklas* kur nėra daroma 
jokios (K^krimin&drjosr - prieš 
jokią tautą ar rasę-

Reikia pasakyti, kad tai tik
ra teisybė, prisiminus Europą, 
o ypačiai Vokietiją, kur ru
dieji hitlerininkai tokiose iš
kilmėse rėkia, kad tik vokiečių 
veislės žmonės yra geri, o kiti 
visi niekai ir turi būt vejami 
laukan ir persekiojami.

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

O šiose iškilmėse, tiek stu
dentai, tiek publika susideda 
iš visokių tautų ir rasių, ir vi
si jaučiasi, kad jie yra geri ir 
visi turi lygias teises.

—S. Bakanas.

Pittsburghas, tur 
būt, pasiųs 3 spor
tininkus į Lietuvą
PITTSBURGH, PA. —. Pitts- 

burgho Lietuvių Studentų Dr- 
gija, vadovaujama adv. Ed- 
wardo E. Schultz, ruošiasi pa
siųsti į Lietuvą iš Pittsburgho 
nemažiau kaip 3 sportininkus. 
O kartais gal pasiseks lėšų su
kelti ir keturiems.

Sportininkų pasiuntimo lėšų 
sukėlimui gegužės 22 d. buvo 
surengtas piknikas. Piknikas 
turėjo geriausio pasisekimo, 
—buvo padaryta uždarbio 
apie $600. Kai kurie klubai ir
gi prisidėjo pinigiškai prie su
kėlimo lėšų. Birželio 28 ren
giama Piliečių svetainėje atsi
sveikinimo vakarienė. Nėra 
ipažiausios abejonės, kad ir 
šis parengimas duos šiek tiek 
uždarbio. Todėl galima saky
ti, kad 3-jų sportininkų pa
siuntimas į Lietuvą jau yra 
užtikrintas, o kartais gal gali
ma bus pasiųsti ir ketvirtą-

Kurie lietuviai sportininkai 
bus siunčiami į Lietuvą, tai 
kolkas sunku pasakyti. Bet 
kiek yra numatoma, tai bus 
siunčiamas vienas “track man” 
bėgikas ir pora krepšinio žai
dėjų. Pittsburghe yra ir dau
giau lietuvių gerų sportinin
kų, kurie nuvažiavę į Lietuvą 
Pittsburgho lietuviams nepa
darytų sarmatos.

Duokim sau, Albertas Biki- 
nas yra viehas iš geriausių 
plaukikų Pittsburgso universi
tete ir, jei šis jaunuolis turėtų 
progos nuvažiuoti į Lietuvą, 
tai jis tikrai turėtų progos iš
bandyti savo plaukimo gabu
mus su Lietuvos geriausiais 
plaukikais.

—Korespondentas.

Kunigo Kazėno 25 
Metų Jubiliejus _ _ •

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Birželio 7, 8 ir 9 d. d. kun. 
M. Kazėnas, šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, šventė per 3 
dienas 25 metų kunigavimo 
sukaktuves. Pirmą dieną t. y. 
birželio 7 buvo surengtas ban- 
kietas; antrą dieną, birželio 8, 
lošimas, o 3-čią dieną šokiai 
ir visos iškilmės įvyko šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje.

Iš “Draugo” aprašymo apie 
rengiamą kun- Kazėno jubilie
jų teko patirti, kad kunigas 
yra Detroito lenkų siminarijos 
auklėtinis ir jam kebonaujant 
Šv. Kazimiero parapijoj yra 
buvę visokių skandalų bei 
šiaip visokių audrų.

šis'kun. Kazėno jubiliejaus 
paminėjimas buvo daugiau 
rengiamas tam, kad butų ga
lima pinigų užsidirbti. Pats pa
gerbimas liko nustumtas į an
trą vietą. ----- Koresp.

l aumk-NAUJIENŲ Foto i 

PULKININKAS OSMUND 
LATROBE, kurs atsistatydi
no, išbuvęs Suvienytų Vals
tijų -kavalerijos daugiau 
kaip 30 metų. Jis mokėdavo 
visokių pasakų papasakoti 
ir už tai nabašninkas prezi
dentas Coolidge perkėlė jį 
būti prie Baltojo Namo.

JO PAREIGA ATLIKTA
Ponas Kriukis: “Aš apdrau- 

džiau savo gyvybę 20 tūkstan
čių litų tavo labui, mieloji! Ar 
aš tau galėjau daugiau ką dar 
gera padaryti?”

Ponia Kriukienė: “Ne. mano 
brangusis, šioje žemėje nieko 
daugiau!”

Cigaretai yra kaugelės. Kada jie išdžiūsta, 
jie miršta. Nuvylęs cigaretas negali niękuom 
pi įsidėti prie jūsų pasitenkinimo. Jo kvepėji- 
nj2lS yra ^garavęs. Švelnumas išėjęs. Skonis 
išėjęs. Smagumas išėjęs.

šviežumas užlaiko kokybės sekretą. Dvigu
bai Švelnus Old Gold suteikia jums garantuoto 
šviežumo cigaretus, per specialu būdą jų su- 
pakiavimo. Kiekvienas pakelis yra dvigubai- 
užlipytas, padarytas visiškai nepĄrJ&idžiančiu- 
orą su ekstra užvalkalu iš Gelldphahe. '
lai yra tas sugabus vyniojimas, randamas vien 
tik ant Old Gold Cigaretų, kuris užrakina nuo 
dicgnumo, dulkių ir sausumo . • . 'kuris užlipi
na geriausiame skonyje Prizinio Derliaus ta
bakus . . . kuris suteikia jums kiekviename

- i z

* Copr. 1938, 
by P. Lorillard Co., Ine.

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 
daro juos DVlGUBAI-ŠVELNIAIS

• ... e

2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE”
Palaiko
jU08 fabrikiniai-šviežiais

* • *•

UŽSISTATYKITE Radio į Old Gold Hollywood Judžių 
Naujenybių Antradienio ir Ketvirtadienio vakarais.

Columbia Network, nuo Kranto iki Kranto.

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

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 • 
j setą.

/! Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar- • 
; sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą. : 
! Pažymėkit ką norit. j
[NAUJIENAS
■ 1739 S. Halsted St.
Į Chicago, Illinois
• Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun- j
[ timo išlaidoms padengti ;

• Adresas......... ..................................... .....  ;
: :: Vardas.....................  .i...... . ................ !

NAUJIENOS, Chicago, UI.

į KORESPONDENCI JOg
Scranton, Pa.
SLA Seimo reikalu

•* - -

Scrantų miestas šiais metais 
matys daug lietuviškų konfe
rencijų su SLA 40-tuoju sei
mu. čia laikys ir demokratinių 
grupių atstovai savo konferen
ciją. Sandariečiai m tautinin
kais savo, advokatai savo ii 
t. t. Bet man nesvarbu kilos 
konferencijos. Man svarbu su
teikti žinių apie tai, kas liečia 
SLA sekamą seimą. Jo rengi
mo komisija susideda iš 23 vie
tos kuopos narių. Pirmininkas 
tos komisijos yra Jonas’ Stepa
nauskus, žinomas tarpe vietos 
lietuvių veikėjas; sekretorius 
veiklus žmogus W. Meškunas 
ir iždininkas Antanas Kubilius, 
irgt nuoširdus lietuvių ir su lie
tuviais bendradarbis. Kad tas1 
eimo darbas butų atliktas 

tvarkingai, tam yra skirtos 
įvairiems parengimams komi
sijos, kurios rūpinasi kiekvie
ną jai pavestą užduotį atlikti.

Pirmiausia 26 dieną šio mė
nesio, prieš seimą, bus sureng
tas bendras’ SLA'-vardu pikni
kas. Piknikas įvyks apie 4—5 
mylios nuo Scrantų

AR GĖLĖS

■ NEVILIOJA LABIAU, KADA

jos yra Šviežios?
Juk tai natūralu, kad

CIGARETAI TAIPGI YRA 

LABIAUSIAI KVEPIANTI, 

KADA JIE YRA ŠVIEŽI

Old Gold Cigarete tą gilų pasitenkinimą pui
kiausiais, fabrikiniai šviežiais tabakais. Leis
kite išbandomam pakeliui Old Gold pasakyt 

- jums plačiau apie save.

Shinchila, Pa., Tautiškame 
jarke. Bus gyaži tame piknike 
programa. Bus dainų, bus kal
bėtojai: advokatas Bagočius, 
Jr. Grigaitis, Dr* Vinikas, “Tė 
vynės” redaktorius Vitai lis. 
Tiek svečiams, tiek vie
tos publikai bus įdomu jų kal
bas' išgirsti. Bus gera muzika, 
šokiai, gėrimai iki vėlaus va
karo. Pradžia nuo 12—1 valan 
los po pietų.

Šion pikniko komisijon įei
na: Alekas Aukščiunas, Bena- 
das Walatka, Raidas Lisajus. 
Agota Gegžniukė ir Ona Zors- 
kai. Pirmadienio ir antradienio 
vakarai bus liuosi. Trečiadie
nio popietyj bus rengiama eks
kursija į Lake Ariel. To išva
žiavimo komisijon įeina: Jonas 
Stepanauskas, Dr. Spelyng, Dr. 
Sakalauskas' (Sack), Barney 
Mikulis, A. Auksčiunas ir B. 
Lubševičius. Nuo Scrantų iki 
Lake Ariel yra apie 20 mylių. 
Ten irgi delegatai turės progos 
pasilinksminti, pašokti ir pa
matyti gražias Scrantono mies 
to apylinkes.

Ketvirtadienio vakarą bus 
vakarienė ir šokįs Hotel Jer- 
myn. Toj pat vietoj; kur įvyks 

miesto, ir seimas. Šio parengimo komi

siją sudaro: Jonas Stepanaus
kas, A. Kubilius, Petras Pėsti
ninkas, A. Janui, S. Shimkus, 
A. Gegžniuta, Mrs. Janui ir 
Mrs. Shimkus. Yra veiklios 
moterys ir tikimąsi, kad jos 
tam baliui tarp vietos lietuvių 
šplatins tikietus.

Dekoruoti arba išpuošti sei
mui salę apsiėmė: A. Aukščiu
nas, B. Walatka, L. J. Savic
kas.

Kambariais aprūpinti delega
tus yra paskirta tuo tarpu p-lė 
Perskaitė. Kas tuo klausiniu 
lori gauti informacijų, tegul 
kreipiasi į ją: 1709 N. Main 
Avė., Scranton, Pa. Nors negar
sinama tiek daug apie seimo 
rengimo komisijos veiklą, vie
nok ji rūpinasi, kad vistas bu
tų atlikta geriausioj tvarkoj ir 
nuotaikoj. ,

Seimo rengimo kom. narys.

REKLAMA PRAŽUDĖ

—Taip, taip, jau ateinančią 
savaitę mano reikalai baigti,— 
«kundžiasi Virvius savo bičių- 
,ui . prekybininkui Siuliui.—Ir 
visa tai padarė laikraščių skel
bimai.

—Bet juk tu neduodi nė vie
no skelbimo laikraščiams,—ta
ria Siūlius.

—Bet užtat mano konkuren
tai jų nesigailėjo duoti,—skun
džiasi Virvius.

Skurdas Vilnijos 
kaimuose

Lietuvoje daugeįis mažaže
mių ir bežemių buvo aprūpin
ta žeme, nusavinus dvarų že
mes. Lenkijoje ir Vilnijoje to 
nepadaryta, nes ten valdžia pa
taikavo dvarininkams. O Len
kijoje ir Vilnijoje daugiau bu
vo bežemių ir daugybė smul
kučių ūkininkų, kurie iš savo 
žemės sklypelių negali išgyven
ti. Be to, Vilnijoje žemė neder
linga, o žemės ūkio kėlimu be
veik nesirūpinama. Todėl net 
pačių lenkų ‘spaudoje tenka 
dažnai skaityti kaimiečių labai 
skurdaus gyvenimo aprašymą.

“Vilniaus Žodis” šitaip rašo 
apie Vilniaus krašto kaimuose 
siaučiantį nedarbą, skurdą ir 
emigraciją:

“1931 metais Vilniaus vaiva
dijoje turėjome 906 tukst. kai
mo gyventojų, gyvenančių iš 
žemės ūkio. Apie 70% gyven
tojų yra mažažemiai, turintieji 
mažiau 5 ha žemės, šalia to, 
dar turime keltas dešimtis tūk
stančių bežemių— kampinin
kų. Pagal apytikrius apskaičia
vimus, Vilniaus vaivadijoje tu
rime 200 tukst. 18—60 metų 
amžiaus kaimiečių be darbo. 
200 tukst. žmonių pačioj jėgoj 
Vilniaus krašte darbo netenka. 
Yra tai kas penktas musų kai
mietis. Yra tai tragedija. Kas 
veikti?

Ir štai prasideda sezoninė 
emigracija Latvijon, o šiais 
metais ir Estijon. 1934 m. Lat
vijon iš Lenkijos valstybės 
emigravo 12 tukst. darbininkų, 
35 m. — 16 tuksi., 36 m. — 20 
tukst. ir 37 m. — 20 tukst. 
Kiek šiais melais bus išvežta, 
dar neteko sužinoti. O kadangi 
nemaža dalis darbininkų žiemą 
atgal nesugrįžta, tai bendrai 
išeivių—darbininkų iš Lenkijos 
valstybės Latvijoj yra apie 40 
tukst. (1937 m.) Tame skai
čiuje apie 30 tukst. darbininkų 
iš Vilniaus vaivadijos, kitaip 
sakant, 15% kaimiečių—bedar
bių Vilniaus vaiv. gauna darbo 
Latvijoje. O kur dar 85%, kur 
dar 170 tukst. kaimiečių, netu
rinčių darbo? Šieji kaip skur
do, taip ir skursta, kaip neturė
jo darbo, taip neturi. Gal kas 
pasakys, kad šieji 170 tukst. 
bedarbių gali rasti darbo pas 
vietos ūkininkus, bet gi to nė
ra. 170 tukst. skaičiui! jau ne
įeina tie, kurie gali gauti dar
bo savam krašte. 170 tukst. tai 
yra bedarbiai, kurie nuolat dar
bo neturi arba jiems jo stinga 
per žymesnę dalį metų. Iš to, 
matyti, kad sezoninė Latvijon 
emigracija skurdo musų kaime 
pašalinti negali, o tik gana ne
žymiai (15%) jį sumažina.”

Lenkų spaudoje jau buvo 
balsų, kad reikią susirūpinti 
Vilnija, nes jos skurdus vaiz
das ir gyvenimas Lenkijai da
rąs gėdą, o vilniečiai, susipaži
nę su daug geresnėm gyvenimo 
sąlygomis neprikl. Lietuvoje, 
nusiteiks nedraugingai Lenki
jos atžvilgiu. Deja, galima ra- 
ryti, kas patinka^ bet Vilnijos 
kaimiečių skurdas negali būti 
sumažintas gerais pageidavi
mais. —Tsb.

AR JIESKAI 
DARBO?

|NAUJIEW
« —m TEMYK SKILTIS------------- »

"REIKIA DARBININKU" 
’ Lietuviai taipgi perka ur parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

nu Sulk laistei Strnl tnutl IL

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"



KAUJIE1O, Chicago, m. =* Trečiadienis, birž. 15, 1938
■Įi M • ■ .M ■.»« • Ii

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi 

Published Daily Except SUnday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subseription Rates:
38.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Automobilių darbininkų unijoje

KLAUSIMAS

John L. Lewis bandė sutaikyti automobilių darbi
ninkų unijos vykdomosios tarybos narius, bet jam ne
pasisekė. Vakar telegramos iš AVashipgtonp pranešę, 
kad tarybos dauguma nutarė patraukti tieson keturis 
tos unijos vice-prezidentus ir sekretorių-iždininkų ir 
įgaliojo prezidentą Homerų Martinų juos suspenduoti.

Suspenduotieji unijos tarybos nariai yra šie: Ri- 
chard T. Frankensteen, Wyndham Mortimer, Ed Hali, 
Wąlter N. Wells ir George Ąddess.

Kai prezidentas Martin šituos unijos viršininkus 
suspendavo, iš tarybos posėdžio protestuodami išėjo dar 
šeši vykdomosios tarybos nariai. Kadangi taryba susi
deda iš 24 narių, tai beveik pusė jos narių pasirodė opo
zicijoje prezidentui.

Prezidentas Homer Martin kaltina savo oponentus
tuo, kad jie esu komunistai ir bandę paversti automobi
lių darbininkų unijų “svetimos diktatūros” įnagiu. Ąr 
jo kaltinimai yra teisingi, mes čia negvildensime. Daly
kas, gal būt, paaiškės daugiau, kai įvyks suspenduotųjų 
viršininkų teismas.

Bet reikia apgailestauti, kad šitoje jaunoje darbi
ninkų organizacijoje iškilo tokių aštrių kivirčų. Jie gali 
unijai labai pakenkti.

Vokiečių pagalba Kinijai
Vokietija atšaukė iš Kinijos 2Q vokiečių karininkų, 

su gen. Falkenhausen’u priešakyje, kurįę^.per devynis 
mėnesius padėjo* Kffiėcfams, kaip karo patarėjai, kovo
ti prieš Japoniją. Nėra, abejonės, kad Vokietijos* valdžių 
privertė atšaukti tuos karininkus Japonija, su kuria 
Hitleris yra pasirašęs “prješ-komunistinę sutartį”.

Bet. keistas dalykas, kad Vokietijos aymįjos ęks^er- 
tai buvo nuvykę į Kiniją ir, tenai taip įlgąį tęįkė pagąl- 
bų gen. Čian Kaišekui, kuris kariauja prieš Hitlerio są
jungininkus, japonus. Žinovai sako, kad šita vokiečių 
generolų ir karininkų pagalba turėjo neįkainuojamos 
vertės kiniečiams. Vokiečiai suorganizavę ^įnįęčių ar
miją ir išmokino jų karo strategijos; po jįj vadovybe 
kiniečiai galėjo gintis nuo užpuolikų japonų su vilčia 
laimėti karų. ,

Sakoma, kad dabar, kai tie 20 vokiečių Jęąrę eks
pertų apleis Kinijų, jų vietų užims kitų šalinį (ęĮ^igįau- 
sia, Sovietų Sųjungos) karininkai. Bet šiandie jąty ir ki
niečiai turi pusėtinai pralavintų armijos vadų, 
vienuolikų mėnesių karo jie turėjo daug p^tyrįęęę Įp jię 
daug išmoko nuo vokiečių. * ,

Hitlerio generolai padėjo kiniečiams kare Jągę- 
nija daugiau, negu rusai arba kiti Kinijoj dyąųgąL 
atrodo keikta, bet tai yra faktas.

Kai New Jersey’s bpsąs me
ras Hagųe liepė policijai nečĮuo- 
ti leidimo socialistui Normanui 
Thomasui toje, valstijoje kalbe
li, teisindamasi šitą savo auto
kratišką elgimąsi tuo, kad Nor- 
man Thomas esąs “komunis
tas”, tai pastarasis pareiškė, 
kad jisai yra nusistatęs ppieš 
bolševikiško komunizmo despo
tizmą ne mažiau, kaip prieš 
TIague’o smurtą.

Pąiųinėdamos apie šitą koę- 
fliktą tarpe New Jęraey’s dik
tatoriaus ir Socialisfų Partijos 
pirmininko, “Naujienos” pą- 
s tebėjo, kad Noripąn Thomas 
sako tiesą, nes, iŠ tiesų, jeigu 
panašus į Normaną Thomasą 
kalbėtojas bandytų pasakyti 
kalbą viešoje aikštėje Maskvo
je arba kuriame kiįamę Sovie-

^i^akymf WnM!
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Pusei metų —,...............'4.00
Trims mėnesiams . ................ 2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam minėsiu!   — .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija     ......... 8c
Savaitei   —. 18c 
Mėnesiui   76c

Suvienytose Valstijose, ne Chįcagoj, 
paštų:

Metams —____ $5.00
Pusei metų ______________ 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur uisieniuoso 

(Atpiginta)
Metanu---------- -----------------$8.00
Pusei metų ...__ ___________ 4.00
Trims mėnesiams  _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

tų Sąjungos miestę, tąi Stalinę 
policija su juo pasielgtų 
žiauriau, negu mero Hague’o 
policija.

Antanui Bimbai šita “Naujie
nų” pastaba labai nepątikp ir 
jisai ėmė plūstis!.

Mes su juo šitoje “meno” 
srityje pelėpktyniubsirnė, įįk 
pastatysime jam klausimą:

4 r • ■'

Ar galėtų kuris nors Rusijos 
socialdemokratų vadų — saky
sime, F. Dan arba R. Abramo- 
vič, arba Rusijos socialis|ų re
voliucionierių vadų <pav. V. 
Černov) — nuvykti | Maskvą ir 
pasakyti tenai viešą prakalbą, 
kritikuodamas Stalino ' valdžią?

Tegu Antanas Bimba į šitą 
klausimą atsako be jokių išsi
sukinėjimų. •

Mes savo atsakymą-jau esa
me davę. Mes neabejojame, 
kad, jeigu kuris' nors Stalinė

oponentas drįstų Maskvoje! vie
šai kalbėti prieš Staliną ir jo 
diktatūrą (kaip ’kad mėginį 
kalbėti Norman Thomas prieš 
mero Hague diktatūrą), tai 
Stalino žvalgybininkai tokį drą
suolį užmuštų!

Tegu Antanas Bimba parodę, 
kad šita musų nuomonė neturi 
pagrindo. O ką jisai koliojasi, 
tai tas nieko nereiškia. Koliotis 
gali, anot to posakio, ubile dur
nius”.

KQVA DĖŲ LIETUVIŲ TEISIŲ 
VILNIUJE

, * %

“Vilniaus žodis” siūlo vi
siems Vilniaus krašto lietu
viams' veikti solidariai, ginant 
savo teises nuo okupantų. Sa
ko;

“Visų pirma, pradėkime 
akciją dėl atidarymo užda
rytų ir sulaikytų draugijų, 
dėl lietuviškų mokyklų, lie
tuvių kalbos teisių teismų, 
administracijos ir savivaldy
bių įstaigose bei bažnyčiose. 
Uždarytomis ir sulaikytomis 
draugijomis tuo tarpu rūpi
nasi buvusios valdybos. Bet 
to maža. Šiuo ir kitais atve
jais turi pareikšti savo ryž
tingą nusistatymą visas mu
sų kaimas, nes šiandie skai
tomasi tik su jėga, kurią su
darė masės, o ne su paski
rais' asmenimis.”
O tuo tarpu lenkų valdžia 

uždarė Vilniaus krašte tris 
“Ryto” mokyklas ir pačiame 
Vilniuje uždarė Lietuvių Moks
lo Draugiją.-

BANDITIZMAS IR REVO
LIUCIJA

F. Abekas “Vilnyje” rašo;
i u<i'

“Ar Stalinas dalyvavo Qks^ 
propriacijoj (žinoma, vkad 
dalyvavo, ir ne vięųoj', bet, 
gal būt, šimtuose! — “N.” 
Red.), tai visai pęsvąrbu. 
ĘUsprogrMj^ kovf>j . prieš 

■ caro vaktHę-^IVCp. vartoja- 
mos ne tik Rusijos. Socialde
mokratų Darbininkų Parti
jos (nęlįęsa! — Red.), 
ale ir Lietuvos Socialdemo
kratų Pąrtijos (męlas! ’ -^ 
“N.” Red.). JFTąčiau vadihti 
Stąlįną ban^nti, lyginę prie 
Caponc, ne tik šlykštu, be
gėdiška, bet ir yra vadini
mas banditu ,įr lyginimas 
prie Capones p. Grigaičio ( 
— “Ne” Red ), Kairio (!! — 
“N.” Red.) ir daug kitų Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos vadų, kurie 1905 revo-

np. t.- v2 liucijoą. metais ųzem^ vado- 
yapj^npiąs bHvo agi" 
tatdriais, dąre nutarimus

(? — “N.” Red.) 
įnppppolius, paįmti iš jų iž
dus ( n — už-

M it prapašįių kontribu- 
' ! — “N-nų”cijų pailsinęs 

$ęęį.) ir panąšiąi.
“ĮCops skirjuipas tarp eks'- 

proprįąvįmo cayo bąnko pi- 
pigų i| eksprpppaviipo pini
gų iš caro monopolio? Jokio 
Šbįrtupio nėra.”
fiąl Uįt, ir nėra. Bet tame ir 

kad Lietuvoj Social- 
ęteipolįrątų Partija piekuomet 
monopolių plėšimasis neprita
rė ir iš yįso nepritarė jokioms 
panašios rųšies “ekspropriaci- 
joms”. Ne tik nepritarė, bei: 
tokius “revoliucinio” (tikreny
bėje, kontr-revoliųcinio!) ban
ditizmo žygius grięžtąi smerkę.

Kada prisiplakusieji prie re
voliucinio judėjimo joųvaikiai 
pradėjo SuvąĮkijoje “ekspro
prijuoti” monopolius (valdžios 
degtines krautuves) ir imt 
“kbntpbucijąs” iš klebonų bei 
kitų pasiturinčių žmonių, tai 
Socialdemokratų Partijos orga
nizacija Suvalkijoje sušaukė 
specialę konferenciją kovai su 
tuo piktu ir vienbalsiai nutarė 
imtis grįežėiausių priemonių, 
kad tas cjiuliganizmąs bųtų su
stabdytas. Buvo nutarta net, 
jei nebus galima tuos “ekspro- 
priatorius” su^rąpsti 
tai pavartoti prieš juos gink-

luotą jėgą, užklupus juos plėši
mo vietoje.

šita partijos organizacijos 
konferencija įvyko gruodžio 
mėn. pirmose dienose 1905 m., 
Marįjąmpolėje. “Naujienų” re
daktorius Grigaitis pats toje 
konferencijoje dalyvavo (dau
giausia, jo iniciatyva ji buvo 
sušauktą), ir jam buvo pavesi- 
tą su kitu konferencijos daly
viu pervažiuoti per Suvalkijos 
organizacijos skyrius su in- 
Strukęįjomis, kad tas konfe
rencijos nutarimas butų visur 
griežčiausiai vykinamas.

Taigi Abekas visai be reikalo 
bando Grigaitį, Kairį ir Lietu
vos! Socialdemokratų Partiją 
statyti į vieną eilę su Stalinų 
ir Al Gapone. Ir apie Rusijos 
Socialdemokratų partiją jisai 
kliedi nesąmones, nes ta parti
ja per savo centro komitetą ir 
per spaudą atkartotinai pa
smerkė “ekspropriacijas” ir už
" ■

Dėl V. Uždavinio laiško
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Leiskite man stipriai paabe
joti dėl tilpusio Naujienose V. 
Uždavinio laiško nuoširdumo 1 ir atvirumo.

Kas Lietuvoje žurnalizmo 
sąlygas žino, tani daugiau kaip 
aišku, kad iš('to darbo uždarbių 
po Š. Ameriką nevažinėsi, juo 
labiau žmoną su vaikais. Lietu
voje neaprupinsi. V. Uždavinys 
neturi kapitalų sukrovęs ir nė
ra kokios nors įmonės savinin
kas', tai nei iš pelnų, nei iš pro
centų negyvena. zoi'

Sakosi, jis turįs Pasaulio Lie
tuvio redakcijos įgaliojimus, ši
tas laikraštis eina du kaltus 
per mępesį ir mažo formato, į 
jį daug neprirašysi... O be to, 
vargu ir tąsai laikraštis savo 
lėšomis išsiverčia./

Lįetųv6įęK!yčą tbr tingiausias 
dėdė, tąf T’/iČluVoę valstybės iž
das; jis l<aip'ką iš spaudos su
šelpia, bet ir tain tikras prie
voles uždeda.

Nėra reikalo nei girtis, nei 
didžiuotis, kad žmogus, ypač 
sųbręnęlęs žmogus, jokiąi vi
suomeninei politinei srovei ne
priklauso, -- tąi prasta reko
mendacija.
' V. Uždavinys jokiai' strovei 
nepi’iklausydainas, visą laiką 
dirbo Lietuvos klerikalams ir 
buvo vieno iš pikčiausių kleri
kalų, kunigo Kemėšio, dešinio
ji ranka, na

Tiesa, gabi dabar V. Uždavi
nys atsimetė, nes vykdamas j 
Š. Ameriką jau iš katąlikų vei
kimo centro rekomendacijos 
negavo. Ne visuomet galima 
dviem dievam iš karto tarnau
ti. Kunigas Mironas ir kunigas 
Tomašaitis, rodos, katalikų 
centro nėra mėgiami asmens.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

JOSEPH G. BLAIR, Illi
nois universiteto profeso
rius, kurs neseniai tapo pas
kirtas to universiteto deka
nu. Buvęs dekąnas Herbert 
W. Mumford neseniai mirė. 

draudė savo nariams imti jose 
kokį nors dąjyvumą. UŽ “rę- 
voliucinių” ekspropriącijų pą- 
sinerkimą par|ijqs ceptre pasi
sakė ir Leninas. Tačiau Leni
no “teorija” visuomet skyrėsi 
nuo praktikoj “Nępfįclaliai” 
jisai “ęksprorįącįjąs” tęlėrąyo.

p paskui, kąj prąėįę ręyoliu- 
eiją ir prasidėjo sunkus ląįkai 
įjolšeyikų yadams emigrącijoje, 
jai trinas pritarę ]uo- 
zo Pžųgašyili (Stalino) bųdui 
parūpinti partijai pinigų p ėši- 
mąis!. Tie Stalino, žygiai Tiflise 
jau nieku būdų nebuvo daromi 
“revoliucijos” tikslais; jų tiks
iąs buvo parūpinti piflįgų Reni
no ir jo bendradarbių pragyve
nimui. Plėšimai virto profesija, 
t. y. galutinai išsigimė į bandi
tizmą. (Beje, bolševikų, o ypač 
Stalino, rankose viskas išsige- 
ma: žiūrėkite į kokią purviną 
ir kruviną šlykštybę yra dabar 
pavirtusi bolševikiška “prole
tariato diktatūra!).

V. Uždavinys sakosi net ke
lių tomų knygą parašysiąs iš 
Š. Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Tai, matote, svarbiausias jo 
misijos tikslas, o be to, jis dar 
svajoja gerai išmokti angly 
kalbą, net ir į universitetą ga 
stosiąs. Tai visi pinigėliai rei-
kftlingį:

O dėl tąisijų ir emisarų, tai 
jų buvo visokių; vieni oficia
lus, sakant vieši, kiti slapti, 
treti maskiruoti ir į. t.

Tikrai duosųi laivų linija, 
kuri V. Uždavinį Įięmokama 
laivakoyte ąpdovąnojp, bet mes 
žinome, kad ViJąus reikalų 
Ministerija savo dispozicijoje iš 
kiekvienos linijęs turį nemoka
mų ląiyakorčių, ir jos nurody
mais' to? nemokamos laivakor
tės dalinamos...

Neturėjau gaębės V. Uždavi
nio ^tie&yb’ję ^meniniai pažin
ti įr dėl to nesijaučiu bet ko
kių nuostolių turėjęs.

Šia proga tvirtai pareiškiu, 
kad jokiais asmeniniais moty
vais jiesivaduodamas šį laišką 
rąsau, — - įpąn čia rupi tik vi
suomeniniai reikalai ir, jei dė 
V. Uždavinio kelionės tikslų 
bučiau apsirikęs, tikrai jo at
siprašyčiau. Bet kartoju, jo laiš
ko nuoširdumu ir atvirumu 
drųčiąį abejoju. Ateitis' pasa
kys, ąr butą mano apsirikimo. 
O, įcolkas — atsarga gėdos ne
daro, 

r

Iki šiol iš V. Uždavinio jo
kios tolerancijos neteko maty
tį £iętųvoje, Q gal jisai Š. Ame
rikos lietuviu tarpe pasitrynęs 
išmoks ir kitų pažiūras gerbtų 
Tikrai šito jam iš širdies pa
linkėčiau.

Dėl lietuvystės tiek pasaky
siu. Yra žmonių, kurie kiekvie
na proga nežinia dėlko turi įro
dinėti, kad jie lietuviai esą; 
yra ir tokių, kurie tokių įro
dymų visai nereikalingi; be: 
yra ir tokių, kurie iš lietuvys
tės daro gerą asmeninį biznį.

Taip, kai kam dabar net Š. 
Amerikoje apsimoka verstis 
lietuvystės pilniu.

Bendradarbis.

Kpygą Apie 
Panevėžį

Panevėžio miesto ir apskri-
Į l <•! ...j...... , , .T ....... .

ties savivaldybes, 20 metų su
kakties proga, išleis plačią Pa
nevėžio miesto ir apskrities 
monografiją (knygą). Mono
grafija turės du skyrius: vie
nas apims į laikotarpį nuo Pan
evėžio įsikūrimo iki nepriklau
somybės atgavimo, o antras— 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį iki šių dienų.

Monografijai išleisti miesto 
ir apskrities savivaldybės pa
skyrė po 5,000 litų.
Vyriausioj u monografijos re
daktoriumi pakviestas berniu
kų gimnazijos direktorius X 
Elisonas. Tsb.

Amerikos Lietuviu 
» f ,• >• *»,

Kongreso 
Konferencija

Kadangi jau prabėgo dveji 
metai nuo įsisteigimo Ameri
kos Lietuvių Kongreso, ir išky
lančios naujos aplinkybės' su
daro naujas problemas, tąi 
Centro Komitetas kiek laiko 
atgal pasiūlė skyriam, per savo 
ątstbvus susirinkti ir bartu su 
Centro Komiteto nariais aptar
ti svarbiausius prieš mus sto
vinčius klausimus. Kolonijų 
skyriai į tai atsiliepė gan prie
lankiai, tad Šiuomi skelbiame, 
jpg Amerikos Liętuyiy Kongre
są Centro Komiteto ir skyrių 
delegatų konferenciją įvyks 
birželio 25-26 d^., 
t<»>, l’a-

Konferencija prasidės birže
lio 2» d., lygiai pipną valandą 
popiet, Rotęl JerųKyn>
Sprucę St. ir Wyoming Avė., 
Šcranton, Pa. Mandatų priėmi
mas prasidės 12 vai. dieną.

piENQTYĄRKIS ,
Centro Komitetas konferen-

■ 4 * ’ ’ i ’ * ’ * *f • Icijaį siūlų svarstyti sekamus 
dienotvarkės punktus;

Raportas Centro Valdybos.
Raportai iš skyrių.
Demokratinės santvarkos at- 

steigimas Lietuvoj ir Lietuvos 
nepriklausomybes gynimo klau
simas.

Šaukimas antro suvąžiąvijno 
Aipęrikos Lietuvių Kongreso.

Šaukimas visuotino Ameri
kos liętuyĮų seimo.

Kultūrinis darbas.
Organizacinės problemos A- 

pierikos Lietuvių Kongresą 
skyriuose.

ATSTOVYBĖ 
r r ••

Konferencijos šaukime Cent
ro Komitetas neąpribayo sky
rių delegatų skaičių ir, musų 
nuomone, juo daugiau delega
tų, tuo paudingesaiis nuomonių 
pasidaliiiimąs. Bet, kadangi 
svarbiuose tarimuose reikią 
laikytis priimtos organizacinėj 
formos, tai Centro Komitetas 
siūlų sekąmą balsavimo tvar
ką: Su sprendžiamais balsiais 
visi Centro Komiteto nariai 
(kurie atvyks į konferenciją), 
po tris delegatus nuo kiekvie
no skyriaus, kuris priklauso 
Amerikos Lietuvių Kongrese, iy 
po vieną nuo kiekvienų 500 ap 
didesnės dalies tokio skyriaus 
narių skaičiaus'.

Ijduodajit mandatus būtinai 
reikia pažymėti dęlegątų var
dus ir antrašus, kokio? organi- 
zącijos priklauso skyriuje, 
kiek išvijo aįstovaujamą narių- 
Delegatų išlaidas padengs pa
tys skyriai* kurie juos siųs.

Orgąpizącijos, kuriosi nėra 
pąsijnokėjusios duoklių į Cent
rą, galės tai padarytį pačioj 
konfęręn.ęįjoj. SuĮyg Čleyelando 
suvažiavimo tarimu, duoklės y- 
ra sekamos; Kiekviena organi
zacija moka į Centrą nuo $1.00 
iki $5.00 į nietus, atsižvelgiant 
į organizacijos narių skaičių if 
valią.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Centro Komitetas.

IŠ LIETUVOS
ĮDQMI LAISVAMANIŠKA 

PASKAITA

SUBAČIUS. — Gegužės mėn- 
15 d. Laisvamanių e. k. d-još 
Subačiaus skyrius buvo suren
gęs p. K. Valašino paskaitą 
apie laisvamanius ir tikėjimą.

Savo paskaitoje J). Vaidinąs 
papasakojo daug įdomių daly
kų apie laisvamanius ir tikė
jimą. Paaiškino, kad ne tik se- 
novėje aklai tikintieji visaip 
kankino laisvamanius, bet kad 
dar ir Šiandien visokiais negar
bingais budais jie persekįoia, 
provokuoja, ardo susirinkimus, 
išėdą iš tarybų ir nef nuig|ru- 
siųjų laisyąmąnįu ląvoąąs įte
kina kapuose, prakasdami kapą,

pripildami taukų ir t. t.
šįų godžių teisingumą patvir

tino salėje buvę aklai tikintie
ji keidapį triukšmą ir kolio- 
damiesi.

Ypač triukšmą kėlė ir kolio- 
jo prisisęgęs prie krutinės žem 
klą Bajeyįčius.

Kai kurie tikybos gynėjai 
pasirodė tikrais doroviniais 
ubagais, duodami paskaitinin
kui neva klausimus, surašę ant 
lapelių visokius blevizgus ir su 
triukšmu reikalaujant viešai 
skaityti jų klausimus.

Aįšku, paskaitiniųkąs dėl to
kio tikįnčiųjų nekultūringo ęb 
gęsių buvo priverstas nutrauk
ti klausimus ir eiti prie kitų 
susirinkimo darbotvarkės punk. 
tų.

Lietuvoje steigs Iš
vykų teatru

Lietuvoje iki šiol veikia Val
stybės Teatras, pasįdaĮįnęs j 
dvi dąlįs. Kąųne yra Valstybės 
Tęatro operą, drama ir baletas, 
o Klaipėdoje to leątro tiktai 
dramos skyrius. Klaipėdos dra
mos teatrąs su savo vaidini
mais dažnai lankosi ii’ kituose t * / » * TZ -4 4 »

Klaipėdos krašto ir Žemaitijos 
miestuose. Iš Kauno teatras re- 
čiau išvažiuoja į provincijos 
miestus, nes jis vietoje labiau 
užimtas. Provincijoje yra daug 
teatro mėgėjų kuopelių, kurios 
ruošia vaidinimus, pagal save 
išgales ir nusimanymą. Tačiau 
Lietuvos gyventojų kultūrinis 
lygmuo jau tiek yrą pakilęs, 
kad nesitenkinama mėgėjų 
silpnai^ vaidinimais. Ir provin
cija pągęidaują nor§ retkąrčiąis 
matyti tikrai meniškus teatro 
vaidinimus.

• f I •».<*«

Šiemet, minint Lietuvos ne
priklausomybės dvidešimtmečic 
sukaktuves, Valstybės Teatras 
paruošė plačią programą pro
vincijai, vadinamą teatro festi
valį. ^-Kiek aįilinkjbės leidžia, 
Valstybės Teatras stengiasi su
ruošti kuo daugiausia vaidini
mų provincijos miestuose ir 
miesteliuose. Kai pradėjo Vals
tybės Teatras lankyti provinci
ją, tuojau pasireiškė provinci
jos žmonių nepaprastas teatri
nių menu susidomėjimas. • • •

Visur sales būna perpildytos 
žiūrovų. Vaidinimai sekami su 
nepaprastu nuoširdumu ir susi
žavėjimu. Artistams keliamos 
didžiausios ovacijos, jie stačiai 
ant rankų nešiojami. Įdomu, 
kad ir ūkininkai teatro vaidini
mais yra labai susidomėję. Kai 
kurie ūkininkai į vaidinimus 
važiuoja arkliais per 20—30 ki
lometrų.

Toks provincijos visuęmcnės 
teatro vertinimas kelia teatro 
veikėjams naujų rūpesčių ir 
uždavinių. Aišku, kad centro 
teatras savo retomis gastrolė
mis plačią provinęįją negali ir 
negalės patenkinti. Todėl kils 
sumanymas įsmeigti specialų iš
vykų dramos teatrą, kurs nuo* 
lat yąžinėtų po provinciją. I}a- 
bartinis valstybės dramų? teab 
ras turi artistinių jėgų pertek
lių. Taigi gerų artistų išvykų 
teatrui netruktų. Provincijos 
miestas ir net daugelis mieste
lių jau turi tinkamas salės 
rinito teatro vaidinimams. Tje- 
sa, numanoma, kad toks teat
ras pinigiškai gal ir neišsivers
tų savo pajamomis, bet ir ne
būtų labaį nuostolingas. Valsty
bei tektų tokip fęatro išlaiky
mą paremti pašalpomis. Nes ir 
dabar valstybė Kauno ir Klai
pėdos teatrams kasmet tupi 
skirti gana stambias sumas.

•*r.v ’**• » »• - S

Iškilų teatro steigimo suma
nymas randa palankumą teat
ro veikėjų ir valdžios žmonių 
tarpe, o todėl tikimasi, kad jjs 
bus įgyvendintas. Tokiu buįu 
Lietuva turės tris nuolątiniuą, 
aąkšto meniško lygmens, teat
rus. šie teatrai pakeis ir mėgė
jiškų teatro kuopelių pajėgu*

t
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lietuviu žinios Į
IŠ TORONTO PADANGĖS

Nors Toronto apleidau tik 
trims savaitėms, bet ir per tą 
trumpą laiką grįžusi radau 
daug įvairių nuotykių,—gerų 
ir skaudžių atsitikimų. Kadan
gi skaudus ir liūdni nuotykiai 
ištiko mano “parapijoms” ku
piškėnus, todėl jie skaudus ir 
man.
-Skaudi Nelaimė Ištiko

Freuzėliii Šęimą'
Nors ligos palietė jau ne vįe- 

ną SLA 236 kuopos narį, bjęt 
jaunuolių skyrius iki šiol rim
tesnių ligų nebuvo paliestas. Ir 
štai dabar pirmutinė šio sky
riaus jaunuolė Gailutė Frenze- 
lyte buvo auka skaudžios ne
laimės. Tai buvo birželio 7 d-, 
kada Gailutė (neturėdama įjo- 
rbj turėjo eiti su mokyklos 
draugais sporto žaidimui. Kąip 
tai bemėtant sviedinį pavojin
gai pakrypo ir puoldama su
laužė dešinę net dviejose 
yietose. Dabar Gailutės koja 
sugipsuota ir turės vargšė il
gokai pagulėti.

Gailutė pagal savo amžių yrą 
labai gabi vaidyboj ir jau ne
kartą veikaluose gražiai pasi
rodė. Tai reiškia, kad su lail^u 
musų kuopa turės gerą artistę. 
Kadangi Frenzeliąi yra malo
nus ir draugiški žmonės, nie
kuomet neapleidžia nelaimės iš
tiktų, todėl ir jų namus dabar 
gausiai lanko žmonės teikdami 
užuojautą. Gailutė susiląukia 
vis naujų dovanų ir gėlių. Visi 
kuopos jaunuoliai ir kiti drau
gai atlankykite ją ir toliau. 
Nes pačiam gražiam vasaros 
laikotarpy, kada visi naudosi
mės gamtos gražumu, Gailutė 
negalės su draugais džiaugtis. 
Vįąi linkime jaį grei| pasyeik-

> < Liudnios Žinios
Šiomis dienomis Bronė Kayo- 

liunienė gavusi telegramą, kąd 
mirė dėdiena Kersulienė, gyve
nusi Glevelande,- išsiskubino į 
laidotuves. Aną dieną susiti
kau St. Balčiūną. Skundžiasi 
gavęs iš Lietuyos laišką, kad; 
motule mirė. Tik į porą mėne
sių laiko musų būrelį Toronto 
Kupiškėnų ištiko įvairios nelaL 
įpės. Ęr. Kavolįunienei įr St. 
Balčiūnui reiškiu užuojautą.

St. Taųrinskas Išvyko j 
DęĮhai

Nuolat dąrbąms mažėjant, 
nedarbas palietė ir Taurinską, 
kurą atvykęs į Tępoptę tikėjosi 
kur nors gauti darbo. Išgyve
nęs per žiemą ir cĮąrbo yis 
niekur negalėdamas susirasti, 
jis nutarė, kad ilgįau laukti ne
apsimoka ir išvyko į tabako 
faunas Delhai apylinkėje. Ga
vęs darbą pas Gindriepą. jis 
mano likti iki darbas prie ta- pasisekimo ir noro tęsti pamp- 
bako baigsis. Tokiu budu to- įas> kad kįtaįs metais paną-

šiam koncerte būtumei gero
kai pąžepgųs pirmyn.

Lankėsi J. Vaitkus
Mirus Juozo Vaitkaus žmo

nai Uršytei, veliones vyras ne
beturėjo noro ilgiau pasilikai 
Toronte ir pradėjo rūpintis per
sikelti į Chicago. Tai jam greit 
pasisekė, ir ilgai nedelsdamas 
apleido Kanadą, palikdamas gi
mines, draugus ir brangias ąt- 
jpiptis, kur jis sųtjko gyveni
mui draugę, su kurią buvo pa
tenkintas ir laimingas. Bet... 
nelemtas ir pavydus likimas ne- 
leido jiepas ilgai laime džiaug
tis iy kurti laimingą ateitį. Stai
ga buvo ištiktas nelaimės, kuri 
Uršytę nelaiku nuvarė į kapus. 
Juozas vis dar negali pamiršti 
... Brangių ątęiminimų skatin
amas, Juozas jr dabar atlankė 
»’»»’■ 4 t f

rontiečiai socialistai neteko vie- 
no rimto nario.

Daug laimės Taurinskui nau
jam darbe.

Rengiasi Aplankyti 
Lietuvą

Gęr^į žinosiąs torontiečiams 
biznierius J. Grubevičius, ‘ lai
kąs maisto produktų krautuvę, 
gausiai remiąs aukomis visas 
lietuvių organizacijas ,ip turįs 
gerą pasisekimą bizny ruošasi 
aplankyti savo gimtinę. Toron
to apleis birželio pabaigoj. Po
rą metų atgal buvo išleidęs 
žmoną, kuri Viešėjo visą vasa
rą ir grįžo labai patenkintą 
atostogomis Lietuvoje. Dabar 
po ilgo nuolatinio darbo biž- 
nyj sumanė pailsėti Lietuvos 
šiluose ir pats J. Grųbęyičius. 
Savo biznį palieka žmonos ir 
dukters Zuzanos atsakomybei. 
Nors Zuzanna dar jaunutė, be 
to, eina mokslą, bet tėvui yra 
gabi ir sumani pagelbininkė, 
taip, kad be baimės gali palik
ti savo vietoje. Teko girdėti, 
kąd ' ĄięĮiunienė taipgi 
vyksta į Lietuvą aplankyti sa- 
vosius, į laivą mano sėsti bir
želio 18 d. Nors kanadiečiai e- 
konominiu atžvilgiu blogiau 
stovi už amerikiečius, bet kaip 
kam ir iš musų laimė nepavydi 
galimybės aplankyti savo kra
štą.

Lįpkių yykstąptiems laimin
gos kelionės ir smagių atosto
gų.
Gražys St. Marys Muzi
kos Mokyklos Mokinių 

Koncertas
Pasitarupjų laiku gana daž

nai pasirodo smagios žinutės 
ąpie vis dįdesnį skaičių jaunuo
lių, pradedančių pasirodyti vie
šai vienokioj ^r (kitokioj menpi 
srity, štai bįrž. 10 d- džiaugė
mės sakytos mokyklos koncer
tu. Tarpe gana didelio skaičiaus 
vaikučių studijuojančių piano, 
yra ir lietuvaitė Alina Užemec- 
kyte, 9 m. amžiaus, kur; daid 
tik pirmi metai mokosi piano, 
bet paskambino labai gerai, duoti kitiems, laisve nori nau- 
Pažymėtina, kad Alina savo nu- dotis tik jie vieni. Nors jie da- 
merius orkestre atliko pagirti- bar ir reklamuojasi kovotojais 
nai, nes labai drąsiai sų šypse- dėl laisvės ir demokratijos, bet 
na visur pasirodė. |.jie kovoja tik ten, kur lai-

sesutę Vaičulienę ir brangų 
jam žmonos kapą, kurį jis taip 
papuošė, kad niekuomet neiš
nyks, ir visiems atlankiusiems 
primins, kad šis kapas taip 
gražiai ir rūpestingą; sutvarky
tas yra darbas mylimo žmogaus. 
Kadangi velionė Uršytė buvę 
kupiškietė, gyvenusi pas brolį 
Inčiurą, gerai chicagiečiams 
žinomą biznierių, todėl smagu, 
kad Juozas ir dabar dar penu- 
tolo nup kupiškėnų, kurių, sa
ko, Chicagoj daug esą. Pavie
šėjęs keletą dienų, J. Vaitkus 
savo gražiu naujutėliu auto
mobiliu apleido Toronto, nusi
nešdamas naujus išpudžius Ff 
(įaųg labų dienų Čhicagos kupįš- 
kėnams.

Lmklu J- Vaitkui daug lai
mės ir viso gero. Q.

TRUMPOS ŽINUTĖS K TORONTO

ninku tarpe, šiaip Lietuvoje 
komunįstai jokios reikšmės vi
suomeniniame gyvenime netu
rėjo.- Taigi, pasirodo, kad ir da- 
bar Lietuvos komunistų tarpe 
padėtis nepasikeitė. O kądąpgi 
Kąpados Lietuvių komitetas 
Liet, Liaudžiai Gįnti yra diri- 
guojamąs išimtinai koniunistų, 
ųops ir yra pora asmenų su 
niekam nežinomų politinio nu
sistatymu, bet jie yra bejėgiai 
pasipriešinti komųpistams, to
dėl Įiapados hetuyįų ąukos ŠU- 
rinktos Liet, kovotojams už de
mokratiją gręičiau atitenka į 
tų rankas, prieš ką mes kovo
jame. Mat, Kanados LKLLG 
surinktas aukas siunčia sava
rankiškai pagąl savo nuožiūrą. 
Nors musų SD kp. buvo daro
mos pastangos, kad aukos į 
Lietuvą pasiusti butų paves
ta Amerikos Lietuvių Kongre
so nuožiūrai^ bet tas jiems at
rodė negarbinga. Na, o kada 
komunistai siunčia tai, žinoma, 
siunčia saviškiams. Bet žinant 
iš praeities, kasi jiems dirigavo, 
tai galime drąsiai tvirtinti, kad 
tos kanadiečių lietuvių aukos 
neatsiekė to tikslo, kuriam jos 
buvo renkamos.

Be to viso, tenka pridėti ir 
tą torontiečių komunistų pasi
elgimą, kaip atšaukimą simpa
tijos SLA 236 ir T. L. Social
demokratų kuopoms. Iš to jau 
buvo aišku, kad komunistai ne
gali pakęsti žmonių, kurie ki
taip*,galvoj a negu komunistai. 0 
vasario mėn. 13 d. minint Lie
tuvos Nepriklausomybės 20~ies 
metų sukaktį jie galutinai tą 
bendradarbiavimą-^ pamynė po 
komunistiniu padų!.

Taigi, mes turime prieš akis 
trumpos praęities faktus, ku
rie aiškiai rodo, kad komunis-

tams nerupi darbininkų vieny
bė. Jęi kas nenori pasiduoti jų 
įtakai, tai tuos jie apšaukia 
“darbininkų priešais.” Komu- 
ąistai lygiai taip ‘ spekuliuoja 
su vienybės ir demokratijos 
Šukiais, kaip klerikalai su Kri
staus mokslu. Todėl SD kuopa 
nutapė nedalyvauti šaukiama
me kopiunistų lyg |ai Ęanados 
Lietuvių Kongrese. Taipgi atsi
šaukiame ir j kitas Kanados 
lietuvių kolonijas, kuriose yra

socialdemokratinės idėjos $im- 
patikų, kąd ir jie nedąlyvaytų 
tame kongrese. Kąd Amęrikos 
lietuvių Kongreso idėją butų 
vykdoma ir Kanadoje, tam įpu- 
sų kuopą išrinko vieną delega
tą, kuris važiuos j ŠcraD'tpną 
birželio men. 25-26 ę|d., kur yra 

kopfęrencija. ' ' -t
—T. s. p. Komitetas 

e *v' • t <1 <

Garsink i t ės A a u jienosfc

tą, kuris važiuos j Scrautpną 

šąukiama ALK sk.

jie turi galią laisvę įr demokra
tiją žmonėms dųotį, ten apie tai 
žmonės bijo ir pagaįvuoti.

Ar reįkia abejoti, kas butij 
atsitikę su panašiais demon
strantais komunistų valdomoj 
Šalyj.
Montrealas Atgija

Paskutiniose Kanados Lietu
vių žiniose^pasimatė gana įdo
mių korespondencijų iš' Mon- 
trealo lietuvių veikimo. Tai la
bai džiuginantis dalykas. Mon- 
trealas yra didžiausia^ Kanados 
lietuvių kolonija, todėl ir jų 
veikimas yra įvairus ir įdpmus, 
o tą veikimą , mes galime maty
ti tik per spaudą. Manau, kad 
Montrealiečiai ir toliau rašinės 
apie save, o mes torontiečiai 
ir kitos kolonijos skaitysime 
su įdomumu.1 —X.
Piknikas — Piknikas 

Hamiltono-Joronto SLA pik
nikas įjVykSĮ Jbiyžęlįo 19 d. šioje 
pusėje . OąkyįįĮes. • Važiuojant 
savais karais, tėmykite iškaba 
po dešinės pusės—nepaklysite. 
O trokai ar busai lauks prie 
parko Gore Vale gatvėje, šalia 
Kazlauskų.
J....... ’ i a v .

gus ir gražioj vietoj. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
komisiją: A. Frenkelį 86 ĘelL 
wood arba Kavoliunienę ir Bąt- 
Įdęnę, 577 Queen St. W. Mes 
mielai jums kiek galėsime pa- 

Malonu matyti vis daugiau |svė jiems yra reikalinga. Kur tarnausime. —Stella
lietuvių vaikučių lavinantis 
muzikoje. Nors kartai^ gyve
nimo sąlygos varžo tėyų no
rus, vienok vaiko šviesesnė a-. .
teitis nugali ir vargus. Ir po SpciarDemokratlJ KllO-’ 
metų kitų turėsime gražų būrį pos tarimai ir darpai 
jaunimo, baigusi mokslą Pasi- Gegužės 28 d. įvykusiame 
rinktoj srity. Laimingi tėvai, tlSD kuopos susirinkime bu- 
turėdami gabius vaikus, laimin- vo perskaitytas laiškas iš ko- 
gi vaikai turėdami rūpestingus miteto stilsono bylos likvįdąvi- 

^•|mo. Prašoma materialės para
mos. Po aptarimo įo reikalo, 
nųtąrtą paaukoti iš iždo ,$5 ir 
dėti pastangas surinkti ir dau
giau aukų.

Suminėtų aukų svarbos rei
kalu jau buvo ankščiau plačiai 
rąšytą net keliuose laikraščiuo
se, todėl čia to neminėsiu, nes 
ge’rb. “N.” skaitytojai tikime, 
kąd gerai atsipiepą.

Sumanymuose buvo pakeltas 
klausimas, kaip mes SD kuo
pos nariai reaguosime į komu- 
inistų šaukiamą lyg ir Kanados 
Lietuvių ” ’ Kongresą. Apsvars-’ 
čius tą reikąlą, prieitą spkamos 
išvados. Musų kuopa pilnai pra
taria tokio kongreso idėjai, bei 
dapar tenka apgailėti, kad Ka
nadoje tą idėją komunistai yra 
mųnopolizayę.

Iš prądzįų jie ky.ietė visų 
sroyių lietuvius į tą darbą; tie
sa, piusų SD kp. tuo laiku dąr 
nebuvo oficialiai įsikūrusi, bet 
tie patys žmonės budapii SLA 
23f nariai rėmė tą idėją ir pa
siuntę vieną delegatą į pirmą
jį fcLĘ). Musų Visų buvo nprąs 
ir pasipyžipiąs dirbti tą darbą 

(bepdrai su įvairaus js|tikini: 
mp. žmpuimis- Tenka pripažin

buvo

Kovotojai Del 
Demokratijos

Birželio 5 d. Toronte 
katalikų suvažiavimas. Ta pro
ga jie surengė demonstracijas 
gatvėmis, sustodami prie kai 
kurių kampų prakalboms. No
rėdami tikintiesiems pakenkti, 
komunistai irgi surengė savo 
prakalbas tose pat vietose ir 
tuo pačiu laiku, keldami sumi
šimą demonstrantų tarpe. •

Toks komunistų pasielgimas 
yra riepateisinamas, nes jeigu 
jie norėjo (turėti savo prakal
bas, tai vietos Toronte yra ir 
nereikėjo jiems ruošti ten, kur 
kiti pirmiau už juos surengę.

Nesakau tai todėl, kad tikin- 
tiems pritarčiau, bet todėl, k^d 
tikiu į laisvę.

Nepripažįstu tos idėjos, kuri 
yra per prievartą žiponėms 
siūloma. Toks komunistų pa
sielgimas kaip tik, rodo, kad 
jie kritikpš: nepakenčia, nieko 
naujo žmonėms jau pasąkyti 
nebeturi, o į tai, ką jie yra pa
sakę, žmonės netikį, tpdęl ir 
beliko tik vienas būdas,—pri- 
yersti juos tikėti.

šitoks pasielgimas, ir parodo, 
kad komunistai nenori laisvės

visus, 
nes šis piknikas bus labai sma-

Toronto, Ont

tėvus. Kaip visiems, taip ir A 
Užmeckytei linkiu geriaus|q

Pirma ir Didžiausia
LįetuvĮų Federal Taupymo Įstaiga 

Chicago j e
Kiekyieno asmens pinigai

apdrausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

IŠMOKĖ  JOM 
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgifių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LflAN ASSOCIAĮION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LpAVITT STREE^ 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS -
TVATĄS VĮRfi $2400,ftOO. Atsargos Kapitalas (reserve) $180,Oty)

ti, kad per pusantrų metų lai
kotarpį tas> darbas sekėsi pusė
tinai gerai, bent paviršutiškai 
žiūrint. Tikrumoje tas musų 
visų darbas ėjo išimtinai komu
nistų sąskaiton. Bendrumo varę 
das komunistams buvo reika
lingas tik tam, kad galėtų gau
ti dąugiau aukų. Nors žmonės 
pasidarė pusėtinai duosnųs, bet 
visoje Kanadoje Lietuvos kovo
tojų už Demokratiją labui bu
vo surinkta tįk trupiniai, o iš 
viso (tame laikotarpyje buvo 
surinktą po visą Kanadą gal 
neklysiu pasakęs per $3,00p, 
nes tikrų skaičių neturim. Bet 
dabar pastatykime klausimą- 
kiek gavo Lietuvos kovtftojąi 
už demokratiją? Atsakymas: 
tur buit, nieko. Kai Lietuvoje 
įsikūrė Demokratinis Frontas, 
tai musų Kanadiški komunistai 
per savo melų lapą vadinamą 
“L. B.” gyrėąi, kąd Lietuvoje 
esą, tas S‘P- K.” yrą sųųrgą- 
nįzųptas komunistų pastango
mis. Bet štai mes skaitome 
“N.” specialaus korespondento 
iš Lietuvos jau kelintą korės- 
potenciją, kur jis plačiai ra
šo apie santykius su komunis
tais. *Jš koręspęndenciju mato
si, kąd komupistai Lietuvoje 
visai nieko bendro neturi su 
tuo “D. F.” Kaip mums yra ži
noma, Lietuvoje nuo j op Ne
priklausomybės įsikūrimo ikį 
1930 m. komunistinis judėjimas 
buvo organizuojamas tam, kąd 
jis piktai visokiais budais nię- 
totu soęįaldempkratus darbi-

J AUNUOLI, tas “juokingas balsas” yra labai svarbi 
tavo gyvenimo dalis. Kaip tik toks pat balsas paža
dino daktarą pačiam vidunaktyje—kada gimei-

Tas “juokingas balsas” pranešė tavo tėvui dvasią 
imančias naujienas apie tai, kaip pirmą sykį pasa
kei “papa.” Jaunuoli, tai tas balsas, kuris duoda tavo 
plotinai daugiau progos pasidžiaugti tavo augimu. 
Tas “balsas” paskambina krautuvei, vaistinei, skal- " 
byklai, departmentinei krautuvei, ir atveda tuos ’ 
linksmus žmones su tomis dėžėmis į namus, motinai 
visą laiką su tavim žaidžiant. Bet, ar nepastebėjai 
kiek jį kalba į jį lyjančiomis dienomis, kada žmones 
neša virš galvų tuos keistus pabūklus? Tai sutaupė 
jos didelį žingsnių skaičių.

Illinois Bell Telephone Company

ARCHER AVĖ. BIG STORE
”L0WEST PRICES JflBETTER MERCHANDISE

. _ . _______________

r

4187-93 Archer Avenue

Dykai*
VIRS $400.00 

DOVANOMIS
Pirma Dovana',

$199.50
Vfesfinghouse Arisfocralic Refrigeratrius
Kurį mums pristatys PEOPLES FURNITURE CO. 

4185 Archer Avė. — 2536-40 W. 63rd St.
Ir kitos 24 didelės ir brangios dovanos, kaip tąį;

$35.00 berniukams dviratis (Brke)
$29.50 Emerson Radio
$25.00 Nesco Elektrinis Roastcris
$25.00 Sunbeam Master Prosas
$15.00 Setas Itališkų Indų
$10.00 Vilnonė Kaldra
$10.00 Piknikui Reikmenų Keisas
$7.50 Gražus Tualeto Setas.
$5.95 Šilkinės Uždangos ir Lovų Užtięsąląi 
$q.I|0 Permapent Plaukų Šugarbipayima$ 
$5.00 Elektripis Virtuvės Laikrodis 
$5.00 Elektrinis Stalui Laikrodis 
$500 Importuotas Ęuippis
$5 00 Beskė čroserių
$2.50 Stalui Lempa

Ir daug kitų naudingų ir brangių 
dpvąnų. Atvykit į musų krautuvę 
rytoj į didžiausį išpardavimų ir 

pasiteiraukit apip doyąnas
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Ma-Alfonsas

su kurio draugiškumo 
palaiko.

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $1Q.OO 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

ryšius
R. š. Chrysler-Plymouth*Gavo

Pėrskiras
Delphine Zabel nuo llarry kad nepoilgo šiek liek darbai

Zabel j
Pauline Masavich nuo Peter

* i * i n i * y • kalbėjo Gražųs Indai Ir vienodai, kad knaučiams dar- ”
* 1 X * 1 4 • tikimasi, sidabras Papuoš

pagerėsią. JuSU Stalą
Paskiau buvo išduotas pla-

tus raportas iš AmalgameitųTeodai Nainyter Ir 
Vėl Pasaulis Šypsosi

Panelė Nainytė yra Teodo
ros Nainienės dukrelė ir po
dukra Walter Buknio, kurie 
turi taverną 1248 W. 59 g-vė. 
Buknius praeityj daug veikė 
pas Joniškiečius, nes jis pats 
yra tikras Joniškietis ir kartu 
su žmona yra geri Joniškiečių 
Kliubo

Iškilmingos Alcx A 
Krone ir Helene 
Stukas Vestuvės

Praeitą šeštadienį, birželio.
11-tą d., 4-tą vai. po pietų su
skambėjo šv. Jurgio bažnyčios Masavich

Beatriče Antrim nuo Walter' unijos konvencijos, kuri įvyko 
Atlantic City, N. J. Delegatais

Alfonsas Masiulis 
Naujam Biznyje 

ATLANTIC 
siulis iŠ Westside apylinkės yra
naujame biznyje. Dabartiniu 
laiku išvežioja skanią lietu- porą “amžinai”, 
višką duonutę, p-o Ambrose 
kepamą Rožių žetnėje-Roselan- 
de. Važiuodamas pro šalį mu
sų garsaus Atlantiko p. Masiu
lis palieka po puskepaliuką tos 
skanios duonos ir vietiniams 
lietuviams, Tony Guzauskui, 
5119 S. Wentworth avė., M. 
Karčauskui, 207 West 51st str., 
Tony Kasparui, 5959 S. Well.s> 
st., Charles Balčiūnui, 240 W. 
51st st., ir kiltiems, kurių var
dų nežinau.

Alfonsas Masiulis yra Chica- 
gos lietuviams gerai žinomas, 
geras ir doras žmogus. Pirmiau 
užlaikė namų ir žemės pardavi
nėjimo biznį, bet užėjus depre
sijai, jį metė ir užsidėjo res
toraną. Kiek palaikęs, pardavė 
ir atidarė taverną ties 4311 S. 
Halsted Street. Tą biznį irgi 
pardavė ir atidarė taverną ir 
valgyklą Westsidėje, prie 22- 
tros gatvės.

Dėl kai kurių nesusipratimų 
i ir tą biznį pardavė. Dabar pp. 
Masiuliai visus savo reikalus 
sutvarkė ir yra pasiryžę gyven
ti gražiai ir maloniai, ko jiems 

* nuoširdžiai linkiu nuo savęs. 
(Taipgi linkiu kuo geriausio pa- 
j sisekimo duonutę pardavinėti 

Nusišypsojo dangaus mėly- netik musų Atlantike, bot ir 
nė ir Vėl laimė lydi jos žinks- visoj Chicagoj, nes duona kil
nius. Siekia šviesesne ateitis, rią jis pardavinėja yra skani 
Turi jauną gražų bernužėlį Vy- ir sveika valgyti, 
tautą Vitkų iš Marąuette Park, M. Karčauskas

rėmėjai.
Teoda yra užbaigus ko- 
ir dabar baigė grožio 
shop akademy. Regis,

legiją 
beauty 
du sykiu buvo automobilio ne
laimėj sunkiai sužeista ir pri
siėjo tai jaunai gražiai mergai
tei ilgai sirgti ir didelias kan
čias iškentėt. Jai jau buvo švie
si saulute užslinkus už tirštų 
debesų, gyvenimas liko nebe
mielas. Rodėsi, kad ta žydinti 
gėlelė, palaužta nebeatsilaikys 
prieš žiaurų likimą, jos švelnus 
lapeliai nubyrės ir nebematysi
me daugiau.

Bet p-lė Teoda buvo labai1 
kantri ir ištverminga, ji kovo
jo su liga ir ligonbutyj ir savo; 
namuose. Ir ačiū jos mamytės 
rūpesčiui ir didelėms pastan
gom taippat ir Buknio, kuris 
ją mylėjo, šiand:en Teoda Nai
nytė yra sveika ir linksma, 
kaip pavasario paukštytė.

varpai ir kum Valančius “su 
rišo” jauną ir inteligentišką Antrim 

Ta jaunoji - —---- —------
Ąto ' bANKronlena I ^1300131 SUItklO JO

Jaunoji Alena yra duktė vi-1 
siemsį, gerai žinomo draugijij Jv 1/&1 Uu.1
veikėjo ir biznieriaus Antano j 
Stuko ir Marijonos Stiikienes

I (po antruoju vyru Mary Ar- 
!mon). Antanas Stukas yra ve
dęs su antrąja žmona Agnės 
Lebeikis, su kuria jau per 14 
metų gyvena. Šitą žymiu, kad. 
išrišus nesusipratimą, dėl ku-j^įų^ įr aįro(io> kad dabar kriau- 
rio Agnės Stukas įsižeidė už čiflms reikia pergyventi da 

i didesnį krizj negu pirmiau, 
j Betgi gyvenimas savo keliu 
; bėga.

Pergyvena Sunkų Krizį.
Kaip kitų industrijų darbi

ninkus prispaudė nedarbas, 
i taip pat neaplenkė nei kriau-

rio Agnės Stukas įsižeidė už 
pavadinimą jaunosios motinos 
kaipo Mary Stukas. Šitą da-' 
riau dėl palaikymo vaikų gar-' 
bes, nors šitame svarbiame 
vestuvių momente.

Jaunasis Alex
štai, penktadienį, birželio 

_____ ___ Krone 10 d. Amalgameitų centre, 
(Kronis) yra sūnūs Antonettes Van Buren ir Ashland avė., įvy- 
Krone, 6501 So. Rockwell St.) ko lietuvių kriaučių 269 loka- 
Jaunasis Alex A. Krone yra lo skaitlingas suisrinkimas, 
Hawaiian gitarų mokytojas ir kuriame buvo aptarta lietuvių 
užima instruktoriaus () vietą kriaučių lokalo bėganti reika- 
Conservalory of Music, Kim- lai. Taipgi išklausyta 
balt Hali.

Alex A. Krone lietuviams

praneši
mai kaip Joint board delegatų

per įvairias radio stotis, kaipo’ 
Al Krone and his Royal No- 
mads Haivaiian Trio.

Na, dabar grįšime prie ves
tuvių. Šios vestuves buvo ne-1 
paprastos ir iškilmingos. Po 
bažnytinių ceremonijų jaunie
ji su visa “padėka” sugrįžo į 
Lietuvių Auditoriją ir prasidė
jo vestuvių puota. Didžioji 
auditorijos svetainė buvo per
pildyta įsilinksminusių svečių 
ir per visą naktį linksminosi, 
šoko, valgė ir gėrė* kiek kas 
tik norėjo. Visi praleido laiką 
geriausioj nuotaikoj. i

šiomis dienomis “jaunieji” 
Mrs and Mr. Alex A\Kroniai 
išvažiuoja į “Honeymoon”. 
Aš nuo savęs linkiu jaugtą j ai 
porai laimingos ir Įink^m()s 
ateities. —Steponas Narkis.

Gražiai paklotas su gražiai* 
indais stalas sužavi nors ir pa- 

į tą konvenciją buvo siųsti Pras^ausi asmenį. Todėl gera 
draugai Kaįris ir Zillius.. Uį- ir sumani šeimininkė dabar tu- 
baigus Susirinkimą, konvenci-'1** £er4 piogą įsigyti gražus 
jos delegatai susirinkusiems indus už mažus pinigus, 
pateikė šiokį tokį pasilinksmi-1 Naujienos savo skaitytojams' 
nbną. Ino ir užsibaigė kriau- suteikia tokią progą. Pasinau-I 
čių susirinkimas. X. S. pakol dar nevėlu. Dar
r TTv • v Igalite gauti indų. Tėmykit kas-
Lunatikas Užsimušė dien kuponus Naujienose. Iš- 
Nukritęs Nuo Laiptų'8^“1 iuos..ir tU0Tja“s atsb neškit į Naujienas. Indus ga-

Nukritęs nuo 
persiskėlė ir mirė 
natikas Anthony 
N. Winchester

lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga-

laiptų galvą 
78 metų lu- 
Galecki, 948 
avenue. Jis lite gauti augštos rųšies Ro-

vaikščiojo miegodamas. gers sidabrinius setus.

CRANE COAL COMPANY
Tel. Portsmouth 90225332 So. Long Avė.

^POCAHONTAS Mine Run
SMULKESNĖS

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

(Screened) Tonas $7.00 
DAUG PIGESNES .

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štoruą. Ve
žam į farmas ir kitus rofestus. 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Republic 7345
PAUL’S Fumjlture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

PAVEIKSLAI

Ilumboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvykt 
birželio 16 d. 8 v. v., 3600 W. North avė. svet., įėjima J ii 
Central Park Avė. r Kįiubiečiai ir nauji nariai prašomi 
ateiti į susirinkimą. — -Sekr. A. Lungevicz.

Grįžo Iš
Universiteto

P-ia Šlepetienė, 815 W. 59tht 
St., džiaugiasi sujaukusi sū
naus iš universiteto. Adomas

pasižymėjęs sportininkas, lan
ko universitetą City Rapids 
mieste, loiva vaisioje, kur jis 
šį mėnesį pasekmingai užbai
gė priešpaskutinius • mokslo 
metus. • |

Chicagoje p. Šlepetis tar
naus už life guard miesto 
maudynėse. Jis gabus football, 
baseball, ir kituose sportuose.

■HB

Sutaupysite 50 Doleriu “The New Marąuette
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. GrovehiU 4318.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojaj^pedomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kartos 
skelbiasi Naujienose.

DIRECTORY

7
SX
I

KASDIENINIS BIZNIO' SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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.

$69.50
Radio ir Phonograhas su 

12 rekordų už $49.50

Pirkdami Elektrinį Refrižeratorių 5 ir 6 pėdų. Elektriniai Refri
žeratoriai, verti $159.00, Pas BUDRIK I Dabar už $QQ.5O

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

'."r’*"’"............................................

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

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

tomatiškas tuninimas, 
vertos po $125.00, .su 

nuolaida $50.00, parsi
duoda tiktai už

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

DAILY
BUSINESS

LILAC MOTIFS PATTERN 1779 Ange- ’
ko-

Jos.F.Budrik,lncNo. 1779

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Paw»dj No. 3409-17 S. Halsted StVardas ir pavardė

Adresas TEL. BOULEVARD 7010
lesta* ir valstija

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

No. 1779—Šias gėlės galit išsihaftavoti ‘ant užvalkalų, 
rnodei užkloti ar kitur.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Cbicagoje)

Charles Baltis, 23, su
line Gardės, 20

Charles Vincent, 20, su Jo- 
sephine Shimitis, 19

Harold Zislis, 22, su Beatriče
BcGsen, 21

Thomas Dombrosky, 26, su 
June Nemzinsky, 29

Reikalauja
I Perskirų x
1 Antoinette Posko nuo John
| Posko

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

PETER PEN .

r
II

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2>50
GYDYMAS  ŠCft.OO
LIGONINĖJE ...................U
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena ' 

diena ligoninėje   $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ___ “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzam i nacijų jskalt. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzle Ave^ Chlcago. 

Tel. Lawndale 5727.

• RĘST ATRAKTAI
UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 We$t Slst Street
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Po Žiną Metų 
Lietuvoje Vėl 
Grįžo Amerikon

sulaukusi 
geriausios 
kad butų 
eržvilkie-

Chorų Dėmesiui

Gražiai Sutiko Rozaliją 
Ditkienę

Pp.BRIGHTON BARK
P. Labanauskų namuose, 2447 

45 th P|ace, įvyko šauni 
sutiktuvių party, suruošta p. 
Rozalijai Ditkieųei, kuri šiomis 
dienomis grįžo iš Lietuvos, pra
leidusi ten 26 metus laiko. Ji 
apleido Ameriką 1912 metais.

Sugrįžusi į savo antrąją tė- 
vynę-^Ameriką, p. Ditkienė nu
stebo pamačiusi savo buvusius 
draugus ir gimines. Juos pali
ko kūdikiais, o sugrįžus rado 
vedusius su vaikais. Vedę ir 
jos dukjtė ir sūnys. Duktė jau 
augina sūnų. Reiškia, p. Dit
kienė jau “Grandma”, , bet ji 
toli gražu neišrodo bobute. 
Draugai net stebisi, kad nei 
kiek nepasenusi. Linksma, vei
dai raudoni, energinga, sveika 
moteriškė. P-s Ditkus, jos vy
ras, serga ir guli Chicago ligo
ninėje.

Patiktuvių vakarėlį suruošė 
p. Labanauskienė ir p. Ditkie- 
nės sesutė Pranciška
Labai maloniai visus pavaišino.

Po vakarienės p. Ditkienė 
kalbėjo. Sakė, kad jai malonu, 
vėl pasimatyti su draugais ir 
giminėmis, kurių nematė per 
tokį ilgą laiką. Ji negalėjo ilgai 
kalbėti, nes buvo taip susijau
dinusi, kad negalėjo žodžių iš
tarti.

Mockienė

kienė, kad linksma 
iš Lietuvos savo 
draugės. «Įi priminė, 
gerai suorganizuoti
čių kliubą, nes sutiktuvių sve
čiai beveik visi buvo eržvilkie- 
čiai. Tai labai gražus sumany
mas. Toliau kalbėjo ir kiti, bet 
jų pavardžių nesužinojau.

Užbaigai, p. Ditkienė su 
šute p. Mockiene, kitiems 
tariant, sudainavo keletą 
žiu, mums 
nelįų.

Publikos 
malonaus
skirstėm vėlai naktį, linkėdami 
p. Di'tkienei laimės ir pasiseki
mo. Ten Buvus

visai negirdėtų

buvo apie 60. 
pasikalbėjimo

se- 
pri- 
gra- 
dai-

Po 
išsi-

Tallapoosos Skanda
las Iš Degtukų 
Knygučių

Siūlo Eržvilkiečių Kliubą
Antra kalbėjo p. Labanaus-

MADOS

Atvažiavęs iš Tallapoosos pa
vieto Alabamos valstijoj ponas 
G. L. Evers užvedė federalia- 
me teisine bylą prieš Chicagos 
degtukų kompaniją, Match and 
Printing Corporation, 814 N. 
Sacramento Blvd. Jis reikalau
ja $125,000 atlyginimo už jo 
vardo sugadinimą jo paviete.

Pasirodo, kad šį pavasarį po
nas Evers “runijo” ant taksų 
kolektoriau^ savo Tallapoosos' 
paviete. Pasigarsinimui jis už
sakė Chicagoje 2,500 degtukų 
knygučių su savo vardu. Kada 
knygutes atėjo, jis į jas grei
tai pažiurėjo, pamatė, kad jo 
vardas yra viršuj, ir išdalino 
žmonėms. Bet visi žmones pra
dėjo juoktis. Pasirodė, kad 
knygutės viduj buvo išspasidin- 
tas nemandagus mažo vaiko 
paveikslas, o po tuo paveikslu 
buvo parašas: “Negerk van
dens, gerk alų’\ Evers tai bu
vo be galo didelis įžeidimas ir 
smūgis, nes jis yra baptistas ir 
prohibicijos - šalininkas.

Jis; pralaimėjo rinkimus.

Kaip jau žinoma iš spau
dos, ateinančiais 1939 m. įvyk
sta New Yorke Pasaulinė pa
roda, kurioje dalyvauja ir Lie
tuva. Kaip kitos tautos, taip 
Lietuvos valdžia turės savo 
pavilijoną šioje Parodoje. Pa
rodos Direkcija skiria Paro
doje atskiroms tautoms vieną 
dieną, kurioje, tarp kitko, bus 
galimybės parodyt savo tautos 
meną: dainas, šokius, etc.

Lietuviams yra paskirta ru
gsėjo 10 diena, sekmadienis, 
š. m- balandžio 26 d. įvyko 
Lietuvos Generaliniam Konsu
late tuo reikalu chorų vadų 
pasitarimas. Kadangi darbas 
yra didelis ir neatidėtoj amas, 
tai čia ir pradėta to darbo už
uomazga. Išrinktas Dainos 
programo rengimo Komitetas 
iš šių asmenų: Garbės pirmi
ninkas — kuri. J. Simonaitis; 
pirmininkas—kompoz. J. Žile
vičius; .vice-.pi.rm. — muzikas 
A. Alcksis; sekretorius — mu
zikas J. Brundza; iždininkąs 
—muzikas J. Jankus. (KodėĮ 
vieni tik kunigai ir vargoni
ninkai? “N.’’ Red.)

Tad šiuo sakytas Komitetas 
viešai kviečia visus lietuvių 
chorus, esančius Amerikoje, 
dalyvauti bendrame chore, 
kad suorganizuotų bent 2,000 
žmonių. Bendro choro dirigen
tu išrinktas komp- J. Žilevi
čius, L. M. Registruojautės 
prašome pranešti: 1) kada su
organizuotas choras; 2) skai
čius ishoro narių; 3) kas veda 
chorą.

Registracija baigiasi š. m. 
rugp. 1 dieną.

Keliones bei kitos išlidos ne
bus apmokamos. / , f .

Registracijos ir kitais Lietu
vių Dienos Dainos#' rengimo 
reikalais kreiptis į sekretorių 
J. Rrundzą, 175 High Street, 
Brooklyn, New York.

Lauksime teigiamos visuo
menės pąarmos šiame reikale.

Rietuvių Dainos ‘ Dienos
Rengimo ^idmitėtas.

•..1

Žinios iš Priešpusmetinio 
Susirinkime.

Baigė Harper 
Mokyklą

Simano Daukanto 
Draugija Ruošiasi 
Išvažiavimui

Jadvyga Gudaitis
ši jauna Marųuette Parko 

lietuvaitė šią savaitę baigia 
Harper High School mokyklą.* 
Po vasaros atostogų ji žada 
mokintis toliau ir įstos į univer
sitetą ar kolegiją. P-lės Rūdai
tės tėvai yra geri naujieiniečiai 
ir Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai. B. :

Sako, KadKai Kam 
Joniškiečiai Nelabai 
“Ukvatnus”

i. . ■ : ' .. r
Iš Joniškiečių Kliubo Į>ąrbuotė$

Birželio 12 d., sekmadieni, 
įvyko Joi^lįi^ių L. K. Kliubo 
s,usirinkįnį|ss

Važiuos Piknikauti

No. 4811—šauni išėjimui suknelė. 
Taffeta pritinka šiai suknelei. Taf^ 
feta lėngva ir joje nešilta. Sukirp
tos pietos 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Marint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių

y.Rwmuur.. -l'. .....

CLASSIFIED ADS
PERSONAL

dkft
4811

MARIJONA KAJUTIENĖ 
(po tėvais Kantaųtaitė) 

Gyveno 3122 So. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 d., 12:37 vai. ryto, 
1938 m., gimus Kėdainių ap
skrity,. Josvainio parap., Ur- 
gėnų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Petrą, sūnų Antaną, bro
lį Kazimierą Kantautą, pus
brolius, pusseseres ir daug ki
tų giminių, o Lietuvoje gimi
nes.

Priklausė prie šv. Petronė
lės Draugystės Ęridgeporte ir 
Šv. Onos Dr-stės Melrose Pk.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadieny, birželio 17 d., 8 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Kaju- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Brolis, Pusbro

liai ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

Birželio 19 d.,Janito 
riai Pasiims Dienos 
Atostogas *

Šį sekmadien, birželio 19 d., 
įvyks Chicagos Fiat Janitorių 
Unijos rengiamas piknikas. 
Vieta išvažiavimui yra prie Tal- 
cott Road (Route 62), arti Tou- 
hy avenue. Unija praneša, kad 
bus visokių lošimų, šokiai prie 
gero orkestro ir laimėjimai. 
Įžanga veltui, nieko nereikės 
mokėti už bilietus.

Dabar pas janitorius kas ki
ta. Dabar unijos prezidentas 
užstoja narius, iškovojo algų 
pakėlimą ir savaitės atostogos. 
Kai kurie bosai raukosi, bet 
apsipranta. Pasimatysim pik 
nike. V. Faiza

katę arba priduoti pavyzdžio 
aomerį pažymėti mierą Ir aiš- 

•avo vardą pa- 
Kiekvieno pa- 
5 centų. Gali
mus arba pai
rtu su užsaky

mu. Laiškus reikia adresuoti: 
^Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted S t, Chicago, III.
■*———11 i i i

NAUJIENOS Pattern Dept

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

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

M
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phęue LAFAYETTE 5800 ,

Sekmadieni, birželio 5 d* 
įvyko Simano Daukanto Dr- 
jos priešpusmetinis susirinki
mas. Nariai buvo sukviesti at
virutėmis, tad ir atsilankė 
skaitlingai-

Susirinkimo .dienotvarkė bu
vo trumpa, bet visi Reikalai 
apsvarstyta ir išrinkta darbi
ninkai patarnauti metiniame 
išvažiavimo piknike, kuris į- 
vyks birželio 19 dieną A. Ku
činsko buvusiam darže, prie 
82nd ir Kepi Avė., Willow 
Springs.

Pikniko rengimo komisija 
raportavo, kad viskas prireng
ta, tiktai visi draugai prisiren- 
gkite dalyvauti. Nariams laiš- 

su pakvieti- 
geros

{xHoliywood svetai- 
nėj. Nors buvo nelabai skait
lingas, bet tvarkingas. Kliubo 
pixmininl<as Yonkus su kujuku 
į stalą “bum-bum” ir tuojau vi
si nariai nusiramino ir kiekvie
nas atsisėdęs, žiuri kas čia bus 
toliau. ,

Jaunuolė p-lė Mickevičiūtė ir 
dėde Vaitekūnas kukliai para
šytą. pratokolą perskaitėOI. 
Dąntienė išdavė raportą iš Va
karėlio; :M. Mickevičienė <taip- 
pat raportąvq; iš įvykusio pik
niko, Abu parengimai davė ne- 
ruažai^ęlno.

Iždas Nuolat Auga
Joniškiečių^Ąždas auga auto

matiškai. Vįbhas juokdarys yra 
pasakęs, Joniškiečių jjįL.
K. Kliubo pįįiigo, Contiu^iįįal 
Bank ‘Bildi^gas’ net į Vieną 
pusę pasvlrp,” Jeigu praeina 
kur kiek paaukauti, tai nelabai 
“ukvatniai” nori aukauti. Pats 
kliubas labai bijo, kad. nereik
tų kartais' kokį darbuotoją pa
gerbti ir išlaidų kiek turėti.! 
Vienai panelei, kuri daug bųvoį 
dirbus Joniškiečiams, išvyks
tant į LiėtbVą, neleido kliubo! 
načalstvą iiei vardo jai duoti.! 
Kitą panelę, kuri būdama kliu-! 
bo narė daug veikė, išleido ją į 
Lietuvą būrelis draugų-ių.

Dabar Joniškiečių didelis bū
rys rengias turėti išvažiavimą 
akyj bei ekskursiją į Indiana 
smiltynų kalnus. Tai taip d^y.-: 
•kėliai ir einąs .pas Joniškiečius.:

Taksų Mokėtojai 
Stropiai; Moka 
1937 Taksus

TOMAS SCHWAMBARES ieško 
sunaus Adomo Schwambario, kuris 
gyveno 513 So. Kelly St. South 
3end, Ind. Pats arba kas jį žinote 
□rašoma pranešti, Tom Sęhwamba- 

’es, c/o John Sobluckis Farm, R. 
F. t). Luther, Mich.

narių

HELP WANTED—FEMALE 
^^^UažbiMnkiųJRrikia_______

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavlmni

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- 
nium ir 5 kambariai pagyvenimui 
su rakandais. Pardavimo priežastis 
— Išvažiuoju į kitą valstiją. 1858 
W. Pershiirig Rd.

PARTNERS WANTED

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

Atsišaukite 1739 So. Halsted St., 
Bok 842.

kai išsiuntinėta 
mais į išvažiavimą. Bus 
vertės dovanų laimėti.

‘Du Serga.
Iš raportų sergančių

paaiškėjo, kad 3 draugai ser
ga. Naujų narių 2 aplikacijos, 
priduota, bet palikta pusmeti- 
niani susirinkimui priimti.

Sužinota, taipgi nuo narių, 
kurie .darbuojas! naujų narių 
gerovei, kad sekančiam susi
rinkime tų naujų narių bus 
gana daug. Kalbant apie nau
jus narius, turiu priminti, kac 
gegužės 1 dieną susirinkime 
įsirašė darbšti narė tai E. Nas- 
teckis, kuri išvažiavo atlan
kyti savo giiptiųę Lietuvą ir 
keletą mėnesių paviešėti.

Linkiu jąi linksniai pasilsė
ti, laimingai ęugrįšti ir vėl 
darbuotis drauge su mumis 
draugijiniuose reikaluose.

—P. K. Sekr.

Pagerino Sonotone 
Teatrą

FURNITURiĖ-FIXTURte FOR SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-' 

CERIUS 1938, visokio didžio su. 
Coil Baksąis ir sinkom. Taipgi Sto
rų fi'kčerius dėl bile kurio biznio 
iškaitant svarstykles, .regięterius ir 
ice bąksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkšite kitur.

S. E. SOST.HEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. '

Sonotone teatre, 66 E. Van 
Buren St., tapo paruoštas va
saros m,ėnesiąms.

Teatro ipanažeris Emmanuel 
Seutz sudėjo naują modernišką 
šaldyklą, kainavusią $10,600, 
taip kad teatras bus vėsus ir 
karščiausiomis dienomis.

Teatre bus rodomos geriau
sios Rusijos ir kitos užsienio 
filmos.

Tėvą Nuteisė
14 Metų Už Dukters 
Nužudymą

vakarKriminalis teismas 
nuteisė 14 metų kalėti 43 me
tų Jęseph No’vacką, kuris nu
žudė savo
Rose. Noyacky tai padarė 
buvo pasigėręs. Novackai 
vena ties 451 W. 25th PI.

17 metų dukterį 
kai 
gy-

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį

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

MODERNAS PLYTINIS NAMAS, 
krautuvė, flatas viršuj, karšto van
dens šildymas, dviejų karų gara
žas, renduoti ar mainyti į bunga- 
low, nuosavybė Liepos 1 d.

6515 So. Ashland Avė.
GERA PROGA — mainynin- 

kams, arba įmokėjęs 5 šimtus, nu
pirksi 5 kambarių mūrinį bunga- 
low. Kainavo $8500 — dabar už 
$3500.00. Randasi netoli mokyk
los ir parko. Mainys į namą, lotą 
ar ką jus turite. Turiu visokių ki
tokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Grovehill 0306.

AUTOS—TRUCKS FOR SALĘ 
Automobiliaii y JTrokM^^

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 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35. '

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

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

Nesvarbu kur gyveni, i 
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

FARMS FOR SALE
_____ Ūkiai Pardayiniui________

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

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

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.

ESU NAŠLĖ ir negaliu bepri- 
žiurėti savo 100 akrų ūkio, kuris 
yra 1% mylios nuo apskričio cen
tro miesto. Geriausi ūkio rūšis. 
$7,000.00. Mrs. Veronica Misevicz, 
Hart.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 

nepra- BRIDGEPOrt ROOFING AND 
SHEET MSE CO.

3216 So. Halsted Street.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

' P. WOLTERAHTS 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 6 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY .1696

Business chances

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių sų ar be namų • karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th St.

... 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 arba ant rendos 
Tavernas, geroj vietoj per 23 metus 
išdirbtas, 3824 So. Kedzie Avė.

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 su 
Lunch Coųnter, arba priimsiu pu
sininką. 1731 W. Madison St. Mon- 
roe 85)16.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

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

Cook pavieto iždiniųkas, 
Lindlieirnėris labai nustebo, 
kad šiais metais pamų savinin
kai daugiau negu pirma pasi-’ 
ryžo, nęatsjĮikti su taksų mo
kėjimų.

Iki birželio 1 dienos ęlaugiąų 
Į;ąip 90 nuošimčių pamų savi
ninkų užsimokėjo savo taksUs- 
Po birželio Į jau uždedama 
bausmė už taksų neyęųokėjii»ą.! 
Taksų mokėtojai vengė tą bau
smę.

Iki birželio 1 .dienai reikia 
sumokėti pirmąją taksų pusę,: 
o lapkričio 1 dieną — antrąją 
pusę. Chięagoje ant namų ir 
geležinkelių metinių taksų yra 
išviso uždėta $128,200,795. Už 
piripąją pusę jau yra sumokė
ta $58,002,000.

Cęok pavieto gyventojai už 
.Chicagos ribų gali savo taksus 
mokėti dviępi savaitėm yėliau 
be bausmes^ Jų sumokėti taksai 
dar pesuskaityti.

Stanislovas Skirmontas
" / •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 12 d., 8:15 vai. vak., 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., šidla- 
vos parap., Sandrauskiškių 
vienkiemy.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vieną brolį Vladislovą, vieną . 
seserį Francišką Kavanienę, 
švogerį Bronislovą, Lietuvoje 1 
brolį Hipolitą, brolienę Oną 
ir jų šeimyną.

Kūnas pašarvotas 4630 So. 
Paulina St. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Birželio 17 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kaži- ! 
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Skir- 
rponto giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti \
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą

Nuliūdę
Broliai,

Laid, Dir. J. F. Eudeikis, Tel.
YARDS 1741

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

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

CEASSIFIEP

laidotuvėse
ir atsisveikinimą.
liekame, 
Sesuo ir Giminės.

MJL

.{▼•Hm kr perardi) 

(AdlMM)

Ii nVFIKK ™:iucF 

ILU I Ll l\IO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Dabar kiekviena moteris 
H jskaito NAUJIENAS, gali įsi
gysi gražų sidabrinį setą dėl 6 
ąrbą 8 aąiųęny.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakute ir du maži 
štukai, vieąas kavai, o 
dezertyi valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau- 
jiehose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit | Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

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

na
7;30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 Ha 7:30 

vai. vakaro.
Teh CANAL 8500

■

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGABSINKJT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

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

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Muan apzarpipimi kaino* 
prieJpamOB' U| pakartoji
mus dhodame reni puo-
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Jaunas Chicagos Lietuvis Išvyksta Tarny
bon Australijoje

Užims Atsakomingą Vietą Sydney 
Radio Firmoje

’ t

Birželio 19 — Įspūdinga Laisvę Mylinčių 
Žmonių Demonstracija

Amerikos Lietuvių Kongreso Sueiga 
Birutės Darže

MARQUETTE PARK.—Jau- aplankys daug šalių, kaip tai 
nas lietuvis Raymondas Wa- Hawaii, Samoa, Fiji ir Nau- 
lenckes yra siunčiamas užimti ją Zelandiją, 
atsakomingą vietą Sydney, 
Australijos radio firmoje. Ray
mondas gimė Lima, Ohio, sū
nūs Petro ir Julijonos Walenc- 
kių ir yra posūnis Povilo 
Glicinus, 6614 South Sacra
mento Avė. Vos 22 metų am
žiaus, bet turi nepaprastą ga
bumą savo darbe.

Gaila jaunuolio, kad taip to
li išvažiuoja, bet sykiu ir lin
ksma, kad turi tokią progą, 
neturtingas pinigiškai, bet su 
dideliu protišku turtu.

Jaunuolis Raymondas turi 
dvi seserį ir vieną brolį. Vy
riausia sesuo Pearl yra žmo- 

Apleidžia Chicago šeštadie- na gerai žinomo lietuvio West 
« * v t ♦ <‘'*•1 V •  •  •  > < • i -n < _ 1 1 _nį, birželio 18-tą. Važiuoja 

Los Angies, California, o iš 
ten Matson. Co. linijos laivu 
Monterey išplauks 22 birželio 
Kelionė per vandenį užims 19 
dienų. Pakelyje į Australiją

Side biznieriaus Mike Melda- 
žiaus sunaus, antra sesuo ve
dus su James Vandrak, o bro
lis Edwardas dar nevedęs, dir
ba Pullman

mmBn^ifeiiž^

Co.
Žinove.

Numarino Majoro 
Kelly Biznio 
Laisnių Projektą

V Majoro šalininkai nutarė 
manymą atšaukti.

su

Vakar patys majoro Kelly 
šalininkai numarino jo suma
nymą uždėti laisnių mokesčius 
ant biznių sukėlimui pinigų pa
šalpos reikalams.

Sumanymas buvo įteiktas le- 
gislaturai suvirš savaitę laiko 
atgal. Tuo laiku manyta, kad 
visi demokratai legislaturoje, 
kurie turi didžiumą, už projek
tą balsuos.

Bet pereitą antradienį gu
bernatorius Horner pareiškė, 
kad jis Kelly sumanymo nere
mia. Majoras Kelly ir jo šali
ninkai pajuto, kad patys nega
lės biliaus pervaryti per legis- 
laturą. Vakar jie susirinko Chi- 
cagoje konferencijai su majoru 
ir nutarė projektą ištraukti.

Prieš sumanymą griežtai iš-

ėjo įvairios Illinois valstijos 
biznierių organizacijos, aiškin- 
damos, kad nauji mokesčiai bu
tų pragaištingi Illinois bizniui 
konkurencijoje su kitų valsti
jų įmonėmis.

Jei legislatura butų priėmu
si pasiūlymą, tai ji butų su
teikusi Chicagai ir kitiems Illi
nois miestams teisę uždėti ope- 
ravimo laisnių: mokesčius ant 
tam tikrų biznių, 
iš tokių laisnių 
išrinkti apie tris 
lerių į metus.

Tikėtasi, kad 
butų galima 
milionus do-

Išteisino Du
Detektyvus

teisėjo 
išteisino du

Kriminalio teismo 
DeSort džįurė
Town Hali policijos nuovados 
detektyvus, kurie buvo kalti
nami dviejų kalinių paliuosavi- 
mu. Vas. 26 d., jie leidę pa
bėgti dviems jaunuoliams, ku
rie buvo suimti uniformuotos 
policijos laike apiplėšimo. Džiu- 
rė nusprendė, kad įrodymai ne
buvo ganėtinai geri.

ĮACME-NAUJ1KN V Foto)

Ši jauna porelė jau nebesugyvena. Tai yra atsižy
mėjusi filmų aktorė Luise Rainer su savo vyru Clifford 
Odets, filmų rašytoju. Ponia Luise Los Angeles teisme 
užvedė prieš savo vyrą divorso bylą. Kaltina jį žiauru
me.

’ ' Naujienų-Acme Telephoto
šios ponios pilve daktaras trys metai 'atgal užmiršo žnyples, kuomet darė 

jai operaiiją. Kansas City ligoninėje ji laukia operacijos žnyplėms išimti- X- 
spindulių fotografija, kurią matome, parodo, kad žnyplės tebėra jos pilve. Po
nia vadinasi Esther Cornett ir yra iš BrUmley, Mo-

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 19 d., įvyks svarbus laisvę 
ir demokratiją mylinčių žmonių 
sąburys—sueiga. Bus tai lyg 
šventė ir demonstracija: įvyks 
susibūrimas net kelių tautų 
“Birutės” kalne, kur gros 
griausmingas laisvės melodi
jas Lietuvių Benas; dainuos lai
svės dainas net kelių tautų cho
rai, duetai, garsus solistai; 
kalbėtojai kelių tautų sakys 
kalbas, aiškindami apie žmo
nių lygybę ir brangindami de
mokratijos principus. Pagaliaus 
bus šokiai, pasilinksminimas, 
vaišės, naujos pažintys ...

Dalyvaus Lietuvos žydai ir 
Slavai '

Kopsime | Kalną
Būtinai, sekmadienį, birželio 

19 d., visi kopsime į “Birutės” 
kalną, prie Archer Avė. ir 79 
St. kad dalyvauti toje laisvės 
ir demokratijos šventėje. Pro
gramas bus toksai, kokio tame 

Į kalne dar nėra buvę—susidės 
net iš 12 ar daugiau dalių ir 
bus nepaprastai įdomus. Tad 

i nesivėluokime ir nepra’eiskime 
progos.

—Social-demokratas

Apskritis Laimėjo 
Sweitzerio Bylą

WPA Gerins 
Parkus

darPaskyrus papildomai 
$3,000,000.00 WPA darbams, 
tikimasi atlikti daug darbo pa
gerinimui Chicagos Parkų, At
letinių laukų, žaismaviečių ir 
mažųjų parkų. Pagerinimai pa
kels nuosavybių vertę, nepake- 
liant taksų.

Prie tų darbų bus pastatyta 
apie 4,000 WPA darbininkų.
Numatyta Pagerinti ir Chica

gos Municipalini Airportą
Be to Washingtonui yra pa-,

duoti patvirtinti dar. 39 WPA,nty* 
projektai, kurie duottį r darbą' ^r. P.

Naujas Lietuvis 
Profesionalas 
Northsidėje

Arlington Parke 
Bėgs Garsieji 
Arkliai

Medicinos Dr. P. Brazis.

NORTHSIDE — Northsidie- • * 1 • v, ų 

čiai susilaukė talentin
go profesionalo, Dr. P. Brazio, 
kuris pabaigė medicinos mok
slą ir gavo diplomą kaipo me
dicinos gydytojas. Kaip toliau 
Dr. P Brazis darys ar užbaigęs 
savo terminą atidarys ofisą ar 
ir toliau pasiliks praktikuoti 
Šv. Kryžiaus ligoninėje neži-

Amerikos garsieji šių metų 
bėgikai-arkliai suvažiuos Chi- 
cagon, kuomet atsidarys liepos 
mėnesyje didžiausias arklių 
lenktynių kursas Arlington 
Park. Laukiama, kad liepos 4 
dieną didžiajame reise daly
vaus garsusis arklys Seabiscuit, 
o taipgi arklys Stagehand, kurs 
Calif orui joj išlošė $100,000 rei
są, per nosį pralenkęs

Tas didingas apeigas rengia 
ne kas kitas kaip tik patys 
Chicagos lietuviai varde 70 
laisvę ir demokratiją mylinčių 
draugijų, atstovaujančių virš 
12,000 lietuvių, dar prisidedant 
Lietuvos kilmės žydų organi
zacijoms ir organizuotai daly
vaujant slavams. Amerikos Lie
tuvių Kongresas Demokratijos 
Teisėms Ginti Lietuvoje, Chi
cagos Skyrius yra vadovybėje 
šio didžiulio parengimo.

Tai bus daugiau negu 
nikas arba gegužinė, bet 
būrys žmonių su vienokia
alogija, kurie myli ir apgina 
žmoni j os lygybės teises—demo- _ v9
kratiją; kurie nepakenčia ir; Plėsimo 
smerkia yisoki laisvės perse-' 
kiojimą smurtą ir diktatūrą. Į 
šią sueigą turėtų kiekvienas 
lietuvis skaityti sau už šventą 
pareigą nuvykti ir prisidėti sa
vo ypata, kad demonstravus 
tiems, kurie mano, kad inusų 
vientaučiai Lietuvoje nėra ga
nėtinai subrendę patys savo li
kimą spręsti.

Apdraudos Bendrovė Turės 
Padengti Trukumą

Kai iškilo aikštėn, kad bu
vęs Cook apskričio iždininkas 
R. M. Sweitzer išeikvojo apie 
$500,000 valdžios pinigų, tai 
apskričio valdyba užvedė 
prieš bonding bendrovę.

Vakar apskričio teismas 
teisė apdraudos bendrovę
skričiui atmokėti $269,126.55. 
Kitus pinigus, sumoje $77,000 
apskritis atgausiąs iš Sweitzer- 
io giminių, kuriems jis mirda
mas pavedė savo turtą.

bylą

pri-
ap-

arklį

“Mat-kumelėms' reise vardu 
ron Handicap”, dalyvaus viso-

Brazis t palyginant ki? amžiaus greitos kumelės.
18,000 darbininkų. Nemanoma, j.Miri’as vyrukas, yos tik dvide- " ;

j Demokratai 
Įspėja

JIš įvairių vįetij gauta prane
šimų, kad ten žmones renka 
narius į National Deinocratic 
Club of Amerika. Demokratų 
partijos pirmininkas, James A. 
Farley 
partija 
kliubu 
nežino.

kad - Washingtonas visus pro- šimts šešių metų, o jau už- 
. _ . ................. . . t,.: u,.jektus patvirtintų, bet mano
ma, kad daugumą jų vistiek pa
tvirtins. r o,

Projektai daugiausiai liečia 
pagerinimus įvairių parkų.

baigė aukštą mokslą. Tai bu
vęs Bijūnėlio narys ir kriau- 
čiaus sūnūs. Tadgi, laimingos 
kloties jaunam profesionalui.

----------- ū---

pik- 
są- 

ide-

Nusišovė Laike

Prie Sacramento ir Addison, 
34 metų pikta daris Earle 
nox užpuolė du ice cream 
ko darbininkus. Suguldė 
treke ir pradėjo pančioti,
pančiojant kokiu tai budu pa
lytėjo savo revolverį. Ginklas 
šovė ir užmušė Lenox ant vie
tos.

Le- 
tro- 
juos 
Be-

Praneš Kas Daroma 
Marąuette Parko 
Pagerinimui

Sėkmingas
Jos. F. Budriko
Krautuvės Piknikas

įspėja, kad demokratų 
nieko bendro su tuo 

neturi ir ,nieko apie jį

TAUPYKIT KUPONUS

Southwest Civic Federation 
legatai Išduos Raportus

De

MARQUETTE PARK—Penk
tadienį vakare Marąuette Par
ko lietuviams bus padaryta vi
sa eilė įvairių pranešimų apie 
vietos kolonijos transportacijos, 
gatvių pagerinimą; ielų taisy
mą, medžių išėmimą ir kitus 
kolonijos reikalus.

Tie pranešimai bus padaryti 
15-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Kliubo priešpusmetiniame 
susirinkime, kuris įvyks penio 
tadienio vakare vietos bažny
čios salėje. Delegatai rapor
tuos, ką kolonijos gerinimo 
klausimais dajo South West 
Civic Federation, prie kurios 
kliubas priklauso. Delegatai 
taipgi praneš, kas daroma safe- 
ty zones, trafiko šviesų ir žais
mą viečių reikalu. Visi tie klau
simai yra opus Marąuette Par
ko gyventojams.

Susirinkimas, kaip praneša 
M. Račkus, prasidės 7:30 vai. 
vakare, o po susirinkimo busią 
šalto alaus. Salė randasi . ties 
68th ir Washtenaw avenues.

(Sp.)

Išdalino Svečiams Daug 
Dovanų.

Pereitą sekmadienį, birželio 
12 diena, Birutės darže, buvo 
Jos. F. Budriko krautuvės me
tinis piknikas.

JUOKAI

Nori Perimti
Eleveiterių Linijas

savo svečiams duoda gražias 
ir brangias dovans. Šįmet irgi 
buvo išdalinta daug tų gražių 
ir vertingų dovanų. Programe 
dalyvavo daug dainininkų, 
muzikantų, šokėjų, žodžiu, vi
są laiką publika buvo links
minama- O jaunimas svetainėj 
nuolat šoko. J

Oras pasitikę gražus, užtai 
ir publikos į pikniką suvažia
vo daug. Kiek teko pastebėti, 
publika pikniku liko paten
kinta., Reikia pastebėti, kad 
tarpe publikos buvo daug ne
matytų žmonių. Sako, kad tai 
buvo kitų tautų žmonės, nes 
mat Budrikas savo radio pro- 
gramais pritraukia į savo pik
nikus ir kitataučius.

Tie, kurie gavo brangias do* 
vanas, be abejonės,v bus vi
suomet dėkingi Budrikui ir 
dar jam kostumerių prirodys. 
Toks piknikas, tai yra geras 
pasigarsinimas. • /.

Linkėtina Budrikui daug 
pasisekimo ateityje.

— Pažįstamas.

VISKAS KEIČIASI
—Tenka pastebėti,—aiškina 

profesorius draugui,—kad Vai
kų pamėgimas nuolat keičiasi. 
Kol mano duktė buvo mažyte 
ją žavėjo lėlės, o sūnų—kariš
kiai.Tačiau šiendie mano duk
tė galvoja tik apie kariščius, o 
sūnūs kiekvieną gyvą lėlę vai
kosi ...

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIU GRAŽU IR 
BRANGU INDU 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- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be-su 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni; negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėki! rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus.

PADOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

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

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE:

Vakar Chicagos gątviakarių 
bendrovė įteikė federaliam tei
sėjui Wilkerson pasiūlymą per
imti eleveiterįų linijas, jas at
remontuoti didžiumoje miesto, 
dalinai savo pinigais, ir ope
ruoti bendrai su gatviakariais. 
Pasiūlymą ir kitus Chicagos 
transportacijos suvienijimo 
klausimas teismas toliau svar
stys rugsėjo 28 d.

Ežere Dingo 
Dailininkas

“Naujienos” metams
26 šm. Setas ...... ......

$8.00
$4.00

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

ir apdrauda ......................

$5.00

Viso $12.00
Viso

$00

$9.50

Michigan ežere, apie mylią 
nuo Belmont Harbor, policija 
rado tuščią burini laivelį. Anot 
savininkų žinių, laiveliu į eže
rą išplaukė 24 metų komerci
nis dailininkas J. Scott Shef- 
fer, nuo 61 E. Cedar Street. 
Nežinia, ar jisai nusižudė ar 
prigėrė iškritęs iš laivelio.

', ...... r. * ■

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas........ ............. . ..............................

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

Adresas Adresas

' Miestas Miestas




