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Patvinys Sulaikė Kinų Japonų Karą
JAPONAI IR KINAI KARTU LOPO GELTO 

NOSIOS UPĖS PILIMUS
Patvinys apsėmė 1,000 ketvirtainių mylių

SHANGHAI, Kinija, birž. 16. 
— Geltonosios upės vandenys 
ketvirtadienį rausė naujas 
spragas supilimuose upės pa- 
krančiais pagal Lunghai gele
žinkelį. Jie grūmojo didesnė
mis katastrofomis Honan pro
vincijai, ne kad tos, kurios iš- 

• tiko ją iki šiol. >
Karas šiaurės Kinijoj su

stabdytas. Japonai ir kinai dir
bo gretimai, dėdami bergždžias 
pastangas užlopyti supilimų 
spragas, kurių skaičius smar
kiai augo. Ketvirtadienio va
kare japonų armijos ekspertai 
sakė, kad milionų Kinijos gy
ventojų likimas priklausys nuo 
to, ar pasikeis oras per atei
nančias 48 valandas. Tačiau 
lietus tebelijo ir tebešėrė pa- 
tvinį jau paskandinusį tūkstan
čius žmonių.

Pasak japonų, jei liūtys 
sustos, tai Geltonoji upė 
pakeisti savo tėkmę, kaip 
ji pakaitė ją 1855 metais,
sukusi 250 mylių į šiaurę ir 
čia suradusi j urą.^Japonų in
žinieriai sako, x kad galimas da
lykas, jogei GeltonijU upė su
sijungs su Yangtze upe per 
Hwai upę ir Hungtze bei Ka- 
oyu ežerus. Jei taip atsitiktų, 
tai vanduo apsemtų Honan, 
Anhwei ir Kiangsu provincijų 
dalis.

Dabar patvinys jau yra ap
sėmęs daugiau kaip 1,000 kvad
ratinių mylių žemės plotą. Kai 
kur upės platumas siekia 70 
mylių, bendrai jos platumas 
buvo 17 mylių.

Miestas Chungmovv, pusiau- 
kely tarp Kaifeng ir Cheng- 
chow, prie Lunghai geležinke
lio, apsemtas vandens, kurio 
gilumas yra nuo 2 iki 8 pėdų.

Kinų pranešimais patvinys 
pasiekė Yenlingą, 55 mylių to
lumoj į pietus nuo Geltonosios 
upės. Japonai sako, kad patvi
nys paplitęs iki Tsingyano, 60 
mylių toly į šiaurės 
nuo Chengchow.

Japonų vyriausybė 
vartus Kaifeng miesto 
dėjo pumpuoti vandenį
sto. Japonų aviatoriai mėtė iį 
lėktuvų maistą savo 
nei, kurią izoliavo 
Vanduo grūmoja 
Tsinyang, Menghsien 
sien.

Kinai pranešė, kad vanduo 
apsėmė svarbiausią viešk.e'į 
Yangtze upės pietų pusės kran
tu. Vieškelis apsemtas ties An- 
kingu, kuri japonai neseniai 
okupavo besiverždami Hankowo 
linkui. Tai naujas ’ japonams 
pavojus.
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s Lėktuvai atakavo 
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I _________________ _

MADRIDAS, Ispanija, - birž. 
16. — Italų ir vokiečių lėktu
vai 'tarnaują generolui Franco 
ketvirtadienį tris kartus ata
kavo respublikos miestą Valen- 
ciją. Dabar, kai sukilėliai pa
ėmė uostą Castellon de la Pla
ną su jo aerodromu, sukilėlių 
lėktuvams ima tik 25 minutes 
pasiekti Valenciją. Taigi ir pra
dėjo jie atakuoti tą miestą ke
lis kartus į dieną.

Reikalauja netruk 
dyti ginklų siunti

mo Ispanijai

Kidnaperiui mirties 
bausmė

MIAMI, Fla., birž. 
Circuit teismo teisėjas H. F. 
Atkinson ketvirtadienį paskyrė 
mirties bausmę — mirti elek
tros kėdėj — Franklinui Piercę 
McCall, 21 metų vyrui, kuris 
pavogė 5 metų į vaiką, Jimmy 
Cash, ir iškolektavo iš. vaiko 
tėvų $10,000 už vaiko paleidi
mą. Vaikas tėvams nebuvo su
grąžintas, nes jis mine. McCall 
yra protestonų kunigo sūnūs.

16.

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 16. — Francuzijos atsto
vų buto nariai komunistai ket
virtadienį pareiškė griežtų rei
kalavimų, kad vyriausybė ne
uždarytų rubežiaus ginklų siun
timui Ispanijos lojalistams. 
Komunistų reikalavimas pri
vertė užsienio reikalų komite
tą' vėl svarstyti rezoliuciją rei
kalaujančią palaikyti rubežių 
atdarą. Antra vertus, premje
ras Daladier pasakė, kad 
gal busiąs priverstas paleisti 
parlamentą tuojau, ažuot bir
želio 24 dieną. Paleidusi parla
mentą, Daladier vyriausybė 
kiši galėsianti veikti kaip 
atrodys praktiškiau.

ti-• • jai

Fordas nekandida
tuos Į prezidentus

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

Debesuota; vidutinė tempe
ratūra; lengvi šiaurės vakarų 
iki šiaurės 
teka 5:14,

. landą

K
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Gegužės 28 d- Kaune įvyko labai gaubus Lietuvos Žemės Ūkio kooperatyvų “Lietūkio” narių įgaliotinių suvažiavimas. I tą -suvažiavimą atsilankė ir 
kalbą pasakė “Lietūkio” garbės pirmininkas ir vienas iš didžiausių “Lietūkio” veikėjų ilgametis Lietuvos Ministras Pirmininkas ir Finansų Ministras, da
bar Žemės Ūkio Ministras, Juozas Tūbelis. Suvažiavimas su ovacijomis nutarė pasveikinti Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną, dabartinį 
Ministrą Pirmininką kun. Vladą Mironą iį Finansų Ministrą Julių Indrišiuną. Visas suvažiavimas praėjo labai sklandžiai ir rimta darbo nuotaika- “Lie
tūkiui” vadovauja pačių jo narių (ūkininkų) išsirinkti asmenys, kurie dalimis kasmet yra perrenkami. (Atvaizde matyti suvažiavusiems įgaliotiniams 
pranešimą apie “Lietūkio” veiklą 1937 m.'idaro “Lietūkio” valdybos pirm. prof. Petras šalčius, o suvažiavimo prezidiumo viduryje sėdi Žemės Ūkio 
Ministras Juozas Tūbelis. Salėje suvažiavimo, dalyviai.

ČEKAI TARSIS SU LENKAIS 
IR VENGRAIS

PRAHA, Čekoslovakija, birž. 
16.
ras Hodza vedė derybas su vo- 
kiečių zudetų atstovais 24 va; 
landas. Po derybų jis ruošėsi 
pradėti pasitarimus .su Čeko
slovakijoj gyvenančių^ lenkiu ir 
vengrų atstotais.

Tačiau ir vesdami taikos de
rybas čekai nepaliauja ruoštis 
karui. $35,000,000 krašto ap
saugos fondui sukelti vajus ei
na sėkmingai, šiam fondui au
kaujama liuosu noru. Policija 
įspėjo krautuvių ir dirbtuvių 
savininkus bei vedėjus, kad jie* 
privalo parūpinti dujų kaukes 
visiems savo samdiniams. Da*

Čekoslovakijos premje-

Pašalino 7 rusus iš 
viršininkų vietų

i Britanijos vyriausy 
bė pateisina savas 

lėktuvų atakas

Dar penkis laivus 
bombardavo su

kilėliai

IŠ LIETUVOS
roma kariškieji pratimai visoj 
šaly. g

Premjeras Hodza pasitari
muose su vokiečių zudetų at-| 
stovais, sakoma, sutikęs priim- 
ti, kaįpo pagrindą deryboms, kluotus Kinijos miestus ir prieš 
nacių pateiktą 8 punktų. pro-1 žudymą Kinijos gyven.
gramą, kurios reikalavimąi Yra tojų,Y;tąT kai kurios Amerikos 
toki: vienokios tėiscs taip če-^a^os organizacijos nurodė, 
kamsg taip vokiečiams, Pripa-j<ad paiįyS lėktuvų ata- 
žinimas, kad zudetų teritorija j4UOja Indijos kaimus ir mies- 
skiriasi nuo čekų teritorijos Lėlius z
savivaldybė zudetų terįto^ijai Ketvirtadienį premjeras 
su vokiečių viršininkais, jų tei- chamjjer]aįn paaiškino parla- 
se laikytis ^Vokietijos ideologi-, mentui> kad britai elgiasi žm0.

duo- 
išsi-

LONDONAS, Anglija, birž. 
(16.— Kai neseniai Britanijos 
I vyriausybė užprotestavo japo- 
, nų lėktuvų atakas prieš negin-

Ketvirtadieni premjeras

bir-
pa-

PARYŽIUS, Francuzija, 
želio 16. — Ketvirtadienį 
skelbta, kad pereitą trečiadie
nį vokiečiai ir italai aviato
riai, tarnaują generolui Frąn-

Ruošiamasi Lietuvos 
Kooperatyvų 
Kongresui

Penktajam Lietuvos koope
ratyvų kongresui, kuris šaukia- 
masM'Kaune birželio 10—11 d.d.

jos, ir atlyginimas 
nuostolių padarytų 

’gomis” priemonėmis 
I nuo 1918 metų.

Japonai užims 
Cantoną

NEW YORK, N. Y., birž. 18. 
— Fašistuojantys Jungt. Val
stijų elementai, toki kaip si- 
dabromarškių organizacija, bu
vo pradėję vajų tikslu save pa
sigarsinti, statydami Henry 
Fordo kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Fordui, parduodančiam auto; 
mobilius plačioms šalies gyven
tojų minioms, fašistų garsini
mas nepatiko, taigi jo sekre
torius Cameron pasiuntė anti- 
nacių sąjungai telegramą, ku
rioj sako, kad Fordas nedaly
vauja politikoj ir kad jis ne
turi nieko bendra su naudo
jančiais jo vardą fašistiniais 
elementais.

MASKVA. Sovietų Rusija, 
birž. 16. — Septyni viršinin
kai, vadovavę departamentui, 
kuris parūpina prekes krautu
vėms, tapo pašalinti iš vietų. 
Jie buvo kaltinami tuo, kad 
nesistengė aprūpinti krautuvių 
perkamomis reikmenomis, kad 
nerupindavo pakankamai duo
nos ir kad kai kurios maisto 
reikmenos buvo gadinamos.

Pašalintieji asmenys yra: G. 
D. Palčikovski, kuris vadovavo 
Šalies vidaus pirklybos depar
tamento planavimui; V. S. Iva- 
nov buvo kaltinamas dėl tru
kumo duonos; A. N. Pozdny- 
šiov, viršininkas supirkimo 
daržovių ir vaisių; M. V. Čer- 
niavski, pirklybos departamen
to organizavimo galva; N. Nk 
Zvierjev, valgyklų ir kavinių 
skyriaus viršininkas; M. N. 
Zemov, ir V. B. Lokšin.

SHANGHAI, Kinija, birž. 16. 
— Vyriausybes atstovas ketvir
tadienį pareiškė, kad Japonija 
yra nutarusi paimti pietų Ke
nijos sostinę Cantoną ir Can- 
ton-Hankow geležinkelį.

Ketvirtadienio rytą japonų 
lėktuvai bombardavo Cantoną 
trimis atvejais, žmonių atakos 
nužudė nedaug, nes Cantono 
gyventojų skaičius paretėjo.

vokiečiamsnj§kjau> negu japonai. Jie 
neteisin- da 24 valandas žmonėms 

vai tetomis kraustyfi jš kaimų.
' Britų lėktuvai atakuoja
mus Indijos ir Afganistano pa- 
rubežiu 'todėl, kad tų apielin- 
kių gyventojai nesutinka iš
duoti fakiro Ipo, kuris kursto Į v 'KANCISCO, 
gyventojus sukilimams 
britų režimą Indijoj.

kai-

prieš

Sveikatos patikrini 
mai vedyboms 

New Yorke

Lojalistų “pražuvu
si” brigada pasiekė 

Francuziją

Ispanijos vandenyse. Halai jr, pravesti yra ^jdaryta eng (ech. 
vokiečiai užpuolė tris britų ir|ninių komisijų> į kongresą ai
du franeuzų laivu<. Ir lengva-yk(i išsiunlin51i 
sukilėliams pulti britų laivus, I 
kai pats Britanijos premjeras' 
Chamberlain parlamente pareiš
kė, kad Britanija negalinti nie
ko padaryti savo laivų apsau
gai.

visiems Lie
tuvos kooperatyvams ir užsie
nio kooperatininkams kvieti
mai, sudaryta programa, nu
matytos paskaitos ir kt.

Kongreso dalyviams numaty
ta surengti eilę ekskursijų į žy-

X, • ! v •a-j* •> • menius Kauno kooperatvvus,Svirks maistą tiesiai jų įmones bei kitas įstaigas.
Užsienio svečių . laukiama iš 

Švedijos, Anglijos, Vokietijos, 
Čekoslovakijos ir kilų kraštų. 

_ Kongreso proga yra numaty
ta suruošti ir kooperatinės 
spaudos bei propagandos paro
dą, taip pat yra numatyta su
ruošti kooperatinės gamybom 
parodą, kurioje su savo gami
niais dalyvautų Pienocentras, 
Lietūkis, “Parama”, “Spaudos 
Fondas” ir kiti kooperatyvai.

Tsb.

Į kraują

Į ketvirtadienį pranešė Ameri- 
kos Daktarų Asociacijai, kad 

| surasta priemonė įšvirkšti tie
siai 
nūs, 
turi 
nas. 
ma
druskų.

Nauja priemonė žmogui mai- 
i atvė- 

veik-

i žmogaus kraują prote*- 
t.y. tokio maisto, kurio 

kumpis, kiaušiniai ir pie- 
Iki šiol būdavo įšvirškia- 
tik cukraus, vandens ir

NEW YORK, N. Y., birž. 16.
— Nuo liepos 1 dienos šių me- 
tų New Yorko valstijoje įeina tinti atrodo'svarbi’ tais 
galion įstatymas, kuris reika-'jaiSj kai pilva3 atsisako 
lauja, kad nuo laisnio vedy- « ypač po operacijos. 
boms paėmimo iki vedybų pra-1  
eitų ne mažiau, kaip 10 dienų. — * _
Iki šiol veikęs įstatymas rei-__ Etiopas sužeidė ke-
kala’vo tik 72 valandų nuo lais- turis italus Romoj

Baltijos Tautų 
Savaitė

Birželio mėn. 16-18 dienomis 
įvyks lietuvių, latvių ir estų 
tautų bendradarbiavimo kon
gresas. Į kongresą suvažiuos 
įvairių organizacijų bei drau
gijų atstovai. Kongresui pa
ruošta plati progHjąma. Kongre-

nio paėmimo iki vedybų.
Naujas įstatymas, be to, rei

kalaus, kad besirengiančios su-’ Pereitą ketvirtadienį 'etiopas 
situokti poros, itaip vyro taip meldėsi prie paauksuoto Judos' so posėdžiavimo laikui duotas 
moteriškes, sveikata butų pa- liūto, kuri italai atgabeno čia “Raitijos savaitės” vardas, 
tikrinta daktaro, pirm negu įš Etiopijos, kai ją užkaria- 
jie eis laisnį vedyboms gauti.*x vo.

Etiopas meldėsi balsiai. Prie 
'Baigia didelius sta- j° Purtino armijos kaplto- 

nas. Etiopas pakilo ir kinžalu 
sužeidė jį. Mėsinės vaikas mė
tė į etiopą savo dviratį. Pasta-

DEARBORN, Mich., birž. 16, rasis ir jį sužeidė. Sužeisti bu-
. Henry Ford baigia staty- vo du fašistų milicijos nariai.

Kitais pranešimais generolas' bos darbus, kurie kaštuos apie Pagaliąų vienas milicininkų nu-
- Du karininkai, Franco ketvirtadienį įsakė su-

Brazilijos jūriniu 
kams kalėjimo 

bausmė

HENDAYE, Francuzija, birž. 
16. — Lojalistų Trečioji Di
vizija, užsilikusi Pirinejų kal
nuose po t6, kai karo frontas 
nuslinko toliau į Viduržemio 
pajūri, ir skaityta iš karto k£*n 
pražuvusi, vėliau darė daugį 
kliūčių sukilėliams. Pagaliau 
sukilėliai velk visai ją apstiro. 
Kad nepatekti į sukilėlių tan
kas šie lojalistai ketvirtadienį 
parėjo Francuzijos rubežių.

4.

tybos darbus

RIO DE JANEIRO, Brazili- 
ja, birž. 16, > 
ir 11 jūreivių nubausti kalėti; kilėliams pradėti ofensyvus vi- bas ėina jo River Rouge įmo- 
kiekvienas po 92 ifithiesius dėl sose karo fronto srityse. Fran- nes išplėtimui. Be to, statybos

ROMA, Italija, birž. 16. —

,000. - Didžiausias dar- šovė etiopą.

Tsb.

Trys moteriškės buvo- sun-
dalyvavimo sukilime gegužės co tikslas esąs juo greičiau su- darbai stumiami Fordo įmonė- kiau ar lengviau sužeistos, kai 
11 dieną prieš diktatoriaus Ge-; triuškinti lojalistų jėgas. Ar se miestuose Sommerville, sugriuvo veranda ties 4519 
tūlio Vargas režimą. Bausmę jam pavyks tikslas taip grei- Mass., ir Norfolk, Va. Nauja Lake Park avenue. Veranda ir^ 
paskyrė jiems nacionalios ap- tai atsiekti, kaip jis nori, pa- karburatorių dirbtuvė statoma moteriškės krito 20 pėdų že-

' mėn nuo antro aukšto.saugos teismas. Milforde, Mich.rodys Ateitis.

rytų vėjai; saufe 
leidžiasi 8:27 va-



KELIONE J WESTUS SU TROKU

mainos, kur

M

vąlandą jau buvo-
Utah. šis miestas

taip pat, tvarko(Tęsinys)
. Matėm Velnio Maudynę

čia sustojome pažiūrėti “Dė
vite’ Slide”. Taip iš senesnių 
laikų yra pavadintas. Kalne iš
plautas takas kelių šimtų pė
dų aukštumo. Atrodo taip gra
žiai, kaip kad butų cementu iš
lietas. Nuo pat viršaus kalno, 
iki slėnio, kame nedidelė upė 
teka iš kalnų, žmonės pavadi
no Velnio čiuožyne—sako, kad 
velniai čiauždavę į tą upelį mau
dytis, ir bečiuoždami ištrinę sė
dynėms tokį gilų taką akmeny
je.

Utah yra akmenų kalnai ir 
mažai yra dirbamos žemės. Čia 
tuose kalnuose nėra jokių me
džių. Apaugę tokia žole, ku
rios jokis gyvūnas negali ėsti. 
Vadinama ji “Sedge Grass”. 
Kur-ne-kur kloniuose matyt 
ganosi gyvuliai. Ūkių labai ma
žai matyti. Jeigu kur ir yra, 
tai labai mizernai atrodo. Vie
noj vietoj tarp kalnų susitikom 
daugybę avių ant kelio, čia tu
rėjo musu trokas sustot iki 
praleidom (tą parodą avių, tai 
kurių galėjo 
Dar niekados 
buvau matęs
Mes taip sau kalbėjom, kad jos 
keliauja gal būt i Cicagos 
stockyardus, bet pamatėm už 
poros blokų, kad yra pora žmo
nių, kurie jas tvarko. Vieni jo
ja ant arklio, o kiti važiuoja • *

būt apie 3,000. 
savo amžiuj ne- 

tokio būrio avių.

Atėjo Nauja
Kultūra No. 4

Tik ką gavome iš Lietuvos 
\ “KULTŪRĄ”, kurios turi- 

nys yra kaip seka:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleckis.
Stokholmas—Salomėja Neris. 
Rasistai ir rasių nelygiavertiškumas 

—G. Zimanas.
Eilėraščiai apie meilę—A. Rūkas. 
Prievakaris—N. Ostrovskij.
Pastabos apie Gogolio “Mirusias 

sielas” — A. Laisvydas.
Trobesiai ir danga—žmogaus ener

gijos taupytojai — J. ’ ?Acus- 
Anūkas.

Populiaria Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t

KAINA 45 CENTAL 
GALIMA GAUTI

Naujienose 
1739 So. Halsted St Chicago,

Kiti Lietuviai Daktarai

III.

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
NEPRIKLAUSOMYBES

Deklaracija KITATAUČIAI

1646 West 46th Street

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS

PO- 
10: 
iki

srm- 
salo- 

šauk- 
kitas 
Šmo-

ze- 
vi- 
uz-

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

P. ŠALTIMIERAS.

Garsinkites “N-nose”

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Bark 3395

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

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

8

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

1 GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
•VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

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

Dr., Margeris 
332£$o. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So, Halsted St., Chicago, III.

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tų dienų, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus akto, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimų. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies tauta šiandien su 
ypatingu širdies kilnumu skelbiame laisvę ir 
taikų.
LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisvės pilis yra supilta... 
taip ir finansinis musų ir jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinio planavimo. Lithua- 
nian Building, Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų ramsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklausomybės.

Fordu, šuo 
avis.

Kaip 10 
me Ogden,
yra vadinamas Salt Lake City. 
Turi 50,000 gyventojų, kurie 
apsupti iš visų pusių kalnų, 
šio miesto vardas pareina nuo
to, kad ten yra druskos eže
ras, ir druskos
druskų kasa. Čia vienas kalnas 
stebėtinai atrodo: kai ,žiuri tai 
rodosi, kad jis užgrius ant mie
sto. Atsirėmęs į miestų yra 
kalnas, apdengtas sniego. Ka
dangi aš nutariau čia pailsėti, 
tai vėliau sumaniau nueiti prie 
to kalno. Paėjęs kokias įtris 
mylias, suradau, kad yra dar 
25 mylios! Taip ir baigiau ke
lionę, nepriėjęs prie kalno.

šeštadienį nakvojau Salt 
Lake City, o sekmadienį 9 vai. 
ryto išvažiavome į vakarus. 
Atvykome 11:15 vai. į Snow- 
ville miestelį, Dešimt minučių 
pailsėję, leidomės tolyn. Priva
žiavome Strovell miestelį. Tai 
buvo Idaho valstijoje, čia vi
sur buvo kalnai ir kalnai. Me
džių niekur nematyt, ūkininkų 
barnės tai turi perdaug tyro 
oro,—visos be stogų, daug ir 
gyvenimų triobų be stogų arba 
pusiau nudraskytais stogais. 
1:35 P. M. buvom Burley. Ma
žas farmerių miestelis labai 
biednai atrodo, kaip ir visa a- 
pylinkė. Toliau važiuojant bu
vo matyt nedideli ūkiai.,.-Ma
tyti, čia lietaus nebūna, tai vi
si ūkininkai turi irigaciją. Dar
žai ir laukai yra iriguojami: 
užleidžia vandenį iš tam tikrų 
iškastų grabių, į kurias maty
ti, vanduo yra pompųoj amas su 
pagalba tam tikrų pompų. Su
stojom Twin Falls pailsėti, čia 
visur kalnai pliki, apaugę to
mis bjauriomis žolėmis,4 kurios 
nėra naudingos. Atvažiavom į 
Boise 7:14 vai. vakaro sekma
dienį. Boise yra labai gražus 
miestas, turi apie 22,000 gy
ventojų. Ta Idaho sostine. Boi
se apleidom 8 vai. vakaro ir va- 
žiavom iki Veiser. čia vėl 
ilsis 10 minučių. Apleidom 
40 vai. vakaro. Važiavome 
Huntington, Orcgon. Kaip
15 vai. vakaro apleidom Hun-

laumiu-NAUJIENŲ Foto]

MOTINA. Taip, tai yra 
Clara Bow, kitą syk pagar
sėjusi filmose, kaipo mer
gaitė, kuri turi “It”, ir vė
liaus tapusi aktoriaus Rex 
Bello pati. Birželio 14 dienų 
Santa Monikos ligoninėje ji 
pagimdė dąr vienų sūnų, 
kurs svėrė 5 svarus ir 11 
uncijų.

Gimdymas buvo sunkus, 
nes turėjo Jjuti padaryta 
Cesario operacija. Pirmasis 
paneles Bow vaikas dabar 
yra trijų ir puses metų am
žiaus ir vadinasi Rex Lar- 
bow Bell

PILSEN
LIGHT FLOOK OIL

Tikrai šį lengva gintarinė aliejaus-yarnišio-staino kom
binacija nuvarnišiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip magikas.
Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Maleyos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

—.....

tington, kaip 10:15 vai. vakaro 
ir vėl čia mainėse laikas. Jau 
čia buvo viena valanda skirtu- 
mos. Buvo ne kalnų laikas, bet 
Pacific Time. Juo toliau važiuo
jame, juo labiau mažinąs lai? 
kas.

Oregon valstiją įvažiavus 
nors ir nakties metu, bet buvo 
smagu žiūrėti į aplinkumą 
Tiesa, čia irgi buvo vien tik 
kalnai. Vietomis matai mėnu
lį, o vietomis nematyt visai už 
kalnų. Kalnai buvo apaugę gra
žių medžių, čia važiavome per 
visą nakti su mažomis pertrau
komis. Turėjom taip pat per 
kalnus važiuoti ir ryto metą į- 
'važiavome į “Columbia River” 
Highway. čia buvo vienas iš 
puikiausių vaizdų. Turėjom va
žiuot visą laiką į kalną apie 
3,000 pėdų. Kada pažiūri 
myn, tai atrodo, kad musų 
sas vežimas kris žemyn ir 
baigta bus musų kelionė. 

i
Kada užvažiuoji ant kalnų, 

tai randi, kad net miesteliai 
yra kalnuose su gražiais ūkiais 
ir gyvuliai ganose nieko neat- 
bodami. Tai yra gražiausi vaiz
dai. Visokios gėlės ir vaisiniai 
medžiai žydi. Yra čią daugybė 
sodnų. Važiavom ir gėrėjomės 
gamtos grožybe, čia vėl užva- 
žia'vom milžiniškus kalnus, ku
rie stovi sniego apdengti, o 
kloniuose yra šiltas oras. Taip 
važiavom iki Portland, Oregon, 
kur turėjom apsistoti.

Apie patį Portlandą tai rei
kėtų, kad kas ir parašytų.

—žvalgas

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, yidelčiys, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti. Šie šeši 
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien tęlpą Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas/ Išleng- 
yo per keletu savaičių susirink- 
sit gražų setų. Tie ‘setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių kainų niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.
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NAUJIENOS, Chicago, UI

Lietuvos Naujienos
• ■'

Kaip Kuriama Zoo-J,uos® bus.p?t.alPtoti briedži«i> i *. € Vr elniai, danieliai ir stirnos. Be
logijos Sodas Kaune

Profesorius Tadas Ivanaus
kas, uolus zoologijos sodo kū
rėjas, paaiškino, kaip steigia
mas zoologijos sodas. Dabar 

. ' • v

paskubomis vykdomi sodo tvar
kymo bei statybos darbai.

Jau padarytas ir dalinis so
do išplanavimas, tačiau šis dar
bas sunkiai vyksta, nes sutin
kama daug keblumų dėl zoo
logijos sodui pasirinktos vietos 
įvairumų. Visas sodo išplana
vimas tegalės būti atliktas tik 
po 1-2 metų.

Zoologijos sode jau išvesto 
kelio magistralė, sodas aptver
tas tvora ir padaryti gražus 
vartai. Taip pat jau pastatyti 
pastatai plėšriesiems paukš
čiams. Vienas 6( skyrių narvas 
specialiai skiriamas grifams, 
ereliams, 'vanagams ir saka
lams. Pastatyti gardai elnių 
giminės žinduoliams. Jie ap
tverti cinkuotos vielos tvora.

LIGHT 
ROOROIL

PRIDUOK SAULES ŠVIESUMĄ 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE

oi DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

Tel. LAFAYĘTTE 0727
........... .  "■ m U..............Į............. ... II imi, II I I I H I I I I■ ■■■■ .................

t—>■ -i koplyčios visose 
.1—* l<sl 1 Chicagos dalyse

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero’
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place phone Ganai 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street Tel. Pųllman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS 
į4704 So. Weštern Avė. Phone Vipginia 0883

; . i i —   ■     1 1 ———.................................................................................. — 

Ą. M. PHILLIPS
3307 Lituaniea Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wes]ern Ąve. Phone Grovehill 0142
14|0 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

šių įrengimų dar pastatyti trys 
narvai lapėms, du narvai meš
kėnams, kurie yra jaukus, ne
bijo žmonių, ėda kas pakliūva 
ir yra judrus. Be abejo, šie su
tvėrimai bus zoologijos sodo 
lankytojų labai mėgiami. Meš
kėnams narve įrengiami pa
togumai: pastatomas didelis 
medis ir kt.

Zoologijos sode prie Girstu
pio upelio bus įrengtas tven
kinys. Aplink jį bus pieva, ku
ri bus aptvertą žema vielų tvo
rele. Toje pievelėje ir tvenki
nyje bus patalpinti vandens ir 
balų paukščiai. Greta bus pa
statytas pastatas, kuriame pau
kščiai turės praleisti žiemų. Ne
trukus bus pradėta statyti nar
vai tetervinams ir kurtiniams, 
o kiek vėliau—fazanams ir at
viras narvas Lietuvoje žiemo- 
jantiems paukščiams.

Šiais darbais ir bus baigtas 
zoologijos sodo šių metų įren
gimo darbų planas. Tolimes-

' Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį 

niems darbams tuo tarpu nė
ra lesų.

Zoologijas sodas jau dabar 
turi ne maža žvėrių ir paukš
čių. Beveik visi busimieji so
do gyventojai dar yra pas pri
vačius aukotojus. Tsb.

GRASINIMAS
Vyras grįžta ant pirštų galų 

iš “kelionės” po barus. Jis ka
binete randa vagį su revolve
riu rankoje. Jis nori sušukti, 
bet vagis pagrąsina:

“Tik pamėgink bent garsų 
ištarti, tuoj pašauksiu tavo 
žmonų!”.

Mrs. Anęlia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westem 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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 atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
. 756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos:, nuo 1—3 ir 7—8 
Serėdomis ir nvdėl. pagal sutartį 
R6z. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Penktadienis, birž. 17, 1938
Ofiso TeL Boulevard 5811

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. o£ 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 x

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. 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 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tet Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Kritika ir Polemika
MĖGINKIME SUSITAIKYT.
Pažangiųjų' srovių bendras 

veikimas pradėjo aktualiai kri
kti, Aš atsišaukiau (“Naujie
nų** 29 d. balandžio laidoje) į 
Wilkes-Barriečius ir Kanadie
čius, ar negalėtų persiskyrusios 
srovės rasti vėl bendrų kalbų 
o paskui ir taikų y.t tais, su ku- 
ripis dabar jau neveikiama ben
drai.

yra mechaniškas — tolei, kolei 
priešas neužpuola tikrai, kruvi
nai mus daužyti, naikinti. Met 
tik tada idėjiniai vienysimės, 
kada tie niekšai įvairiais gink
lais mus pradė t naikinti., Taip 
dabar darosi Ispanijoj. Raisia 
puikus mums pavyzdis! O jau 
yra su virš penkiolika šalių, 
kur fašizmas pilnai viešpatau
ja, demokratybės nė ženklo 
nėra. 1

“Naujienų” redakcija, ap 
žvalgoje, tų mano atsišaukimų 
pavadino “mechanišku taiky
mu.” Man šitas terminas pati
ko. Dalinai taip ir yra. Aš, ra
šydamas atsišaukimų, nemaniau 
apie jokį charakterizavimų. Aš 
turėjau tiktai vienų vienatinę 
idėjų — didelę, ne mano vieno, 
o visų pirmeivių idėjų priešais 
fašizmų, už demokratybę. (Ret 
kas kovoja už demokratybę, 
tas privalo pats jos principų 
laikytis — ar ne? —“N.” Re.d). 
Ta idėja mane skatino rašyti 
atsišaukimų į besiskirstančius 
pirmeivius!, kuomet jų bendras 
priešas rikiuojasi ir demonst-. 
ruoja prieš juos.

Taikymas, o ir visas musų 
susidėjimas į bendrų veikimų

Kodėl mes mechaniškai dėjo 
mes į bendrų “frontų,” mecha
niškai tverėme lietuvių kongre
sus — Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoj? Toliaus, kodėl me 
ehairiškai skirstomės, atsimo
tam nuo bendro veikimo? Ar 
dėl to, kad kai kurie iš mus 
netiki, jog fašizmas tikrai pa
vojingas žmonijos laisvei, de- 
mokralybei, žmoniškumui?

Kas netiki, neturi los idėjos, 
tas negali turėt noro darbuotis 
prieš pavojų. Tas pavojus jam 
išrodo permenkas, laikinas. 
Jam tada bendrame fronte da
lyvauti nėra prasmės. Tokiose 
sąlygose būtinai reikia m ūmu 
skirstytis. Mechaniškai suvieny
ti mus niekas neįstengs. Silkės

<»a>

Acmp Telpphoto
Milionienus p a p*a neleido šiai mergaitei teketi už 

jos šokėjo, bet ji pastate ant savo. Ji yra Andrėa 
Luckenbach, 18 metų, milionieriaus duktė, o jos jau
nasis arklių jojikas William Dobbs. Long Islande 
pastorius nesutiko juos apvezdinti, bet mergaitė pasi- 
jicškojo pastoriaus kitur. , ' ->

Belaukiant SLA 
40-to Seimo
tai važiuos į seimų.

Tas seimas buj ^crantone.

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Cicero Tavernų Savininkų Susivienijimo
METINIS MĖNESIENOS PIKNIKAS

— įvyks —

Šeštadienį, Birželio 18 d. 1938
ROYAL OAKS PIKNIKŲ PARKE,

87th ir Kean Avė., Justice Park, III.
u (1 blokas i rytus nuo Kean Avenue)

Žaismės, Lenktynės, Šposai! Atdara 2 v. p. p. iki 3 v. r.
BUŠAI EINA IKI PARKO nuo 22-ros ir Kenton Avė. 2:00 v. p.p.

4:00—6:00 v. p. p. Į vakarus ant 22-ros gt. iki Harlem Avė. 
—paskui į pietus iki Daržo. BUŠAI STOJA PRIE CICERO AVĖ.:
52 Avė.—Austin Blvd.—Ridgeland Avė. arba sustoja ant signalo.

šįvakar
Olympic PICNIC

VYTAUTO DARŽE

bačkoje mechaniškai suvieny
tos. Mes esam gyvi ir ne sil
kės, taigi nesuvienijami. Reik a 
tik idėjos. Ta suvienysi.

Aš atsišaukiau: ar negalėtu
mėt rasti bendros kalbos su 
.ais, su kuriais negalite jau 
bendrai veikti? Dabar aš klau
piu: ar negalėtumėt rasti liuo- 
so laiko kasdien pastudijuoti 
fašizmo ir demokratizmo klau
simus? Gvildendamas tuos 
klausimus*, kiekvienas po kurio 
laiko pamatys, jog fašizmas y- 
ra pasaulinė idėja. Biauri idė
ja, bet idėja. Ji biauri mums, 
bet graži ir gera imperialistinio 
kapitalizmo gynėjams. Ir ji ne
išnyks tol, kol kapitalizmo vieš
patavimas pasaulyje neišnyks. 
Jų šiek tiek sumenkinti, paže- 
boli gali tik demokratinės spė
kos, jeigu josios bendrins savo 
laisvės* darbų. Yra teisinga A- 
merikos laisvės kovotojų pa
tarlė: Nuolatinis hudąjima£j yrą 
tai laisvės kaina." (Et’ernal vigi- 
lance is the price of liberty). 
Taigi ir budėkime, ir darbuoki
mės bendrai dėl bendro reika
lo.

Apie faktus, skirtumų tarp 
mus darančius, “Naujienų” re
dakcija klausia manęs:

Baltrušaitis apie 
nėra girdėjęs? 

tai reikėjo nuro- 
dalykai griauja 

— kitaip kalbos/

šituos faktus

PO
IŠ LIETUVOS

LAUKUS PASIŽVALGIUS

“tautiškus 
rasis.
kada Vini-

Nėra Stipresnės įstaigos Dėl
TAUPYMO

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

KIEKVIENO ASMENS PINIGAI
Apdrausti iki $5,000.00

Taupytojams
IŠMOKĖ.! OM JĮ n/ 
DEVIDENTO M*/C/

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO 1
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

dyti, kad tie 
bendrų darbų, 
apie bendro darbo naudingumų 
paliks tuščios. Mechaniška “tai
ka” tarpe žmonių, kurie gyve
na ne po diktatūros jungu, nė
ra galima.”

Aš esu tat girdėjęs,—tariant, 
skaitęs laikraščiuos.

Aš savo atsišaukime to ne
priminiau dėl to, kad suintere
suotieji žmonės, — abi susiki
virčijusios pusės, — jau buvo 
beveik paliovę tatai nurodinėję. 
Žinoma, tos priežastys da ne
buvo išnykusios. Dėl to pirmas 
mano atsišaukimo sakinys bu
vo: ar negalite rasti bendros 
kalbos? Tai sakydamas, aš ma
niau, kad abi prisės susieis, iš
kuls nesusipratimus tiek, kiek 
matys reikalų, ir tada vėl pra
dės bendrai darbuotis prieš 
bendrų priešų.

—J. Baltrušaitis.

KIDULIAI. — Dabartiniu pa
vasario laiku pasižvalgius po 
Kidulių valsč. ūkininkų laukus, 
teko pastebėti, kad rugiai nu
kentėję nuo praėjusios žiemos, 
vietomis labai išretėję, o vieto
mis labai gerai atrodo ir tiki
masi rugių derlių tiek grudų, 
tiek šiaudų, jei vasarų audros 
ir ledai nepakenktų, gauti ne
mažesni už pernykštį. Kviečiai 
žymiai blogiau atrodo, negu ki
tais metais, bet, deja, už per
nykščius tai 3—5 kartus geres
ni. Tad ir jų derlius numato
mas* gauti žymiaį didesnis,/ ne 
gu pernai. Dobilai šiemet gali 
būti labai geri, jeigu šiuo lai
ku tik butų gerokai lietaus. 
Tad apie dobilų derlių dar nie
ko negalima pasakyti, nes jie 
gali būti tokie blogi, kaip per
nai ir net ;60-r48(T& geresni už 
pernykščius. Vasarojai, beveik 
visų kiduliečių ūkininkų, jau 
atsėti, tik pasėti 'grudai į sau
sų žemę nedygsta ir daugelis 
jų nuo sausrų nustoja daigu
mo ar- dalį grudųr sunaikina 
įvairus vabalai. Tad jų derlius, 
jau dabar galima spręsti, bus 
žymiai mažesnrs^nAvpernykštį. 
Bulves paskutiniu >fe<u baigia 
atsodinti visi ūkininkai. Ganyk
lose ir pievose nesant lietaus, 
žolės mažai tėra, žodžiu, žie
miniams, vasariniams javams, 
pievoms, dobilams ir ganyk
loms labai reikią lietaus.

savaitę.
Į tų laikų delegatai tikisi kų 

nors gero atlikti savo organi
zacijai.

Bet kų jie atliks, jie ir patys 
nežino.

Pirmiausia gal jiems teks pa 
i barti savo viršininkus. Jei ne 
už kų kitų, tai už apsnūdimų.

Paskui jiem 1 teks svarstyti 
naujus sumanymus. Kaip pa
prastai, beveik visus tuos su
manymus jie atmes.

Bus užsiminta ir apie nepa
baigtus darbus. O tie darbai 
niekad nėra pabaigti. Pavyz
džiui, perkėlimas Susivienijimo 
Centro raštinės į Pennsylvani- 
jų. Tas darbai per penkiolikų 
metų nebuvo pabaigtas. Čia 
nuosprendis vėl gal bus “ali- 
dėt ant toliaus”.

Reiks išdalinti 
centus”, jfeigu tokių

Reiks snusterėti,
kas skaitys labai ilgų savo pa
sigyrimų raportui ir gal dar iš
nešti padėkos rezoliucijų už tai, 
kad jis* tų raportų pabaigė skai
tyti. šiais metais raportas ga’ 
bus dar ilgesnis, nes paprastai 
kada nėr ko raportuoti, tai ra
portai išeina labai ilgi.

Gal reiks, o gal nereiks pasi
ginčyti apie Smetonos norus 
užvaldyti Susivienijimų.

Paskui reiks išrinkti naujų 
redaktorių.
f Paskui reiks patvirtinti tų 
pačių Pildomųjų Tarybų.

Pagalios reiks atkelti siekamų 
seimų kur nors arčiau į vidurį 
Amerikos, ir su padilgintais 
broliškais jausmais važiuoti na
mo.

O atvažiavus namo, teks at
siminti, kad labai daug svarbių 
klausimų . .vį^ąi nebuvo nei 
svarstyta.?'• r

SLA 40 Seimo Delegatas.

White Eagle Dešrų 
Ir Gardėsų Krautu
vės Įkurtuvės

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Amerikos Liet. Kongreso 
Chicagos Skyriaus

Vilniaus Lietuvių Te 
legrama Lenkijos 
Ministeriui Pirm.
Visų Vilniaus uždarytųjų lie

tuviškų organizacijų atstovai 
nusiuntė Lenkijos ministeriui 
pirmininkui gen., Skladkoyskiui 
telegramų, kurioje prašoma 
kuogreičiau išspręsti teigiamai 
balandžio 4-tų dienų įteiktame 
memoriale išdėstytus skundus. 
Nusiųstųjų telegramų pasirašė 
šių uždarytųjų lietuviškų orga
nizacijų atstovai: Tautinio Vil
niaus “Ryto”, Švenčionių “Ry
to”, Lietuvių Mokytojų sųjun- 
gos\ Liet. Šv. Kazimiero drau
gijos, Lietuvių Mokslo Draugi
jos ir Lietuvių Sporto Klubo.

Tsb.

BRIGHTON PARK. — Ry
toj įkurtuvės White Eagle deš
rų ir gardėsų krautuvės, 4166 
Archer avenue.

Naujosios dešrų krautuvės 
tikslas aprūpinti savo lankyto
jus namų darbo dešromis, kum
piais ir kitokiais gardumynais, 
žinoma, turint galvoje, pirmiau
siai, jų gerų darbų ir rųšį. O 
rytoj, iškilmingų įkurtuvių 
proga, visi kas tik užeis pirk
ti, gaus po puikų paminklėlį.

■ Krautuvės savininkais yra 
p.p. Zaleskiai ir sūnūs, jie pa
tys prižiūri ir mėsos pagami
nimo darbus. (Skelb.)

Uždare Penkias Ali 
nes Už Gėrimus 
Nepilnamečiams

lei- 
už 

pardavinėjimų svaigalų nepil
namečiams. Tos. alinės buvo 
ties 7629 Paulina, 1555 Howard 
Street, 3658 26th sitreet, 3212 
E. 92nd street ir 460 East 35th 
St. <

Alinė ties 3031 Madison str. 
prarado leidimų už? nesilaiky*-

Miesto valdyba panaikino 
dimus penkioms alinėms

VU
mą uždarymo valandų

BIRUTES DARŽE
\ \ • . • . , '/ * , . f. v. ■ ;   

79th ir Archer Avenue
JUSTICE, ILL.

CHICAGO J

20,

Dykai Paminklai!
IŠKILMINGAS

ATIDARYMAS
NAUJO

WHITE EAGLE SAUSAGE
STORE and DELCATESSEN

4166'/2 ARCHER AVENUE

šeštadienį, Birželio 18 d. 1938
Pilna Eilė Dešrų ir umpių . . .

• KAPOTAS KUMPIS
« RŪKYTAS KUMPIS
• KEPTAS KUMPIS
• RŪKYTI BUTTS, ir t. t.

KRAKOVINIŲ 
LENKIŠKŲ DEŠRŲ

• RŪKYTAS CALIS

DELIKATESŲ SIPECIALAI — GATAVI IŠĖMIMUI 
COLE SLAW . . . BULVIŲ SALADAS, KIDNEY BEAN 
SALADAS . . . CORNED BEEF, KEPTAS VIŠČIUKAS 
. . . BARBECUE PORK LOIN . . . BARBECUE SPARE 

RIES, ir t. t. '

DYKAI PAMINKLAI!

Šių Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

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

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

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

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

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

Visus dolfumentus ir laivakortes oa- 
runins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius. 
1730 St„ Chicago. UI.

Sekm., Birželio 1Q
1 9 3 8

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO Įžanga 15 c
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Neva 

Pnblhhed Daily Bzcept Sunday by 
The Lithuanlan Newa Pub. Co^ Ine.

1789 South Habted Street
Telephone CANAL 8500

Sabscription Ratea:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

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

Kongresui skirstantis
Kai išeis šis “Naujienų” numeris, J. V. 75-asis kon

gresas jau, veikiausia, bus pabaigęs savo sesijų.
šiam kongresui buvo labai nepalanki didžioji spau

da. Ji- nuolatos jį atakavo už tuos socialinius įstatymus, 
kuriuos kongresas priėmė. Daugiausia atakų susilaukė 
įstatymas darbo valandų ir algų reguliavimui pramonė
je ir paskyrimas daugiau, kaip trijų bilionų dolerių, ko
vai su nedarbu.

Bendras spaudos tonas buvo toks, kad kongresas 
duodasi vartoti prezidentui Rooseveltui, kaip aklas įran
kis, suteikdamas jam “diktatoriškas” teises ir leisdamas 
jam “eikvoti” krašto iždų.

Kai dėl Roosevelto “diktatoriavimo”, tai buvo kaip 
tik priešingai. Nors abi kongreso šakos ,turi milžiniškas 
demokratų partijos daugumas, bet jisai atmetė du labai 
svarbiu Roosevelto sumanymu: sumanymų padidinti
Vyriausiojo Teismo narių skaičių ir sumanymą peror
ganizuoti administracijos departamentus.

0 priekaištas dėl tariamo iždo eikvojimo skamba 
gana keistai, matant, kad tie patys laikraščiai, kurie da
ro šitą priekaištą prezidentui, bara jį ir už tai, kad ji
sai nepasiskubino suteikti pagalbos bankrotuo j antienas 
geležinkeliams.

Tos atakos prieš Rooseveltą yra daromos daugiau
sia grynai partiniais sumetimais. Mat, rudenyje bus 
naujo kongreso rinkimai. Bus renkamas visas atstovų 
butas ir 34 senatoriai. Taigi dabartinės administracijos 
priešai stengiasi pasigaminti tiems rinkimams amunici- 
jos. , , jmtl: ■ ■.
Paminėjo Jogailos karaliavimą Lenkijoje

Katalikų bažnyčia Lietuvoje kartu su vyriausybe 
šiemet gegužės mėn. 29 d. iškilmingai paminėjo “krikš
čionybės 550 metų sukaktuves” Lietuvoje. Bet krikščio
nybė Lietuvoje prasidėjo ne 1388 m., o daug anksčiau. 
Kaip “Lietuvos Žinios” nurodo, pirmas Lietuvos krikš
tas įvyko prie Mindaugo, 1253 metais. Taigi dabar su
kanka ne 550 metų nuo krikščionybės pradžios Lietuvo
je, bet 687 metai.

Šitą faktą žino ir Lietuvos kunigija. Vyskupai pa
skelbė “XX a” savo laišką, kuriame sakoma:

“Jau karalius Mindaugas buvo priėmęs šventą
jį krikštą ir tuomet jau buvo įsteigta viena vysku
pija, nors ji neilgai teišliko. Bažnyčių ir vienuoly
nų, daugiau ar mažiau, jau yra buvę net Vilniuje 

• prieš visos musų šalies krikštą. Tačiau krikščiony
bė Lietuvoje įsigalėjo tik tada, kai Jogaila tapo len
kų karalium. Jo ir jojo pusbrolio Vytauto Didžiojo 
rūpesčiu priėmus krikštą Lietuvos diduomenei ir 
žymiai tautai vadovaujančių asmenų daliai, pati 
Lietuva pagaliau buvo įtraukta į didelę krikščioniš
kųjų tautų šeimą.”
Reiškia, Lietuvos katalikų bažnyčia paminėjo Jo

gailos karaliavimo sukaktuves — to Jogailos, kuris su
jungė Lietuvą su Lenkija! z

Lietuvos kunigaikštis Jogaila, patapęs Lenkijos ka
ralium, priėmė krikštą 1387 m. Todėl šiemet sukanka 
ne 550 metų nuo jo krikšto, bet 551 metai.

Kokiais sumetimais Lietuvos dvasiškija mokina 
žmones garbinti Jogailą, kaipo lenkų karalių — ar jie 
ruošia dirvą naujai Lietuvos-Lenkijos unijai?

Iš LIETUVOS
Ir Vokiečiai Mišką 
Veža Per Klaipėdą

Tilžės ir Ragainėsi celulozės 
fabrikai kasmet užsienyje už
perka didelius kiekius žaliavos, 
kuri jurlaiviais atvežama riki 
Klaipėdos. Žiemos uoste ir nau
jame uoste baseine popieriniai 
medžiai perkraujami į baido
kus* kuriuos garlaiviai velka

Užsakyme Kalnai
Chicago je—paltu: 
' Metams , - ..................... - $8.00

Pusei metu - - -   4.00
Trims mėnesiams —>—■ 2.00
Dviem mėnesiams ..... ..... .....1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija  ......... —— 8c

Savaitei  ..........— 18c
Mėnesiui >r- r - •....— 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams------ ------------------ — $5.00
Pusei metų ________________ 2.75
Trims mėnesiams ______ — 1.50
Dviems mėnesiams________1.00
Vienam menesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams___ _____....___. $8.00
Pusei metų ___________------- < 4.00
Trims menesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Karaliaus Vilniaus kanalu, Rus
nės upe ir Nemunu iki Tilžės 
ir Ragainės fabrikų uosttų. Spė
jama, kad šiais metais abu fab
rikai per Klaipėdą gaus tą patį 
žaliavos kiekį kaip ir 1937 m., 
taigi,, jų transportavimas Ne
munu užtruksiąs per visą yasa- 
rą. šiuo metu Ragainės celulo
zės fabrike žaliavos suvartoji
mas žymiai padidėjo, nes jame 
pradėta didesniais kiekiais dirb
ti cęlulozinių gijų audiniams*.

. Tsb.
i • . . •* <•

DANIJOS SOCIALDEMO
KRATAI

Jau devyneri metai, kai Da
nijoje socialdemokratai turi sa
vo rankose valdžią. Šitie metai 
supuolė su sunkiausio ekodo- 
minio krizio laikotarpiu pasau
lyje. Tas krizis neaplenkė ir 
Danijos. Račiau socialdemokra
tinė Danijos vyriausybė taip 
gerai vedė krašto reikalus, kad 
jos įtaka šiandien yra stipres
nė, negu buvo kada nors*.

Pas socialistus “agitacinio,” 
taip sakant, nusistatymo seniau 
vyravo nuomonė, kad eiti į 
valdžią, neturint absoliučios 
daugumos parlamente ir, vadi
nasi, negalint pilnai vykinti sa
vo programą, esą pavojinga, 
nes tokiame atsitikime socialis
tams tenka imti atsakomybę už 
kapitalizmo sdstemos blogu
mus. Daugiausia šitais sumeti
mais vadovaudamiesi, Francu- 
zijos, Šveicarijos, Italijos ir ki
tų šalių “kairieji” socialistai il
gą laiką buvo priešingi dalyva
vimui koalicinėse vyriausybėse.

Bet Danijos pavyzdys šitą 
pažvalgą sumuša. Socialdemo
kratų partija Danijoje ir per 
šiuos devynerius metus nesilio
vė augusi. Nuo 1929 m., kai 
susidarė Stauningo kabinetas, 
partija augo dagi sparčiau. Per 
tą. laiką susiorganizavo 250 
naujų partijos skyrių ir parti
ja gavo 50,000 naujų narių.

Tiesa, Danijos valdžia iš pa
viršiaus neatrodo koalicinė (su
dėtinė), nes visas jos minis*te- 
rių kabinetas susideda iš so
cialdemokratų. Bet parlamente 
socialdemokratai dar neturi pil
nos daugumos, todėl vyriausy
bė gali išsilaikyti tiktai, gauda
ma paramą iš pažangiųjų vals
tiečių ir liberalų. Taigi faktinai 
tą vyriausybę palaikę socialde- 
mokra tų susįtąiprpąs^ su pažan
giais* buržuaziniais sluoksniais.

Bet socialdemokratai yra ne
palyginti didesnė jėga šitoje 
“tylioje” koalicijoje. Jie vieni 
turi apie 44 nuošimčius balsų 
atstovų bute.

Partijos stiprumas
Danijos socialdemokratų par

tija išsiuntinėjo savo metinę 
atskaitą už pereitus metus. Iš 
jos matyt, kad 1937 m. parti
jos skaičius padidėjo 8,000, 
taip kad ji dabar turi 199,283 
narių, mokančių duokles. Prie 
šito skaičiaus reikia pridėti dar 
12,051 narių, kurie yra paliuo- 
suoti nuo duoklių dėl senatvės, 
dėl nedarbo arba kitokių prie
žasčių. Tokiu budu partija turi 
daugiau kaip 210,000 narių!

Atsiminkite, kad Danija sa
vo plotu yra mažesnis kraštas 
už Lietuvą ir turi tik apie tris 
milionus gyventojų. Tokioje 
nedidelėje šalyje daugiau kaip 
210,000 organizuotų socialde
mokratų — tai milžiniška jė
ga.
. Svarbiausias įvykis partijos 
gyvenime pernai metais buvo 
jos nepaprastas laimėjimas* vie
tinių savivaldybių rinkimuose. 
Pastebėtina, kad socialdemo
kratų balsai padidėjo perdėm 
visame krašte — ne tik mies
tuose, bet ir'sodžiuje. Sostinė
je Kopenhagene socialdemokra
tų balsų skaičius pakilo nuo 
126,940 iki 161,855, t. y. 34,- 
915. Pirma socialdemokratų 
balsai tame mieste siudare 61.6 ... I • • *
nuoš. visų balsų, o dabar —- 
64.6 nuoš.

Socialdemokratai užkariavo 
17 naujų miestų ir dabar jau 
50 miestų turi socialdemokra
tines daugumas. Tik viename 
mieste buvo pralaimėta buvu
sioji dauguma. 80 miestų ir 
miestelių socialdemokratų bal
sai pakilo 43,698. Sodžiuje par
tijos balsų skaičius priaugo 
54.249, ir buvo užkariautos 360 
valsčių bei apskričių savival
dybės. V

Prie partijos priklauso 68,- 
190 moterų, kurioms vadovau
ja 84 moterų komitetai. Dide
lio pasisekimo partija turėjo ir 
jaunuolių organizavime: jau
nuolių skyrių skaičius pakilo 
nuo 68 iki 365 ir narių skai
čius pakilo nuo 6,609,iki 27,- 
500. Partija turi da ir “Rau
donųjų Sakalų” organizaciją 
vaikams. Ji susideda iš 127 
skyrių su 11,409 nariais.

Partija veda platų švietimo 
darbą nariuose ir darbininkų 
masėse. Ji, be to, nurinko 333,- 
000 kronų Ispanijos kovoto
jams; 92,000 kronų Ispanijos 
moterims ir vaikams, ir dar su
kėlė 152,000 kronų Ispanijos 
vaikų pargabenimui į Daniją. 
Vien tik Ispanijos respublikos 
gynėjų paramai surinkta 582,- 
000 kronų. Be to, emigrantų 
pagalbai iš Vokietijos surinkta 
382,000 kronų, Austrijos* emi
grantams 137,000 kronų.

Iš to matyt, kad Danijos so
cialdemokratai ne tik energin
gai rūpinasi savo krašto reika
lais, bet ir stipriai jaučia soli
darumą su kitų tautų laisves 
kovotojais.

Danija stovi priešakyje kul
tūringiausių jų šalių visame pa
saulyje. Tai pripažįsta ir pik- 
čiausieji socialistų priešai.

CNATLYVI VYRAI

Komunistų “Vilnyje” aną 
dieną vienas jos štabo narys 
leido sau palyginti bolševizmo 
kritikus šu gangsteriu Capone. 
Bet kai “Naujienos” į šitą 
šlykštų komunistų “literato” 
išsišokimą ;atsakė priminimu 
kai kurių Stalino “žygių”, tai 
“Vilnies” ir ? “Laisvės” pisate- 
liai ėmė davatkiškai dejuoti, 
kad “Naujienų” redaktorius 
įžeidęs bolšeivizmo garbę.
i Gerai. Jęįgu Abekas* ir Bim
ba lokių,| nesmagių diskusijų 
apie šventąjį Staliną nemėgsta, 
tai kodėl jie nepaprašo, kac 
uždarytų savo nešvarią “ar
moniką” tasĮiškurnikas, kuris 
pirmiaus lipdayo savo tulžį ant 
jų pačių,- o dabar nuolatos 
drabsto purvais socialistus?

Prasta yrą ta dorovė, > 'kuri 
^aviškiems turi vienokį saiką, 

» 

o svetimiems kitokį.

TRŪKSTA PRODUKTŲ — TAI 
FAŠIZMO AGENTAI KALTI

X

Viduramžiuose, kai žmogų 
ištikdavo liga arba kokia kita 
nelaimė, tai buvo manoma, kac 
arba Dievas atsiuntė “koronę 
už griekus”, arba Velnias iš
kirto šposą. Todėl ligoje žmo
gus kreipdavosi ne į gydytoją, 
bet į kunigą, kuris, žiūrint 
koks būdavo, jo nuomone, 
“kcisas” — arba prašydavo 
Dievą žmogų “nekoroti”, arba 
švęstu vandeniu ir tam tikrais 
žodžiais iš šventos knygos išvyk
davo iš ligonio “įsimetusią pik
tą dvasią”.

šiais laikais jau daroma ki
taip, ligos arba nelaimės atsi
tikimuose.

Sovietų Rusijos valdovai yra 
“bezbožnikai”; nei į Dievą, nei 
į Velnią jie netiki. Vieną ko
ją jie yra iš viduramžių jau 
iškėlę (tikrai1 nežinia, kurią — 
veikiausia, kairiąją). Bet ka
dangi kita bolševikų koja dar 
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tebėra giliai įklimpusi į vidur
amžių pelkę, tai, įvykus nelai
mei, jie irgi elgiasi savotiš
kai.

Štai telegrama iš Maskvos 
praneša, kad dėl maisto, paša
ro ir kitų reikalingų prekių 
trukumo soviėtų krautuvėse ir 
valgyklose tapo apkaltintas, 
kaip “priešų” agentas, buvęs 
vidaus prekybos komisaras 
(ministeris) Vėizer ir kartu su 
juo šeši departamentų viršinin- 
kai. ;
* Pasirodo, kad Maskvds krau
tuvėse namų šeimininkės išti

soms dienoms negauna nusi
pirkti duonos ir įvairių reika- 
ingų gyvenime prekių (pav. 

kojinių). Restoranuose trūksta 
vietų norintiems valgyti; dirb
tuvių valgyklose, anot “Prav- 
dos” pardavinėjama tiktai vod- 
ka ir papirosai, o maisto nė
ra. Miestp rinkose pardavinė
jama supuvę vaisiai ir daržo
vės.

Apkaltinti, pašalinti iš vie
tų ir patraukti tieson, kaip iš
davikai ir svetimų priešų (t. 
y. fašistų) agentai, paminėta- 
sai Veizer; vidaus prekybos 
planavimo departamento galva 
Palčikovsky; pašaro skyriaus 
viršininkas Ivano v; prekybos 
organizavimo departamento gal
va Cerniavski; valgyklų ir res
toranų viršininkas Zverev, ir 
Zernov ir Lokšin.

Jeigu trūksta maisto gyven
tojams, trūksta pašaro gyvu
liams ir trūksta prekių krautu

vėse, tai kas kaltas? Gal neti
kusi bolševizmo tvarka? Nie
ko panašaus! Ta tvarka yra 
taip puiki, kad žmonės Sovie
tų Sąjungoje turi “laiyringiau- 
sią ir linksmiausią gyvenimą” 
(negaudami nusipirkti duonos 
ir gerdami vodką su papiro
sais, vietoje pietų, dirbtuvių 
valgyklose!). Stalino , tvarka 
yra puikiausia — bet tie ko
misarai yra baisiai netikę!

Kurie komisarai? Nu-gi tie, 
kurie parsiduoda užsienių fa
šistams.

Tokiu budu yra aišku, kad 
visų nelaimių šaltinis sovietų 
Rusijoje yra — fašizmas. Ji
sai veikia per trockistus, ku
rie tarpininkauja tarpe fašistų 
ir Stalino komisarų, norinčių 
fašistams parsiduoti.

Fašistiškam Velniui išvyti 
genialusis Stalinas vartoja ne 
maldaknygę ir krapylą, bet — 
Lenino tezius ir revolverį!
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N au ji vejai SSSR gyvenime
Sovietų Rusijos neoimperializmas.—Pradėta garbinti ru

sų tautos istorijos didvyriai. — Didvyriais laikomi 
ir rusų carų armijos vadai. —* Rusų kalba privalo
ma ir tautinių mažumų mokyklose. — Jau pradeda
ma piršti kirilicą vietoje lotynų raidyno. — Sovietų 
filmų tendencingumas. — Rusiško neoimperizmo 
propaganda.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Yra sakoma, kad niekas ne
gali nustatyti tos dienos, kada 
prasidėjo Romos imperijos žlu
gimas, ir niekas negali pasaky
ti, kada^žuvo jos paskutinis ka
reivis. Tur būt, taip lygiai nie
kas negalės nustatyti tos datos, 
nuo kurios SSSR gyvenime pra
sidėjo nauji bruožai nieko ben
dro neturį nei su komunizmu, 
nei bendrai su darbininkų lai
mėjimais, bet kurie aiškiai turi 
savyje neoimperializmo užuo
mazgų. Šitas neoimperializmas 
per visą SSSR gyvenimą eina 
raudona'gi j’#,11 ir'? jis šhii įkvėpi
mą semia iš buvusių rusų carų 
žemės. Visi tie grynai rusų tau
tos istorijos . didvyriai, kurie 
prisidėjo kitų tautų užkariavi
mui, kurie carų imperijos* sie
nas didino, dabar pradedami 
garbinti ir jų paaukštinimui 
steigiami jų vardo muziejai ir 
paminklai. Štai generolų Kutu- 
zovų, Suvorovo vardai atgaivi
nami ir jie dedami šalia darbi
ninkų klasės reikalų gynėjų, 
tik, žinoma, šalia tokių, kurie 
neprieštarauja dabartinei Stali
no generalinei linijai. Dar dau 
giau, — net buvusieji rusų ja
pono karo vadai dabar prade
dami garbinti ir jei anuometi
nė Rusija tą karą prakišo, tai 
jau visa kaltė verčiama tik ca
ro režimui,, bet nekaltinami tie 
generolai. Jie didvyriais vadi
nami. Juk visiems yra aišku, 
kad anų laikų ęarinės armijos 
vadai buvo ištikimiausi caro 
bernai ir jo sosto patikimi rė
mėjai. Juk jie, o ne kas kitas, 
daugiausia carui davė įkvėpi
mo monarchijos režimo srtipri- 
nimui.

Bet kaip kitaip aiškinsi, jei 
dabar visame garbinamas Sta
linas, jei visi nuopelnai tik jam 
skiriami, jei jis viso pradžia ir 
galas, tai reikia ir praeities ru
sų tautos istoriją taip aiškinti, 
kad visų jos nelaimių kaltinin
kas buvo tik vieiias caras... Sa
kykite, ką toksai istorijos aiš
kinimas turi bendro su mark
sizmu ir bendrai su socializ
mu? 
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Bet SSSR gyvenimas dabar 
pasuko tokia vaga. Štai jau vi
sose SSSR ąutonominėse respu
blikose ir jos kitų tautų apgy
ventose teritorijose visose mo
kyklose šalia gimtosios* kalbos 
rusų kalba įvedama privalomu 
dalyku. Dar daugiau, net mėgi
nama grąžinti kirilica...

Kai kurios SSSR tautos, at
gavę savo spaudą, įvedė lotynų 
raides, o kitos jau iš seno lo
tynų raides vartoja savo gimto
je spaudoje. Netaip dar seniai

sų spauda skubina su “dono- 
sais,” kad štai tokioje tai toki- 
, oje jungtinėje tautinėje respu- 
jlikoje rusų kalba ujama, jos 
mokykloje nemokinama, arba 
prastai mokinama. Nors, esą, 
proletarai ją labai norį išmok
ti, bet visokie sabotažninkai, 
contrrevoliucijonieriai, svetimų 
valstybių agentai sabatuoja ir 
jos nemoko... ;

(Bus daugiau)

Musų Skaitytojai
Romos Katalikai ir 
Naujienos

Mes visi parapijonai žinome) 
kad musų kunigai mums drau
džia skaityti Naujienas. Mes 
nuo seniai esame įsitikinę, kad 
toks draudimas neatsieks tiks
lo. Drauge esame įsitikinę, kad 
toks draudimas nėra išmintin
gas. . -Į

Štai Sekminių šventė parodo 
kaip kunigų draudimas skaity
ti Naujienas nėra išmintingas.

Jei ne Naujienos, tai mes 
Romos katalikai nebūtume ži
noję, kad Sekminės teko birže 
lio 5 dienai. “Draugas” birželic 
4 dieną apie Sekmines nė gu
gu. “Darbininkas” apie tą šven 
tę nė mur-mur.

Skaitau Naujienas birželio 4 
dieną ir randu puikiai pritai 
kylą Sekminių šventei straips 
nį. Pritaikintas ir religiniu ii 
tautiniu žvilgsniu. O tautini: 
klausimas su Sekminių švent< 
ankštai rišasi. Mat, Kristų: 
prieš savo į dangų žengimą pa 
sakė apaštalams eiti ir mokyt 
visas tautas. Čia ir iškilo kalbi 
klausimas. Kas turi kalbas iš
mokti, ar apaštalai kilų lauti 
kalbas, ar kilos tautos turi mo 
kėli apaštalų kalbą? Dievas pa 
rėdė taip, kad apaštalai pra 
kalbo kitų tautų kalbomis. < 
tas įvyko pirmųjų Sekminii 
ryt^.Thi va kodėl* Sekmidčs y 
ra musijusios su kalbų klausi
mu.,

Lietuvių Romos katalikai ku 
nigai dedasi dideliais patrijo 
tais, bet savo patrijotizmui pa 
tvirtinti nesiremia pirmųjų Se 
kurinių įvykiu. Lietuvos Ro 
mos katalikai gindamiesi nu< 
lenkų, nenurodo lenkams, kac 
jie (lenkai) slopindami lietuvii 
kalbą, laužo paties Dievo ap 
reikštą principą. O kaip mato 
me, Amerikos lietuvių Romo? 
katalikų spauda Sekmines vi 
siškai ingnoruoja. Todėl mot 
paprasti parapijonai džiaugia
mės’, kad Naujienose tas daly
kas judinamas.

—Senas Parapijonat

kaip kas iš rusų mokslininkų 
mėgino įrodinėti, kad ir pa
tiems rusams busią geriau sa
vo raidyną vieloj kirilicos pa
keisti lotynų raidynu.

Dabar tokie mokslininkai jau 
apšaukiami darbininkų reikalų 
išdavikais, SSSR priešais, sve
timų valstybių agentais. Jau ra
šoma, įrodinėjama, kad kitoms 
SSSR gyvenančioms tautoms e- 
sąs parankiausias kirilicos rai
dynas, ir štai totorių tautai ta
sai raidynas jau įpirštas ir įve
damas. Iki šiol jie vartojo lo
tynų raidyną. Laukiama, kad 
greitai ir kitoms tautoms tok
sai raidynas busiąs pasiūlytas 
pas save įvesti. Jau rusų spau
da rašo, kad esą tos tautos ne
gali sulaukti, kada lotyniškasai 
raidynas busiąs pakeistas kiri
lica... Girdi nusikratyti kirili
cos raidyno, arba jį visai loty
nišku pakeisti, tai buvę lik bur
žuazijos išmislas, kontrrevoliu- 
cijonierių darbas, ir dabar atė
jo laikas šilą klaidą atitaisyti...

Tur būt, kiekvienas lietuvis 
dar labai gerai atsimena tuos 
laikus, kada rusų carų biuro
kratija ir lietuviams norėjo pri
mesti kirilicą, ir Šita kova už 
lotynų raidyną Lietuvos gyve
nime buvo net labai reikšmin
ga ir atkakli. Lietuvių tautoa 
dalis gyvenusi rusų carų prie
globstyje visai kirilicos atsiža
dėjo ir tuo pačiu prarado savą
ją spaudą, nes lotynišku raidy
nu visai buvo uždrausta kny
gas spauzdinli. Lietuviai turėjo 
jas svetur spausdinti ir slapta 
per sieną gabenti.

Musių knygnešys, tasai vargo 
pelė, tasai . nežinomas tautos 
kultūros kareivis, savo gyvybę 
net rizikuodamas slapčiomis 
per sieną kontrabandos keliu 
gabeno į Lietuvą lotyniškų rai
dynu spausdintą knygą.

Mes tą knygnešį visi gerbia
me ir aukštiname kaipo tikrą 
revoliucijonierių, nuoširdų ko
votoją už savos tautos teises, už 
slavo tautos kultūrą.

Dabar ko gero, iš Stalino ma
lonės tasai musų knygnešys tu
rės būti kontrrevolicijonierium 
apšauktas ir kartu su juo V. 
Kapsukas, Aleksas-Angarietis, 
kaipo tokios spaudos bendra
darbiai ir jos platintojai, taip 
pat turėtų įgyti kontrrevoliuci- 
jonierių vardą...

Dabar SSSR rusų kalba viso
kiais budais aukštinama, garbi
nama kaipo revoliucinė kalba, 
likuui mokslui, literatūrai, me- 
nui ir, suprantama, kaipo to
kią visi privalo mokėti. Jau ru

Apie Rašytojo Vydū
no Paleidimą

Pranešama, kad palcisdamos 
iš kalėjimo garbingąjį Vydūną, 
vokiečių įstaigos atsižvelgė j 
rašytojo amžių, sveikatą ir jc 
humanišką veiklą. Kaip girdėti) 
paleidimui, kitų tarpe, daug 
prisidėjo ir Vokietijos pasiun
tinys Kaune Dr. Zehlinasi.

Buvo pasklidusios žinios, esą, 
Dr. Vydūnas buvęs suimtas už 
tai, kad rinkęs pinigus lietuvių 
namams Tilžėje pastatyti; to
kios žinios nepasitvirtino. Jis 
buvo kaltinamas tik dėl prasi
lenkimų su Vokietijos valiutos 
Įstatymais. Tiesa, niekam ne
kyla abejonės, kad Pr. Vydū
nas jokio piktos valios veiks
mo valiutos, kaip ir kitose sri
tyse, padaryti negalėjo. Būda
mas užimtas grynu dvasiniu 
gyvenimu, rašytojas* galėjo, 
kaip manoma, su tais ne vien 
tik Vokietijoje šiais laikais 
esančiais įstatymais prasilenkti 
kaip nors netyčiomis.

šiaip ar taip, vis! lietuviai 
džiaugiasi, kad vienas iš Lietu
vos raštijos šulų vėl yra laisy 
vas Tilžėje, ir galės, tikimės*, 
dar ilgai ir vaisingai lietuvių 
rašytajam žodžiui tarnauti.
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KORESPONDENCIJOS JUOKAI

Brooklyn, N. Y.
E DETROITO PADANGES

Lankėsi “Naujosios Ga
dynės” Redaktorius

Šiomis dienomis Detroitą ap
lankė St. Strazdas, “Naujosios 
Gadynės” redaktorius. Jis rin
ko laikraščiui prenumeratų, o 
taip pat įvairiais reikalais tarė
si su vietos veikėjais, kurie at
stovauja socialistams ir LDD 
19 kuopai. Birželio 9 d. LSS 
116 kuopa sušaukė susirinkimą 
specialiai tam, kad galėtų pasi
tarti su atvykusiu svečiu. Be 
komisijos, dalyvavo ir šiaip ke
li nariai. Susirinkimas prasidė
jo 5 vai.

“Naujosios Gadynės” redak
torius pirmiausia paaiškino sa
vo atsilankymo tikslą bei pra
nešė, jog turėjęs pasitarimą ir 
su LDD 19 kuopa, kuri išrin
kusi komisiją tartis dėl vieny
bės. Kas į tą komisiją pateko, 
to nepaaiškino.

Strazdas kalbėjo apie pusva
landį laiko. Kalbėjo vyriausiai 
apie vienybės reikalingumą ir 
kad socialistai turėtų įsirašy
ti į literatūros draugiją. Juo la
biau, kad mokesčiai visai maži 
(tik vienas doleris per metus), 
o nariai už tuos pačius kelis 
centus gauna vertingų knygų. 
Netrukus busianti išleista visai 
gera knyga. Tuo pačiu metu 
LDD nariai turės priklausyti 
LSS ir “Naujoji Gadynė” pasi
darys lyg ir organu.

Strazdo kalba sukėlė visokių

Paskutinės 5 Dienos 
Paveikslas, kuris laimėjo Leni
no ordeną kaipo geriausia filmą 
iš Sovietų Gyvenimo šiandien. 
“Kaimo Jaunamarti” 
Labai juokinga komedija su mu
zika ir “Vargo Krašto žmonės”, 
Amerikos pirma didi darbo filmą. 
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refrigeracijos sistema.

kalbų ir komentarų. Vienas na
rys V. B. pastebėjo, kad ešą 
ir dabar mes turime laikraščių, 
kurie musų veikimą visais ga
limais budais remia. Būtent, to
kie laikraščiai yra “Naujienos” 
ir “Keleivis”.

Tačiau po visokių kalbų ir 
patarimų vis dėlto buvo nutar
ta susižinoti su LDD 19 kuo
pos išrinktais atstovais ir tar
tis su jais vienybės klausimu'^

Nori Konstituciją 
Taisyti

Michigan valstijoje dabar ki
lo naujas sumanymas, būtent, 
kad teisėjai butų skiriami, o ne 
renkami, kaip dabar kad yra. 
Teisėjus skirtų specialia komi
sija, susidedanti iš septynių na
rių.

Eina smarki agitacija. Po vi
sus kampus laksto vyrai ir mo
terys bei renka parašus po pe
ticija, kad Michigan valstijos 
konstitucija butų pataisyta. O 
tas pataisymas susivestų štai 
prie ko: teisėjai butų skiria
mi, o ne piliečių renkami.

Pagal naują sumanymą nu
matoma konstituciją pataisyti 
taip, kad butų įsteigta komisi
ja teisėjams skirti. Tris komi
sijos narius turėtų teisę paskir
ti valstijos gubernatorius, o ki
tus keturis advokatų sąjunga. 
Tvirtinama, kad advokatai ge
riausiai nusimano, kas teisėjo 
pareigoms tinka, o kas ne.

Jeigu toks sumanymas butų 
priimtas, tai teisėjus faktiškai 
skirtų advokatų sąjunga, nes 
komisijoj ji visada 
daugumą.

Nežinau, kaip kam, 
tas sumanymas 'visai 
ka. Numatytu budu
teisėjai dar labiau priklausytų 
nuo visokių politikieriškų klikų.

Rūpinasi Bedarbiais
Kaip žinia, automobilių pra- 

moneje dabar yra didžiausias 
atslūgimas. UAW unijai pri
klausą žmonės neturi darbo ir 
yra pusėtinai suvargę. Prieš 
kiek laiko unijos agentas Wil- 
liam Taylor pradėjo daryti 
spaudimą į WPA vadovybę, 
kad suteiktų daugiau darbų. 
Atsidūrę bedarbių eilėse dar
bininkai nenori išmaldų. Jie no
ri darbo, kad galėtų pasidary
ti sau pragyvenimą.

Unijos agento pasidarbavimo 
dėka nemažas skaičius bedarbių 
liko darbais aprūpinti.

Šia proga bus pravartu pa
stebėti, jog ..yra daromas dide
lis spaudimas, kad ateiviai bent 
pirmuosius popierius išsiimtų. 
Jei kas tokiais popieriais neap- 
sirupins, tai bus iš prieglaudų 
ir valdiškų įstaigų pašalinti. 
Kadangi pirmieji popieriai at
sieina tris dolerius, tai kai ku
rie bedarbiai nė tos mažos pi
nigų sumos negali sukrapštyti. 
Tokiems bedarbiams yra pasi-' 
ryžias patarnauti W. Taylor 
(301 Hoffman Rd.). Jis renka 
aukas, kuriomis padės bedar
biams pirmuosius popierius iš
siimti.

Protestas Prieš Žiau 
rų Policijos Elgesį

Spaudos Kliubo Susirinkimas
Ir Kun. A. Miluko Pagerbimas

irDETROIT, Mich. — CIO 
UAW unijos nariai birželio 
dieną marša’vo į miesto tary
bos namus i užprotestuoti prieš 
policijos žiaurumą, kurs apsi
reiškė užpuolant ir areštuojant 
American Brass kompanijos 
streikierius.

Miėsto salėje tūkstantis uni- 
jistų dainavo unijistų dainą 
“Solidarity forever” ir žodžiai 
“unija mus stiprina” skambė
jo tol, kol tarybininkai sutiko 
išklausyti protesto.

Jiems kalbėjo unijos advoka
tas Davidovas, ir savo kalboj 
pasakė:

“Mes čia atėjome protestuoti 
prieš nepakenčiamą padėtį. Po
licija mušė musų žmones iš už
pakalio, kuomet jie bandė iš
vengti jų lazdų. Dvidešimt tris 
unijistai buvo sukimšti kalčji- 
man į tokią mažą kamerą, kad 
nebuvo kuo dūsuoti, tuo tarpu 
kada policijos namuose buvo 
daug didesnių ir tuščių kamerų. 
Jie ten buvo laikomi blogiau 
negu šunys.”

sudarytų

bet man 
nepatin- 
skiriami

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

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

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju.

ir kvie-

ir tokiu

einančią

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

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

Vardas ..............,....... ............................  _
Numeris ir gatvė ............. —....................................
Miestas ir valstija ____ ._________________________

Kiniečių Paradas
Apie 1,000 Detroito kiniečių 

paradavo miesto gatvėmis ir 
rinko aukas dėl karo nukentė
jusioms savo tautiečiams. Vi
są pirmadienio popietį jie su 
Vėliavomis marša'vo gatvėmis. 
Penkiasdešimt merginų nešė 
ištiestą kiniečių vėliavą, į kurią 
žmonės metė pinigus. Visur 
mirguliavo iškabos su įvairiau
siais parašais ir Šukiais.

Savo dėl karo nukenteju- 
siems tautiečiams Amerikos ki
niečiai yra pasiryžę sukelti vie
ną milioną,doįerių. . į,. į 

/ •
Trūksta Griežtesnių 

Patvarkymų
Prieš kiek laiko grįžo į Det

roitą Pauline Bradford, kuri ei
na pramonės ir dirbtuvių in
spektoriaus pareigas. Ji apvaži
nėjo visus Michigan valstijos 
didesnius miestus, kur yra su- 
siburusi pramonė. Važinėjosi 
ji tuo tikslu, kad galėtų tinka
miau susipažinti su dirbtuvių 
ir šiaip įvairių įstaigų darbo 
sąlygomis.

Jos įgyti įspūdžiai visai ne
kokie Restoranuose ir mažos 
dirbtuvėlėse darbo sąlygos es
ančios nepakenčiamos. Blogiau
sias dalykas esąs tas, jog ten 
jokio dėmesio nekreipiama į 
sanitariškumą ir darbininkų 
higieną.

P-le Bradford sako, jog ji 
dėsianti ^ visas pastangas, kad 
darbo sąlygų priežiūra įvairio
se įstaigose ir įmonėse butų 
tinkamiau sutvarkyta.

\ —Koresp.

“Naujienos” Yra Siun
čiamos Kauntės - 

Knygynui
Wayne kauntės knygyno pri

žiūrėtoja Loleta J. Dawson reL 
škia padėką “Naujienoms” už 
siuntinėjimą laikraščio, kurį 
turi progos pasiskaityti knygy
ną lanką lietuviai.

Fordo Darbininkų 
Mitingas
Raginama Nepirkti Fordų, Kol 

Fordas Nepripažins Uunijos

HH I

Birželio 12 d. kunįpo A. Mi
luko gyvenimo vietoje, Roslyn, 
L. L, buvo suruošta pagerbimui 
jo litgratinio darbo ir jo var
duvių Antano dienos pramoga. 
Suruošimu šios pramogos, ma
tyti, daugiausia rūpinosi pats 
kun. A. Milukas; jis sukvietė 
spaudos atstovus ir šiaip sve
čius, jis pasirūpino lietuviškų 
kumpių ir kitų skanumynų im
portuotų iš Lietuvos, kad pavai
šinus svečius ir t. t.

Kadangi kun. Milukas yra 
senas ir nenuilstantis literatū
roje darbuotojas, tad Spaudos 
Kliubas pasinaudodamas ta pro
ga ir laikė šį kartą čia savo su
sirinkimą. Kliubo pirmininkas 
Dr. M. Vinikas atidarydamas 
susirinkimą pasakė trumpą 
prakalbėlį apibudindamas Spau
dos Kliubo tikslus ir kun. A. 
Miluko nuopelnus literatūros 
srityj. Užbaigus pirmininkui 
kalbą, B. Strimaitis duoda įne
šimą, kad šiame susirinkime 
nebųtų skaitomas protokolas 
pereito susirinkimo. Taip ir 
taria protokolo neskaityti, 
liau seka įvairių komisijų 
portai. Prieina prie raportų
kios tai komisijos, “Kliubo san
tykių su kairiojom srovėm.” 
Čia ir vėl Strimaitis įneša tą 
raportą atidėt kitam susirin
kimui. Raportas atidėtas.

Užbaigus susirinkimo reika
lus, kalbėjo kun. Milukas. Jis 
kalbėjo apie savo 
raštus “Amerikos 
XIX šimtmetyje.”
pasakė, kad šios istorijos pirma 
tomą jau jis užbaigė, dabar 
stropiai ruošiasi prie kitų to
mų, tik skundėsi, kad labai 
sunku1 jam gauti kaikurie praei
ties dokumentai. Taip pat pra
šė jisai visų pagalbos jo šitame 
sunkiame darbe. Pagaliau p. 
Vinikas pakvietė p. L. Grigonį, 
pirmininką Amerikos-Lietuvos 
importo korporacijos, atstovau
jančios “Lietūkiui” ir “Mais
tui”. Kalbėtojas ragino Ameri
kos lietuvius daugiau domėtis

nu-
To- 
ra~ 
ko-

Lietuvos produktais ir tuo pa
gelbėti Lietuvos ūkininkams. 
Jų ofisas yra 157 Chambers 
St., New York, N. Y.

Po visų viršminėtų ceremoni
jų prasidėjo vaišės lietuviškais 
kumpiais, dešrom, kopūstais, 
agurkais ir skaniais gėrimais. 
Eigoje pramogos man visgi rū
pėjo apie tą Spaudos Kliubo 
komisiją, kurios raportą čia 
slėpė smetonininkai nuo sve
čių ir spaudos atstovų. Paty
riau štai ką: Tūlas laikas atgal 
į Spaudos Kliubą buvo persta
tytas adv. F. J. Bagočius, bet 
fašistuojantys musų tautinin
kai nutarė Bagočiaus neįsileis
ti, ir dar išrinko komisiją iš- 
dirbimui planų, kaip apsaugoti 
Kliubą nuo demokratiniai nusi
teikusių žmonių. Tai ve kodėl 
tautininkai slėpė protokolą ir 
tos komisijos raportą nuo spau
dos atstovų ir svečių.

Šiaip pramogos nuotaika bu
vo nebloga, žmonių dalyvavo 
apie 60. Beje, “Laisvės” R. Mi- 
zara, matyti, gerai sugyvena 
su smetonininkais; šioje pra
mogoje jisai ne tik gerai val
gė lietuviškus kumpius, dešras 
ir agurkus, bet su kun. Miluku 
ir visais šiame pokylyje buvu
siais smetonininkais paveikslą 
nusitraukė. Gal J. Stalinui pa
siųs tą paveikslą parodyti, kad 
gerai moka prisitaikyti.

Pas-tis

VERTINGOS PASTANGOJ
Plikis pasiima abonentų kny

gą, susiranda Plaukiau telefo
ną ir skambina:

—Žinai, bičiuli, kartą visam 
laikui pasakyk man aiškiai sa
vo telefono numerį, o aš jį vis 
pamirštu.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pašiislėpę jį 
savo parapi- 
jį j rankas

kr Žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti 7

/
Net kunigai 

studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir Žinių 
iš viso pasaulio.

•
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Garsinkitės “N-nose”

ruošiamus
Lietuviai

Kalbėtojas

bu- 
bet 
nes 
ne-

DETROIT, Mich — Sekma- 
dienį, birželio 5 dieną, antrą 
valandą po piet Baby Creek 
parko vakariniame kampe įvy
ko U. A. W. <;Fordo darbininkų 
didelės prakalbos. Ta vieta ran
dasi visai arti didžiulės Fordo 
dirbtuvės su aukštais kaminais.

Mitinge dalyvavo suvirs pen
ki tūkstančiai) žmonių. Kalbė
tojai buvo Vietiniai ir iš kitur. 
Jie nupiešė Fordo užsispyrimą 
prieš darbininkų uniją. Kitą 
syk, sako, Fordas taip pat 
vo užsispyręs prieš žydus, 
paskui susitaikė su žydais, 
žydai buvo p'thdėję jo karų
bepirkti. Jis net pradėjo girti 
žydus, kad jie geri piliečiai ir 
sumanus biznieriai. O tai tik 
todėl, kad jie jo karus pirktų. 
Taigi gali būti, kad jeigu dar
bininkai sustos pirkę karus be 
unijos antspaudos, tai Fordas1 
pradės girti ūnijistus, kad jie į 
geri darbininkai, ir pripažins 
uniją. O tai vis norėdamas dau
giau karų parduoti.

Rytiniame parko gale buv©! 
daug policijos sutraukta. Bet 
ten kur mitingas ėjo, policijos 
nebuvo. Mitingas buvo ramus 
ir tęsėsi apie pustrečios valan-1 
dos.

Iš Darbo Federacijos Detroi
to apielinkes Tom Mooney ko
miteto *Jacob C. Robinson pra
nešė, kad pereitą savaitę pa
siuntė $500 čekį į San Quen- 
tin kalėjimą. Tai tik dalis tų'! 
pinigų, kurie yra iš čia siunčia-1, 
mi Tom Mooney paliuosavimo 
darbui vesti. Koresp.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
Langų.
gyvasties

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

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

po pietų.

O®

.Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraudą 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje paše]pos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis 1
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

YPATINGAI GRAŽUS IšSIUVINĖJIMAS

PATTERN 1743Įpeąsant, motifs/
No. 1743 — Išsiuvinėjimą galit vartoti bile kur—ant rank

šluosčių, užvalkalų, kapų ir tt.

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

No. 1743

čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavarde

| Adresas ---- --------

Miestas ir valstija

, ........ KUPONAS................
! JSIGYKIT GRĄŽIUS_ INDUS^ NES INDŲ

; Išsikirpkit šį Kuponą.i r*
• gausit tris 1 colių salotoms pasidėti lėkštes.
1 Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit pilną 
«setą.
; Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar-
: sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą.
• Pažymėkit ką norit.
j NAUJIENAS
! 1739 S. Halsted St.
• Chicago, Illinois
i Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti
: ‘ •
: Adresas....................................*........ ......
I •' ’ ,

Vardas...................... ........................ . ...................... ....

ai unziuiuu i^uvu, n 
SERIJA GREIT PASIBAIGS.

_kit šj Kuponą. Tik iki Birželio 18 d. 
šių savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais

indų setą.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Vytautas A. Machulis 
Baigė Armour 
Institute

AUBURN PARK — Vytau- 
tas Antanas Machiulis, 8856 S. 
Lowe Avė. baigė su pasižymė
jimu elektros inžinieriaus mok
slą Armour Institute.

Jaunuolis Vytautas A. yra 
sūnūs draugų Machiulių, kurie 
yra geri rėmėjai progresyviškų 
laikraščių ir parengimų.

Dr. Machiuliai užlaiko dide
lę erdvingą buČernę ir groser- 
nę. Daro gražų biznį.

Senas Petras

avė., baigė High School moks
lą. ir rengiasi eiti į aukštesn; 
mokslą universitete.

Jaunuolis Bruno yra sūnūs 
vėlionio Andriaus Zlatarinskio, 
dailidės, kuris prieš mirtį už
laikė tavern biznių, išdirbęs sa
vo rankomis gražius barus ir 
visa išpuošimą užeigos.

Ssnas Petras

Bruno Zlatarinskas
Baigė High School

ROSELAND
torinskas, 10737 So. Michigan

F. ir K. Pocių
Sidabrinės Vestuvės / \

BRIDGEPORT — Birželio 12 
d. Pranas ir Kazimiera Pociai, 
3600 So. Halsted St., plačiai ži
nomi Chicagos lietuviai ir drau
giški žmonės ir seni bučernės- 
grosernės biznieriai, kurie už
laiko biznį savo name, susilau
kė sidabrinių vestuvių, 25 
tų sukaktuvių šeimyninio 
venimo. Ta proga surengė 
stuvių” puotą.

“Vestuvių” ceremonijos
ko švento Jurgio parapijos 
bažnyčioje, o puota Kazimiero

Ūkelio svetainėj, 3436 So. Li- 
tuanica avė.

Į “vestuvių” puotą susirin
ko daug svečių, kaip lietuvių 
taip svetimtaučių. Buvo žmo
nių net iš Aurora, III.—Drg. 
A. Pociai ir Drg. Gužauskai, 
abu tavern biznieriai.

Draugai F. ir K. Pociai vi
siems šių “vestuvių” puotos 
dalyviams už atsilankymą ir už 
dovanas taria širdingai ačiū.

Senas Petras

Verta Susipažinti 
Su Faktais

pasitaikomų i
Toks su-1 

patyrimo vai- 
nepalyginami 

žinoti buti- 
tikrieji faktai, 

jo gauti kuo

Chrysler-Plymouth i
turi

ĄaĮSfošt■*•».■*’■*w3St*JiU ■■■ $00I5'jJI J|'11

Kai Perkat Pas “MIDWEST STORES”
GERESNIS MAISTAS UŽ ŽEMESNES KAINAS!

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

Penktadienis, birž. 17, 193?

Brurto Zla-

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BIRŽELIO 17 ir 18

me-
gy-

“ve-

jvy-

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliubas 12 

Ward laikys savo pusmetinį susirinkimą sekmadienį, bir
želio 19 d. 1 v. p. p. Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Na
riai privalo susirinkti, nes yra žvarbių tarimų. Patikrin
kite savo mokesčių knygutes, kad nebūtumėt skolingi kliu- 
bui, paskui sugrąžinkite pikniko serijas.

Paul J. Petraitis, raštininkas.
Nedėlioj, birželio 19 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vieloj įvyks 

svarbus D-jos Lietuvos Ūkininko mėnesiniu susirinkimas. 
Prašoma narių susirinkti. Taipgi, kurie esate užsilikę sil 
mokesčiais, malonėkite užsimokėti.

Chicagos Lietuvių Draugijos (Cicero Skyriaus*) pusmetinis su
sirinkimas įvyks birželio 17 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje (14 St. ir 49 Ct.). Pradžia 7:30 vai. vakaro. Malonė
kite dalyvauti susirinkime ir užsimokėkiti duokles, 
nebūtumėte suspenduoti. —Fin. rašt. K. Yokubka.

Draugijos Šv. Petronėlės narė Marijona Kajutienė mirė, 
rėš malonėkite susirinkti penktadienį, birželio 17, 8
ryto į graboriaus S. P. Mažeikos koplyčią, 3319 S. Litua- 
nica avė. Iš tenai nulydėsime į bažnyčią, suteikdamos jai 

paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.

Robert Richard Ortakis 
Baigė Pradinę Mokyklą

18 APYLINKĖ — Plačiai 
žinomi biznierių James ir An- 
na Orlakis jauniausias sūnūs 
Robertas Orlakis, baigė pradi
nę mokyklą. Jo tėvai užlaiko 
taverną antrašu 1730 S. Hal
sted St. Ta proga buvo susi
rinkę iškilmėms keletas drau
gų, kurie smagiai praleido lai
ką pereitą trečiadienio vakare.

Iš atsilankiusių buvo sekami 
asmenys: Adv. Anderson, Chas. 
Stonis, p. Tom McCarthy, To- 
’eikis Jr. ir žmona ir daktaras 
Brown ir kai svečiai kurių 
vardus nežinau. Jaunasis Oria-, 
kis yra tik 13 metų amžiaus, 
dabar užbaigė pradinę mokyk- 
’.ą Providence of God ir vė
liaus įstos į Augštesnę mokyk
lą toliaus tęsti mokslą. Linkė
tina jaunam Robertui geros 
kloties augštesnėj mokykloj. 
Tėvai yra per daug metų geri 
naujieniečiai ir kartu geri šali
ninkai Chicagos Lietuvių Drau
gijos. ■ —VBA.

Žurkauskas, pirm.

kad

Na
vai.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos naktinis piknikas įvyks šešta
dienį, birželio 18 d. 8 v. v. buvusiam Svilainio darže, ant 
Kean avė. ir 83 st., vienas) blokas į pietus nuo Archer avė 
Visi kviečiami atvažiuoti ir susipažinti su Kupiškėnais.

Kviečia Valdyba.
Sekmadienį, birželio 19 d. “Birutės” parke, prie Archer avė. ir 

79 st., įvyks įspūdinga laisvę ir demokratiją mylinčių 
žmonių sueiga-gegužinė-piknikasi Rengia Amerikos Lietu
vių Kongreso Demokratijos Teisėms Ginti Lietuvoje Chi
cagos skyrius, varde visų organizacijų, remiančių kongre
są. Taipjau organizuotai dalyvaus Lietuvos kilmės žydai 
ir slavai. Kalbės “N.” redaktorius Dr. P. Grigaitis ir kiti 
žymus kalbėtojai; dainuos nąt 5 chorai ir solistai; daly-

publikai parke (ne šokiams) Lietuvių Benas; bus gera or
kestrą šokioms; vaišės, pasilinksminimas, pažintis. Visus 
kviečia Rengimo Komisija.

Tes-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Albert Gabrėnas, 22, su
šie Karvalis, 25

Julius Gibls, 21, su Mary Ma- 
ger, .20

Bruno Paszke, 49, su Fran- 
ces Bugailiškis, 53

Reikalauja
Perskiry

Josephine Mickina nuo Stan
ley Mickina \

Ve k kiekvienas žmogus 
kokį nors supratimą apie kas
dien gyvenime 
daiktų gerumas, 
pratimas yra 
sius. Betgi, 
yra geriau 
niausio daikto 
jei norima iš
daugiausia naudos.

štai, pavyzdžiui, kad ir mai
sto pirkimas. Maistas, žinome 
visi, yra svarbiausias visų žmo
gaus reikmenų faktorius,—ne 
dėlto, kad maistą pirkdami iš
leidžiame žymiausią savo paja
mų dalį, bet jis yra- vienas iš 
būtiniausių sąlygų musų gyvy
bei palaikyti. Pirkdami pigiau, 
mažiname savd būtiniausias iš
laidas, o pirkdami geresnį mai
stą—sveikatą užtikriname.

Kainos priklauso nuo prekių, 
pifkimo sąlygų ir aplinkybių. 
Jos yra žemesnės ir prekės ge
resnės tik tuomet, kuomet per
kama tiesiog iš gamintojų ir 
dirbtuvių didmenomis ir grei
tai iš sandėlių išdalinama krau
tuvėms; sutaupoma daugiau, 
kuomet tos krautuvės yra pa
čių savininkų vedamos ir turi 
savo sandėlius, nes tai pašalina 
bereikalingas išlaidas, o ypa
tingai tas, kurias tektų sumo
kėti urmininkams. Tai faktas, 
ką turėtų visi žinoti,

Midwest otores parduotuvės 
yra vedamos pačių, patyrusių 
savininkų, jie turi savo didelius, 
modernai įrengtus sandėlius, 
kas leidžia daug sutaupyti ir 
žemesniems kainomis prekes 
parduoti. Iš to nauda tik pirkė
jams.

Toks ekonomiškas Midwest 
Stores veikimas, ^geresnis jų pa
tarnavimas ir geresnės jų pre
kės pastatė juos pirmaujančio j 
rolėj. Paskui, šęimyninkėms jų 
skelbimai Naujienose palen
gvina apsipirkimo sąlygas,—- 
teikia ypatingą?parankumą.

(Skelb.)

PUIKIAUSIOS U. S. I. WHITE COBBLER

fe

“TASTEWELL” RIEKĖS ar PUSĖS
P Y C E S No. 1 Aukšti kenai
“MIDWEST” SLYVOS Didelis^^kenas

2 už 19c 
5 už 47^ 

16«
“MIDWEST” FRUIT COCKTAIL No. 1 Aukštas kenas ir 
“SUNSHINE” RIPPLED WHEAT Abudu už ...............
REGŪLIARĖ AR ŠOKOLADO SKONIO 

OVALTINE Didelis 59c. Mažas 
“GERBER’S” KOŠTI VALGIAI

33*
3 kenai 250

P/a sv. kenas 10*

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štarus. Ve
žam j fatmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Šįvakar Lietuvių
Demokratų Kliubo
Posėdis ,

p

Apiplėšinėja Gaso 
lino Stotis

KARO SYRUPAS
“Midwest” Grynų Kiaušinių Noodles Sv. Cello. pak. 2 už 25c 
“MH T •ĘR’ŠTRA
CORN FLAKES Didel. 13 unc. pak 2 už 1 Qc

“P & G” NAIPHTHA MUILAS .........................  4 už
“SHU7MILK”~Nuvalo~Baltus"Čeverykus ...............  2~Buteliai?17Č
“ARGO’ GLbSS KRAKMOLAS Svaro Pakelia .......... . 2 už 15c

ŠVIEŽIOS KEPTOS ŠPICE COOKIES ............................ 2 sv. 19c

“WELCH’S” Grape Juice Gintės Būt. 23c
“KNOX” JELL Visų Skonių 3 ; už 14*
“HA-RA” FLORIDA ORANGE JUICE 12 unc. kenai 3 už 23c 
“SUNKIST” VALENCIA
GRANDŽIAI 252 dydžio.............. Tuz. 19*
NAUJO AUGINIMO AGURKAI ............................. Sv. 5ę
FANCY TOMEITĖS ................................. Svaras 51/2ę
ČALIFŲRNIA ČANTALOPES Ekstra Dideli ...........................  10c
“RIVAL” Jautienos Produktų šunims Maistas ...........  3 kenai 25c

“OXYDOL” 2 Maži 17c. Dideli 2 už 39<
“IVORY” MUILAS 3 VIDUTINIAI 17c. , 2 dideli 19c

“CAMAY” MUILAS..................... 4 už 25*

“MAGIC WASHER” miltai8 “ 2 K
$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO NES PIGIAU

MlDWESTfflSTORES
400 VAUfl^l - CuacUį .

H t.Š* (j

Republic 7345
PAUL’S Furniture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas -r- Pervilkimas

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 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)

Lithuanian National Demo- 
eratic Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, Vengeliau- 
sko svetainėje, 4500 S. Talman 
avė., lygiai kaip 8 vai. vakare.

Visų narių privalumas yra 
būti laiku, nes pikniko komi
tetas išduos raportą iš gegu
žės 15-tos dienos pikniko, Spar
čio darže. Prie to randasi ir 
daugiau svarbių reikalų, kurie 
būtinai reikia aptverti. O kad 
musų kliubas augtų ir bujotų, 
tai kiekvienas senas narys tu
ri atsivesti po vieną naują na
rį, nors, teisybę pasakius, kliu- 
biečiai nesnaudžia naujų narių 
vajuje.

Kiekvienam prasidėjo vis 
prirašoma du arba trys nariai.. 
Tai reiškia, 'visgi progresuoja
me. Taigi, iki pasimatymo šį 
vakarą.

Prie 94-tos ’ ir Halsted poli
cija užklupo au'tpmobiliu važiuo
jantį piktadarį, kuris nuo ge* 
gūžės 1 d., apiplėšė apie 30 ga
zolino stočių. Jis daro plėšimus 
anksti rytą, 
todėl buvo 
Bandit’u”.

Piktadaris
licija šovė kelis kartus ir ma
no, kad pataikė, nes kiek vė
liau rado jo automobilį prie 
65-tos ir Blackstone. Viduj bu
vo kraujo žymės. Piktadaris 
pasislėpė.

prieš pat aušrą ir 
pramintas “Dawn

paspruko, bet po-

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

$5 — Į M O K Ė T I — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

RIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

Tiktai JUažos Palūkanos.

$225 
$215 
$265 
$195 
$145 
$115 
$115 
$95 
$95 
$60 
$60

PLYMOUTH Sedan .....
CHEVROLET Sedan .... 
BUICK Trunk Sedan.... 
PONTIAC Trk. Sedan.... 
DE SOTO Sedan ..........
CHRYSLER Sedan .......
OLDSMOBILE Sedan.... 
DODGE Sedan ..............
CHEVROLET Sedan .......
CHEVROLET Sedan ........ 
FORD Sedan .............. .
KITOKIŲ PASIRIN- $OE 
IMUI PIGIAI KAIP

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENJ— ~ ~ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

W. H. F. C
VAK. ..

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

DAILY
BUSINESS

RANKŠLUOSČIAM IŠSIUVINĖJIMAS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS

Korespondentas. Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF
Sidabrinį Setą

$5.00

Visų
$9.50

RĘSTA URANTAT
AdresasAdresas

Miestas■* Miestas

’l i.

J

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

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

ir apdrauda

Viso

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

CHICAGO JE:

“Naujienos” metams
26 sm. Setas ............

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE _________ vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje__ $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ___ t
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacffo Iskait. vaistus *■ f

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

Tel. Lavndale 5727.
NAUJIENAS PASIUSKIT

Vardas

$8.00 
$4.00

$12.00

4 ■■ ■y

7 W

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 6Srd St 
Tel. ENG. 5883-5840

CROSS STITCH BLUEBIRDS PATTERN 1475
No. 1475—Tinkamai pritaikytais siūlais išsisiusit gražius 

rankšluosčius.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St,. Chicago. 111.

No.

čia įdedu 10 centu ir prašau atsiusti man Paw»dj No.

Vardas ir pavardi

Adresas

| Miestas Ir valstija

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

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

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

LIGONINES— 
HOSPITALS

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 W«rt 8Ut Street 
V NORKUS, Savininkas 
TeL VIGTORY M71



penktadienis, Birž. 17, 1038

Sekmadienį Dainuos 
Net Dviejuose 
Piknikuose
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORO ATYDAI
Praeitą sekmadienį daug cho

ristų ncatsilankė į painokas, 
gal iš “susigraudinimo,” kad 
mokytojas p. K. Steponavičius,

i • 'su choru “Pirmyn” išvažiavo į 
Lietuvą.

Taigi, šį sekmadienį, birželio 
19 d. būtinai turime visi susi
rinkti, paprastu laiku ir į pa
prastą vietą pamokoms, nes šį 
sekmadienį, kaip’ žinote, turėsi
me dainuoti net dviejuose pik
nikuose, tai — Roselando lais
vamanių ir Demokratijos Kon
greso, 
zoną, 
hą.

Iki
Steponavičius 
vedėju bus p. Dilis, choro na
rys ir buvęs chorų vedėjas.

—Koresp

Amerikos Lietuviai
Advokatai Šaukia
Konferencija

NAUJIENOS, Chicago, ffl,

O taipgi, užbaigdami se- 
turėsim perrinkti valdy

sugrįš iš Lietuvos 
laikinu

p. K

VLADISLOVAS ANCHERIS 
Grand Rapids, Mich.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 d., 5:30 v. vak., 
1938 m., sulaukęs 45 m. amž., 
gimęs Grinkiškiu mieste, Kė
dainių apskr.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Antaną, brolienę Kans- 
tanciją, seserį Oną Kundrotie- 
nę, Švogerį Stanislovą, 2 pus
brolius Augustiną ir Pranciš
kų Misevičius ir jų šeimynas 
ir daug kitų giminių, o Liet. 
—brolius ir seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštad., birže
lio 18 d. 8 vai. ryto iš J. F. 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vladislovo Anche- 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė. Sesuo ir 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADOS

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

VITOLD JUDEIKO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 9 vai. ryto,
1936 m., sulaukęs 39 m. am
žiaus, gimęs Kėdainių apskr., 
Sunviškių par., vienkiemio 
Grabovo. Amerikoj išgyveno 
23 m. Paliko dideliame nuliu
dime du brolius: Bronislovą 
ir Vladislovą, dvi brolienes: 
Stellą ir Antoinette ir jų šei
mynas ir gimines, o Lietuvoj 
4 brolius: Juozapą, Petrą, 
Bronislovą ir Edvardą.

Liūdnai atminčiai musų my
limo brolio bus laikomos šv. 
Mišios Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčioje, šeštadienį, birže
lio 18 d., 8 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes tave mylimaS broli, 
niekuomet neužmiršime, tu 

■ pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas 
tave ateisime, lauk mus atei
nant. Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės.

PETRAS ŠVILPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 15 dieną 4 vai. popiet, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Vilniaus apskr., Vidiš
kių parap., Antakmenės km.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame riulįudime 

moterį Elzbietą po pirmu vy
ru Kraučiunienę, - po tėvais 
Laurinavičiukę, posūnį Joną 
Kriaučiūną, brolį Juozapą, 
brolienę Marijoną, brolio duk
terį Bronislavą. o Lietuvoje— 
brolį Antaną ir seserį Teklę ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų. Velionis per ilgą laiką bu
vo narys Unity Paš. Klubo.

Kūnas pašarvotas 2441 West 
45th PI. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, birž. 18 d., 8:15 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro Švilpos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

liene ir Giminės.
Laid. Dir. Petkus ir Eudeikis, 
Tel. Virginia 0883.

No. 4813—Kasdien deveti sukne
lė. Paprasta, bet elegantiška. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.

.(Vaidas ir pavardl)

(Adresas)
II ■IHII -Į- ~ ........................... ■ ■■

(MSeatas ir valstija)

IGNACAS MALAKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 14 dieną, 11:10 vai. 
vakaro, 1938 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Vilkmer
gės apskr., Deltuvos parapi
joj, Bartkuškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį ir švogerį— Heleną ir 
Antaną Janulius ir šeimyną, 
pusbrolį Juozapą Malaką, se
sers sūnų Petrą Butvill, 2 
sesers dukteris: Oną Rėmas 
Kaziunę Kavaliauskienę ir jų 
šeimynas, taipgi _ 1
Juozapą Lieses, Pusbrolį Pran
ciškų Zižį ir jų šeimyną, gi
minaitę Faustiną Butvill ir 
daug kitų giminių ir Lietu
voje daug giminių.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Am. Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas 
Mažeikos koplyčioje, 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks
nį, Birželio 18 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio- 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Malako gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeriai, Pusbrolis, 

Seserys ir Giminės.'
Laid.. Dir. S. P. Mažeika, Tel.

YARDS 1138. i

švogerį

randasi
3319 So.
šeštadie-

SCRANTONE, BIRŽ. 25-26 dd.
Amerikos Lietuvių Advokatų 

Draugija širdingai kviečia visus 
lietuvius advokatus, gyvenan
čius Amerikoje, dalyvauti koh
erencijoje, kuri įvyks Jertnyn 
lotel, Wyoming Avė. ir Spruce 
jtreet, Scranton, Pa., birželio 
'June) 25-tą ir 26-tą. (šeštadie- 
lį po pietų ir sekmadienį). Tai 
jus pirmas lietuvių advokatų 
Atvažiavimas. Kviečiame visus 
ietuvius' advokatus dalyvauti.

Joseph J. Gri/sh,
Amerikos Liet. Adv. Dr-jos

no, kad visi atsilankusieji į tą 
naktinį pikniką turės labai lin
ksmus laikūs. Bus gera muzi
ka, užkanda ir gėrimai. Be^to, 
bus ir dainos. O Kupiškėnų dai
nos, kaip jau visi žino, yra la
bai skambios. Įžanga visiems 
velĮui.

Todėl, šeštadienį vis? važiuo
kime į kupiškėnų naktinį pik
niką smagiai laįką praleisime 
ir tuo pačiu laiku pasigerėsime 
atgimstančia gamta.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

—P. B

Didelė Nuosavybių 
Apyvarta Tarp 
Chicagos Lietuvių

31 S. Ashland Avė., 
licago, Iii.

RYTOJ JŲ METINIS 
PIKNIKAS

Kam nemiela draugiškumas, 
kas nenori vasaros metu miš
kuose po atviru dangumi su 
viens kitu sueiti ir draugiškai 
vieną - kitą valandėlę praleisti?

V įsiems malonu draugiška 
kalba, malonu ir bendromis 
mintimis pasidalinti. Čia pami
nėtus privalumus kiekvienas 

te rasti pas kupiškėnus, at
vykę į Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos naktinį pikniką, ku
ris įvyks šeštadienį, birželio 18 
dieną, 8 valandą vakare, buvu
siam Svilainio darže, prie Kean 
avė. ir 83 st., vienas blokas į 
pietus nuo Archer avė.

Rengėjai K. Malekonis, F. 
Stauionis ir K. Kutelio užtikri-

Boleslovas Lankauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu ! 

birželio 15 d., 12:10 vai, ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Titavėnų mieste. Rasei
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Julijoną po tėvais Ma- 
čiulaitę, dukterį Stepaniją, 
švogerką Prancišką Stašaus- 
kienę, jos vyrą Joną, pusbrolį 
Kazimierą Pocius, pusseserę 
Palioniją Medžauskienę, jos 
vyrą William, sesers sūnų 
Juozapą Lankauską, jo žmo
ną Heleną ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 6422 So. 
Maplewood Avė. Tel. Repub- 
lic 5646: Laidotuvės įvyks 
birželio 18 d., 9 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Lankau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, švogerką, 

Pusbrolis, Pusseserė ir Gim.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

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

11 fin A Gėles Mylintiems
11K A Vestuvėms, Ban- 

JJIbA kietams, Laido-
■ a • • tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

IfiVFIKIRLUYLISVEU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrahajns.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVĄRD 7314

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui. Tel. Juniper 0933— 
3746 Windsor Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
‘GyvypJmuiKambariai_

RENDON KAMBARYS pavieniui 
su valgiu ar be valgio, arti dviejų 
karų, antros lubos, prie mažos šei
mynos. 3104 W. 44th St.

Parduoda bei perka daug 
namų.
r J i'

Bėgyje praėjusių 2 savaičių 
apskričio rekorduose pasirodė 
sekančios pavardės lietuvių, 
pirkusių bei pardavusių nuo
savybes Chicagoje bei prie
miesčiuose:

Benny Grajauskas pardavė 
Helen Galeckas ant S. Emer- 
ald avė., prie W. 28th st.

Stanley Janis pirkS ant Ar
cher avė., prie Robinson st.

John Walun pirko ant S. 
Emerald, prie W. 35th st.

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

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

FURNITURE-FEKTURE FOR SALE 
Rąkandaiir Irisai Pardavimui 
išparduodame barų fik- 

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

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

CALumet 5269,

ANGLIŲ IR GASO PEČIUS — 
Universal Combination — gerose 
sąlygose. 1928 Shelby Court, antras 
aukštas. ,

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

John Stanulis pardavė Jad
vygai Pocius ant S. Lowc avė., 
prie W. 35th st.

Keistučio 31)UlLa pardavė 
Stanley Trumpiui ant S. WaL 
lace st., prie \V. 35th st.

Simano Daukanto Spulka 
pardavė Frapk Klimavich , ant 
S. Washtcnaw avė., prie W. 
15th st.

Charles Katau-skas pirko ant 
S. Hamilton avė., prie W. 64 
street.

Apolonia Gura pardavė ant 
So. Francisco avė., prie Wcst 
46th st.

Wm, Lumfces pirko ant So. 
Oaklcy ave.,uį)rie W, 69th st-

John Wilkhįs įjardayė ant W. 
123 St., prie‘S? Halsted st.

Anthony Gaura pirko ant 
Avenue O prie W. 135 s t.

■ Paulina Butkus pardėve An
thony Frensekiui, Melrose 
Park, III.

Joseph , Žukauskas* pirko 
Worth, III.

Mąrgaret Milnes pirko Ever- 
grecn Park, III.

Įrene Kuchįnskas pirko ant 
W. Worwick avė., prie N. Le 
Claire avė.

Dominikas Paurozas pirko 
Bloom, III.

Sylvester Zolp pirko ant So. 
Halsted st., prie W. 35 pi.

Kazimir Petrulis pardavė 
Joseph Arlauskui ant W, 34 pk 
prie S. Auburn avė.

Peter Chernauskas pardavė 
ant W. 36 st., prie S. Francisco 
avė.

Frau. Lapszys pardavė Gcne- 
vieve Kaminskienei ant W. 39 
pi., prie S. Washtenaw avė.

George Skropatis pirko ant 
S. Kostner avė., prie W. Van 
Buren st.

Bessie Laužaitis pardavė Leo 
Žukauskui ant S. Artesian aye., 
prie W, 60 st.

John Menris pirko ant So.
EJizabeth s t.,s prie W. 57 s t.

Frank Možis pirko ant So. 
Fairfield avė., prie W. 57 st,

Joseph Domeikis pardavė 
ant S. Kolmar avė., prie West 
59th s t.

Joseph Petrauskas pirko ant 
S. Washtenaw avė., prie 
68th st.

Valentine Lukas pirko
W. 56th st., prie 
avenue.

Thomas Dūkas pirko ant S. 
Buffalo avė, prie W. 13thst.

PauJ Bentas pardavė ant S. 
Crandon avė., prie 71st st.

Justin Jenčius pirko ant S. 
Rhodes avė.’, prie W. 67th

Iš šio sąrašo galima spręsti, 
kad ne visi lietuviai nustojo 
pasitikėjimo nuosavybėmis.

w.
ant

S. Hamlin

st.

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

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

PARDUOSIU KRIAUČIŲ biznį 
biznis išdirbtas, pigiai. Taipgi par
duosiu 3 lotus arba išmainysiu ant 
namo, bizniavo ar privatiško, jeigu 
bus reikalas pridėsiu cash. Kreip
kitės 6103 So. Racine Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
svetainė, tinkama dėl vestuvių, 
party, vakarienių ir mitingų. Biz
nis išdirbtas. 4501 So. Hermitage 
Avenue.

BEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

$1000.00 TIKTAI $1000.00.’
įnešti $1000.00 — kitus lengvais 

išmokėjimais, nupirksite labai pi
giai naują gražią 6 kambarių rezi
denciją. Taipgi, turiu vieną 6 kamb. 
senesni bungalow. Tile sienos, toi- 
lete, karštu vandeniu apšildomas, 
extra užbaigtas, kitčinas beismente 
ir extra bedruimis stoge, 2 mašinų 
garažas. Geriausiam padėjime, kai
na tiktai $5600.00. Dar vieną turiu 
naują bungalow, kuri mainysiu ant 
2 fletų arba mažesnio namo, Visi 
viršminėti namai randasi gražioj 
Chicago Lawn apielinkėj. Atsiliep
kite prie

JOHN PAKEL (PAKALNIS) 
2502 W. 69th Street, 

Phone Grovehill 0306.

ŠTAI YRA BARGENAS — pa
matyk pats; tikrai puikus 6 kamba
rių plytinis bungalow, frontinis 
saulėje, uždaryti užpakaliniai por- 
čiai, 6526 So. Sacramento Avenue, 
arti mokyklų ir parkų, puiki apy
linkė. Dėl informacijų ir pamatymo 
kreiptis į O’Connell, 6404 So. Ay- 
tesian Avenue, tel. Prospect 1849.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas Lietuvių kolonijoj, 4 
kambariai gyvenimui — pigiai; vie
nai moteriai sunku išlaikyti.

3111 So. Halsted St.
ATEIK j 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 rai išdirbtas biznis — priešais te- 
parodos kambarius. Mes užtikrina-1 atrą. Priežasty pardavimo_ patirsite 
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE
COMPANY

1340 West 63rd Street
ties Lopinis.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roj vietoje — biznis išdirbtas 4 ¥2 
metus — priežastis pardavimo — 
mirtis šeimynoje.

2152 W. Cermak Road.

PARSIDUODA TAVERNAS —pi
giai. Biznis išdirbtas, 4 kambariai 
pagyvenimui. Pigi renda. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje.

3210 So. Halsted.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
rai išdirbtas biznis priešais te
vietoje, 3517 So. Halster St. Yards 
0832.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
Lunch Counter, arba priimsiu pu
sininką, 1731 W. Madison St. Mon- 
roe 8516.

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

—W. V. Mankus.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

P. WOLT---------
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

ĖRAITIS

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

1935 DODGE 4 durų touring sė
dam Mažai vartotas ir atrodo kaip 
naujas. Philco radio. Garantuojam. 

CENTRAL AUTO SALES AND 
SERVICE.

Carl Wainora, 
3207-9 S. Halsted St. 
Phone Victory 1717.

■■■ ..... i .....   ■■

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

PARSIDUODA coal yardas ir for
ma prie pat miesto, arba maipysiu 
į Chicagos prapertę be mortgičio. 
Star Coal Co., 525 — 15 Avė. Rock- 
ford, III.

GREITAM PARDAVIMUI GRO- 
SERNĖ su lysu. Nė vienas tikras 
pasiūlymas nebus atsakytas.

4523 So. Honore St., Plaza 8583.

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, prie bulvaro ir gatviakarių 
linijos, arti fabrikų; biznis išdirb
tas dar prieš pronibicijos laikus. 
Viena moteris negaliu laikyti. At
sišaukite 2703 Ogden Avė.

TAVERNAS su plytiniu namu, 2 
flačiu. Įsteigtas 15 metų, pigiai.

739 E. 92 PI., Radcliffe 7471.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINfi PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTOZ 

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakapo.
TeL CANAL 8500

RENDON
visas namas tinkąs dėl taverno ir 
restauranto prieš šv. Kazimiero 
kapines, ties 3926 West 111-th gat
ve, prie Pulaski Avenue, didelė sa- 
ė; gyvenimui kambariai ir penki 

akrai žemės. Gera proga, nebrangi 
renda. Kreipkitės tuojaus.

FRANK J. PETRU 
1443 West 18th Street 

Telephone: CANAL 0806.

PARSIDUODA TAVERNAS, ba
rai ir visi įrengimai, kas tik reika-

PARSIDUODA CICERO ant biz- 
niavos gatvės mūrinis namas, 
beismentu, apšildomas ir 5 kamb. 
flatas gyvenimui, dėl 2 karų mūri
nis garažas, geriausia vieta dėl ta
verno, barbernės ar kitokio biznio. 
Kaina $3000.00. 
kas 
ris,

linga dęl taverno. Parduosiu pigiai, 
atsišaukite tuojaus. 2408. West Vist
Str., Chicago. ’

PARSIDUODA GROSERNĖ deli- 
katesen ir Ice Cream štoras. Biznis 
kampinis, išdirbtas per 10 metų.

3465 So. Lituanica.
Tel. Boulevard 2235.

PARDUOSIU ARBA mainysiu 
namą su Taverno bizniu į dufletį 
namą. 3427 ^So. Wallace St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 7651 
So. Racine Avė. prieš Bali Park. 
Kaina nebrangi. Triangle 10227.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
namu. Gražus fikčeriai, kampinis 
namas, geru apšildomas, arba pri
imsiu į mainus bučernę arba farmą 
arba kas ką turite. Atsišaukite lai
šku 1739 So. Halsted St. Bok 843.

REAL ESTATE FOR SALE

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

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.

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDĖJ—$1000.00.

Perka freimipį katedž, 2-4 kam
barių flatų ties Lowe Avenue, į 
pietus nuo 36th gat. Tikras pirki
nys. Gordon Realty Co., 809 West 
35th St., YARDS 4329.

3 AUKŠTŲ PLYTINIS namas su 
tavernų, 3958 West Ferdinand St., 
Crawford kampas.

TURI PARDUOTI
Moderną geltonų plytų, 6 apart- 

mentų namą Kelvyn Park’e. Ren
da $2400. Kaina $12,000.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark, 4006 W. Divisfon, 

3585 Milwaukee.

$3800 PINIGAIS, pilna kaina; 
plytinis namas; furnišiuoti 5 apart- 
mentai; 2 ir 3 kamb., elektros re- 
frigeracija; štymu šildymas; prie 
bulvaro; gera transportacija; $2800 
pajamų, visas išrenduotas; sveikata 
verčia parduoti. Van Buren 9561.

GERA ? PROGA — mainynin- 
kams, arba įmokėjęs 5' šimtus, nu
pirksi 5 kambarių murini 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.

Didelis bargenas, 
pasiskubins, nes yra forkloze- 
ir turi būt parduotas tuojaus.

CHARLES URNICH, 
4708 So. Western Avė.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui_______  

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei
kia. P. WOLTERAITIS 

4618 So. Western Avė.

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, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

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

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

iki

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI .

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

•t
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANĄL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodamo gera nuo
laida.



nei j’L <K

LAIMĖJO BYI4 PRIEŠ DOMINIKĄ VAI 
CIUNĄ IR KITUS

Už girto elgesį atsako tavernos savįnin 
kas, namo savininkas ir net tas, kuris mor 

gičių ant to namo turi
t

Panelė Sylvia Lipavskaitė adresu 2301 So. Leavitt str. ir 
laimėjo labai svarbią bylą Cook kad tos tavernos savininkas yra 

(lietuvis Dominikas Vaičiūnas. 
Savininkai to namo, kuriame 
buvo Vaičiūno , taverna, yra 
Bruno ir Stasys Stakėnai ir 
Ona Levltski. Ant to namo bu
vo užtrauktas dar ir morgi- 
čius.

Panelė Lipavskaitė visus tuos 
žmones padavė teisman už su
žeidimą. Jai buvęs sulaužytas 
vidurio kaulas. Ji reikalavo 
$50,000 atlyginimo pagal Dram 

iShop akto. Teismas priteisė jai 
$4,000.00 atlyginimo, ir tą su
mą'” dabar 'turi lygiomis sumo
kėti ir Grady Stanfill, kurs gir
tas važiavo automobiliu, ir Do
minikas Vaičiūnas, kurio ta
vernoje tas vyras gėrė, ir Bru
no su Stasiu Stakėnai ir Anna 
Levitski, kurių namuose buvo 
taverna, o taipgi ir tas, kurs 
turėjo ant to namo morgičių. 
Jeigu vienas iš jų neturėtų 
nigų, tai panelė Lipavskaitė 
Ii atimti $4,000 iš to, kurs

pavieto Supcrior teisme pas 
teisėją E. I. Frankhouserį. Pra
laimėtojais toj byloj yra keli 
lietuviai. Bylos svarbumas yra 
tame, kad čia pasirodė, kad už 
girto žmogaus blogą elgesį at
sako ne tik taverninkas, kurio 
tavernoj jis pasigėrė, bet ir to 
namo sav'ninkas, kuriame • ta 
taverna randasi, ir ne tik sa- 
vininkas, bet ir tas, kurs ant 
to namo turi morgičių. Taip < 
yra išaiškintas įstatymas, kurs 
vadinasi “Dram Shop Act.”

Atsitikimas buvo toks. Rug
sėjo 4 dieną, 1935 metais, pa
nelė Sylvia Lipavskaitė, 21 me
tų amžiaus, gyvenanti adresu 
14 S. Kildare, išlipo iš gatve- 
kario ir ant jos užvažiavo au
tomobilius, kurį valdė vyras 
vardu Grady Stanfill, 35 metų 
amžiaus, gyvenąs adresu 7603 
Rhodes avė. Pasirodė, kad tas 
vyras buvo girtas, toliaus pa
sirodė, kad jis gėrė tavernoje ri.

pi- 
ga- 
tu-

NAUJIENOS, Chicago, M Penktadienis, birž. 17, 1938

Paruošė Nepaprastai Įdomų Progra
mą Am. Lietuvių Kongreso Piknikui
Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. Grigai 
tis, Dainuos Žymus Solistas A. Freeman

Dalyvaus Čeku “Sokolai” ir Penki Chorai

, lACME-NAUJIENŲ Foto]
Čia matome negrą Amerikos kumštynių čampioną, Joe Louis, su kuriuo vėl 

mušis vokietys Max Schmeling. Joe dabar smarkiai treiniruojasi. Šiame paveiksle 
jo treineris Jack Blaękburn užriša jam pirštines. Kumštynės įvyks New Yorkc 
birželio 22 d.

Žymiai Sumažėjo 
Automobilių 
Nelaimės Chicagoj

Jauną Lietuvaitė 
Gabiausia Moksle 
Gabiausia Scenoj

Ne, Tai Ne Jimmy 
Eudeikiuko, Bet 
WPA Kaltė

Rytoj Naujienų 
Spulkos Direkcijos 
Susirinkimas

Dėkoja 
Naujienoms

Direktorių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 18 d., 4 vai. 
po pietų “Naujienų” ofise.

Prašome visų naujai išrink
tų direktorių dalyvauti, nes 
bus valdybos rinkimai ir kele
tas kitų svarbių reikalų, ku
riuos būtinai reikia išspręsti.

T. Rypkevičia, Secretary

DAINININKĖ LEONORA
NEMČIAUSKAITĖ RAŠO 
MARIJAI JURGELIONIENEI

Ar Turi Progos 
Pigiai Nuvažiuoti 
Į Scrantoną?

antradieni, 
nupigintus 
į Scranto-

Birželio 21, t. y. 
jau turiu nupirkti 
tikietus važiavimui 
ną įr grįžimui atgal. SLA sei
mo delegatai ir kiti, kas nori 
važiuoti su delegatais, turi tuoj 
priduoti man $21.40. Kas to 
nepadarys, tai turės mokėti 
$7.10 daugiau.

Išvažiuosime birželio 25 d. 
apie 9 vai. ryto (Standard 
Time) iš LaSalle stoties.

Dėl nupigintos kelionės ga
vimo prašau tuoj su manimi 
susižinoti. Ofiso adresas 2400 
W. Madison St. (Telefonas 
Seeley 7330). Ryto, metą ga
lite pašaukti Brunswick 0597.

Dr. A. Montvidas.

“Jusų aprašymas apie musų 
muzikalį koncertą, kuriame da
lyvavo mano giminaičiai, bir
želio 10 d., Auditoriume, buvo 
pilnai įvertintas visos musų 
šeimos! ir daugelio musų pažįs
tamų lietuvių.
< “Jums bus malonu žinoti, 
kad daugelis lietuvių, jų tarpe 
ir vienas lietuvių kunigas, vi
sai mums nepažįstami, atsilan
kė, sužinoję tik iš pranešimo 
jūsų dienraštyje.

“Jums taipgi bus malonu ži
noti, kad jaunuoliai gerai išpil
dė programą, tuo atitinkant 
spėjimui jūsų žinioje.

“Dėkinga,
Leonora Nimhosk. 

1135 įlydė Park Blvd.

Atideda Majoro 
Kelly Bankieta

BET AUTOMOBILIŲ GATVĖ
SE DAUGIAU, NEGU PERNAI

Pereitą mėnesį žymiai suma
žėjo automobilių nelaimių skai
čius Chicagoj, nežiūrint padau
gėjimo automobilių skaičiaus 
gatvėse.

Gegužės mėnesį automobiliai 
užmušė 37 žmones, kuomet 
metai atgal buvo užmušti 57. 
Taipjau sumažėjo ir šiaip ne
laimių skaičius, kartu ir sikai • 
čius sužeistųjų.

Pernai per pirmus 5 mėne
sius žuvo 321 žmogus, šiemet 
gi — 253 žmogus, arba 21.8 
nuoš. mažiau. Kal^pę|R|P^s aPie 
šį pirmų penkių mėn. rekordą, 
meras Kelly pareiškė:

“Šis puikus rekordas yra aks- 
tinantis. Jis aiškiai parodo, ką 
Chicagos piliečiai gali atsiekti, 
jei veikia bendram tiksdui. Ta
čiau šis rekordas turėtų tik į- 
kvėpti naujas pastangas — sau
gumas yra diena iš dienos dar
bas. Mes turime apsaugoti sa
vo piliečių berniukų ir mergai
čių gyvastis.

“Sumažėjimas automobilių 
nelaimių turi paakstinti mus 
prie dar didesnio siumažinimo. 
Daugiau automobilių dabar y- 
ra gatvėse ir dabar reikia 
dar atsargesniais.” t

P-LĖ GENEVIEYE BURBA 
VAIDINO “SN0W WHITE”

Gregory Burba, kurs kiek 
laiko atgal užlaikė moteriškų 
rūbų krautuvę prie Halsted ir 
32nd S t., dabar užlaiko Ladies 
Taiku* and Furrior Shop. Jo 
specialybė moteriškų kailinių 
padirbimas. Įstaiga po adresu 
1857 W. 47th Sti

Istorija Apie Jo Degutuotus 
Batukus

Gal Jimmy Eudeikiukas, 10 
metų berniukas nuo 3110 North 
Odeli avenue, vakar gal gavo 
lupti nuo tėvelių, bet jis yra 
įsitikinęs, kad ne jis kaltas, o 
WPA.

Taip jis aiškino policijai, 
taip aiškino tėveliams. Buvb 
taip, kad užvakar rytą, eida
mas į Dever pradinę mokyklą, 
prie Osceola ir Roscoe gatvių,

Aitėjant Amerikos Lietuviui 
Kongreso piknikui ir susitikęs 
gerą prietelį—rokiškėną, žingei
dumo dėlei, sakau, ką jus turė
site tame Amerikos Lietuvių 
Kongreso piknike. Rokiškėnas 
atšovė, sako:

—Broli, nesirūpink, tik reng- 
kis, nepalik namie nei gerosios 
pusės, taip ir vaikų, jeigu to
kių turi.

—Na, Na, tik jau nesipųsk, 
pastebėjau rokiškėnui.—Geriau 
papasakok be jokio “onoro.”

Na, ir išgirdau žingedžiu da
lykų, pasak kad kalbės Nau
jienų redaktorius Dr. P. Grigai
tis, Vilnies redaktorius L. Pru- 
seika; nuo Lietuvos žydų Fe
deracijos p. A. Goldman. Busią 
ir daugiau kalbėtojų.

Dainuos žymus dainininkas 
p. Anshel Freeman, Kanklių 
choras, Brighton Park Jaunuo
lių choras, Vyrų choras, Mote
rų Kultūros Kliubo choras. Sa
ko, užkvietę taipgi Birutės cho
rą ir Naujos Gadynės chorą. 
Naujos Gadynės atsisakęs, no
rįs turėti atostogas. Nuo Bi
rutės choro dar laukiama at
sakymo. Tikimasi daugiau pro- 
gramo dalyviu nuo Lietuvos 
žydų Federacijos ir čekoslavų 
organizacijų.

Nereikės Vežtis

Dalyvaus Kongreso Piknike

Mr. A. Goldman, mažame Ko- 
varsko miestelyje, Lietuvoje, 
gimęs ir augęs žydų veikėjas, 
kuris dabar yra Chicagos Lie
tuvos Žydų Federacijos pirmi
ninku. Jis pasakys reikšmingą • 
kalbą apie fašizmą ir rasines 
neapykantos siautimą Euro
poje, Amerikos Lietuvių Kon
greso piknike.

būti

prane-

Suėmė Neva 
Kunigą

Detektyvų biuras įkalino vie
ną Harold Lyman Johns, kuris 
pasirėdęs kunigo sutona ir per- 
sistatęs kunigu, iškeitė kelis 
blogus čekius La Šalie ir Drake 
viešbučiuose ir pabėgo nesumo
kėjęs sąskaitų.

Teisėjas J. T. Zuris 
ša, kad majoro Kelly bankie
ta s, ruoštas birželio 22 d., yra 
atidedamas. neribotam x laikui. 
Majoras Kelly prisiuntė teisė
jui Zuriui pranešimą, kuriame 
sako, kad negalės dalyvauti, 
kadangi turi išvažiuoti į Wa- 
shingtoną Chicagos viešų dar
bų finansavimo reikalu.

Bankieto komisija paskirs 
naują datą kai gaus žinių iš 
Kelly apie jo sugrįžimo laiką.

(Sp)

Žymiai Pagražins 
Marąuette Parką

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Savaitė atgal i,nan pasitaikė 
būti biznio reikalais pas ponus 
Burba. Tą dienąF jųjų dukrelė 
Genevieve Burba^ turėjo lošimą Eudeikiukas pamatė WPA be- 
Jledges Public Sęjiool, 48th and pilančius gatvę nauju asfaltu.
*Winchester St., \eikale “Snow- 
White and the S^ven Dwarfs”. 
P-lė Burba tųrėjy rolę “Snow- 
White ir anot mokyklos prin- 
cipalo Mr. Kelly papasakojimo, 
Genevieve Burba, gabiausia iš 
visų mokyklos vaikų, kaip mo
ksle, taip ir vaidinime. P-lė G. 
Burba 12 metų hnlžiaus, labai 
graži, blondinė ir, pagal mano 
supratimo, tikrai gerai lošia ir 
daug žadanti lietuviams. Skam
bina puikiai piano, gražiai kal
ba lietuviškai. Tėvų troškimas 
ir norai pasirūpinti, kad jų 
dukrelė ateinančią žiemą pradė
tų veikti tarpe lietuvių.

-—Dėdė B. Vaitekūnas.

Streikas
North Chicagoje

Moterų Kultūros 
riausios gaspadinės 
valgių visiems ir

C. Mitchel 
šubaitis 
A. Trijonis 
U r manas 
Mazūras 
Staškus 
T. žebraitis 
G. Miller 
Jokubauskas 
Preikšą 
Vasčiunas 
Frank Brajus 
J. Nausėda 
J. Drausulis 
St. Stašaitis 
J. Bočlunas 
J. Morkus 
J. Tumasa

Valgių
Kliubo gė- 

pagamins 
užtektinai.

Mandagus patarnavimas užtik
rintas todėl, kad iš visos Chi
cagos pažangiųjų organizacijų 
darbuotojai šiame piknike bus 
publikai patarnautojais, žodžiu, 
mano 
šiame 
mens, 
Beje, 
niko

Tas asfaltas įųyp dar minkš
tas, toks švelnus ir viliojantis, 
kad Eudeikiukas nutarė paban
dyti kaip juo eisis. Nėra reika
lo nei aiškinti, kad jo batukai 
asfaltui nieko gero nepadarė. 
Bet ir batukai gerokai nuken
tėjo.

Atėjo jis mokyklon degutuo
tais batukais. Kur nežengė, ten 
paliko didelius juodus pėdsakus.

Nežinia, gal tas deguto rei
kalas buvo Eudeikiuko “skymas” 
o gal ne. Vienok, kai mokytoja 
išsiuntė jį iš mokyklos eiti ba
tus nusivalyti, tai berniukas 
sėdo į gatviakarį ir tol važia
vo, kol gatviakaris vežė, o išli
pęs nuėjo į Grant Parką žiūrė
ti gamtos grožybių ir mokyklon 
nebegrįžo, žiurėjo, matyt, per 
visą naktį, nes negrįžo nei na
mo. Gal butų Grant Parke jis 
ir dabar, bet tėvai davė žinia 
apie sunaus dingimą policijai, 
kuri jį Grant Parke ir užtiko.

Parvestas namo berniukas 
tvirtino tėvams, kad ta nelaboji 
WPA įvėlė jį bėdon, bet kaip 
tėvai į tai reagavo, nežinia, nes 
jie tuo laiku užtraukė langines.

rokiškėnas užtikrina, kad 
piknike nebusią jokio as- 
kuris nebusi patenkintas, 
busią ir lietuviško krup-

Kaip Pigiausiai Nuvažiuoti
Kurie norite sutaupyti, pa

tarčiau važiuoti gatvekariais 
63-čios gatvės linija iki Argo. 
Iš čia busais nuvažiuosti ir par
važiuoti tik 15 centų, vieną ga
lą—10 centų.

Pasimatysime 
tuvių Kongreso 
birželio, Birutžs

LIETUVIŲ KONGRESO PIK
NIKO PROGRAMAS

Amerikos Lie- 
Piknike, 

darže!
—Sandarietis

KONGRESO PIKNIKO
DARBININKAI

19

1. Lietuvių Benas
2. Vyrų Choras

3. Kanklių Choras
4. Moter; Kultūros Choras

5. Brighton Parko Jaunuolių 
Choras

6. Dr. P. Grigaitis, kalba
7. F. Abeko kalba

Lietuvos žydų Federacijos 
Atstovų Kalbos

8. A. Goldman
9. L. Vickar .

109. Morris Ziskind
11. Dainuos Anshel Freeman 

12. čekoslavo Mr. Pergler kalba
L. Kongreso Chicagos sky

riaus pirmininkas Dr. A. Mont- 
vidas atidarys programą ir 
perduos tvarką vesti šio sky
riaus sekretorei p-lei E. Miku- 
žiutei.

Darbininkai Lietuvių Kon
greso pikniko, kuris įvyks Bi
rutės darže, birž. 19., kviečia
mi pribūti 10 vai. ryto.
Gaspadinės yra šios:

Salaveičikienė
Shemel
A. Stukienė
Stuls
Plečkaitienė
Liedienė
Vasienė
Abekienė
Deikienė
Juškienė
Yurienė
Burneckienė

North Chicagoje nuo birže
lio 6 dienos tebeina Chicago 
Hardware Foundry darbininkų 
streikas. Kompanija n.umu5? 
darbininkams 10 nuošimčių al
gos trys mėnesiai atgal, bet 
žadėjo vėl pakelti algas kuomet 
dalykai pasitaisys. Dabar no
rėjo palikti nuipųštas algas ant 
visados. Didžiuma darbininkų 
prisirašė prie C 
vo pradėtos taik^į; tarybos, bet 
iš jų nieko neišėjo. CIO vadai 
pareiškė, kad dubininkai ne
sutiks priimti lOį įiuoŠimčių nu- 
milžinių,"

Amoni jos Eksplozija 
Joliete

Joliete ampniįo^ gazai eks- 
plodavo aiskryrho’ krautuvėje 
ties Wilcox Ir Mason gatvė
mis. Dvi jąunoą,hiią|erys ir vai
kinąs 16 metų 'baisiai ąpdegė. 
Vaikinui išdegi gerklė ir plau
čiai. Jis yra blogoj padėtyj. 
Eksplozija įvyko,; kuomet re- 
frigeracijos sįstėmoj 
elektros atvadas,

'.! f  —■■-'T.—u~TT—r-

800 WPA DARBINIKŲ DIRBS 
PARKE PER VISUS METUS

Kaip jau “Naujienose buvo 
pranešta, Chicagos parkų tary
ba’ ir WPA nutarė išleisti dar 
$900,000 pagerinimui ir pagra
žinimui Marąuette Park prie 
67 ir Kedzie gatvių. Darbui va
dovaus WPA ir jis užtruks 12 
mėnesių. Prie jo bus pastatyta 
800 WPA darbininkų.

Bus pataikytos žaismavietės, 
įrengtas bolių laukas, sutvarky
ta golfo aikštė. Bus pasodinta 
1,000 medžių ir 300,000 krū
mų. Bus įrengtos maudynės ir 
padidinta field house. •

darbininkų 
unijos. Bu-

Chicagą Lanko 
Daug Turistų

Suėmė Du Jaunus 
Automobilistų 
Plėšikus

TAUPYKIT KUPONUS

lanko-

sprogo

Wash 
Bosto

Apiplėšinėję Prie Trafiko Švie
sų Sustojusius Automobilius

įveland, Detroit, Seattle, Ridi
ni on d, Va., St. Augustine, Fla., 
Tornoto,, Dalias, Buffalo, N. Y.

UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SET4

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Prašo Išbarstyti Jo 
Pelenus Išmatų 
Duobėj

Puolęs po einančiu Chicago, 
Aurora ir Elgin traukiniu prfe 
Berkeley gatvės stoties nusi
žudė 58 metų inžinierius Frank 
Moore, nuo 26,4 W. Vallet, Elm- 
hurst. Moore kišeniuj rastas 
laiškas, kuriame jis prašo su
deginti jo' kūną ir pelenus iš 
barstyti miesto išmatų duobė]

Remkite tuos, kurie
v garsmasi

NAUJIENOSE”

STOVI KETVIRTOJ VIETOJ
Pasak American Automobile 

Asisn., Ghicaga pernai buvo ke
tvirtas labiausia turistų 
mas Amerikos miestas.

Pirmas vietas užėmė 
ington ir New Yorkas.
nas gi užėmė trečią vietą.

Kiti labiausia turistų lanko
mi miestai yra: Washington, 
D. C., New York City, Boston, 
Chicago, San Francišco, Los 
Angeles, New Orleans, Denver, 
Quebec, Philadelphia, Miami, 
Salt Lake City/ MontreaŲ Cle-

Darbininkai Vyrai:
S. Yuška 
F. Masan
J. Stalioraitis
K. Liutkus
L. Jonikas
K. Aleksiunas
M. Butvilą 
P. Olšauskas 
A. Dainis
V. Mankus 

Katilius 
Urbanas 
Tdlkus 
Jonikas Jr. 
Karlauskas 
Mikutėnas

Marąuette policijos nuovada 
vakar suėmė vienų suaugusį vy
rą ir du jaunuolius už tariamą 
apiplėšinėjimą automobilių Gar- 
field Parke, sustojusių prie tb 
parko trafiko šviesų.

Jie apipiešė didelį skaičių au
tomobilistų.

Suimtieji yra,
Edvvard Gordzinski, 48, nuo 

1529 N. Paulina Street;
John Butrimas,. 21, nuo 1248 

So. Washtenaw avenue, ir
Andrew Kusik, 22, nuo 1345 

South Washtenaw avenue.




