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Dar 15 apkaltins 
šnipinėjimu

KALTINIMAS 18-kos ASMENŲ ŠNIPINĖJI
MU VOKIETIJAI YRA TIK PRADŽIA - 

SAKO VALDŽIOS ATSTOVAS
Kaltinimai lies asmenis turinčius oficialių 

ryšių su Vokietijos valdžia
NEW YORK, N. Y., birž. ryšių su nacių režimu Vokie-

21. — Pereitą pirmadienį fe-1 
deralus grand jury išn^ę- 
sprendimą, kuris apkaltino 1‘8 
asmenų šnipinėjimu Jungt. Val
stijose Vokietijos naudai.

Antradienį Jungt. Valstijų, 
valdžios atstovas, turįs artimų 
ryšių su šia byla, pareiškė, kad 
apkaltinimas sakytų 18 asme
nų yra tik “gera pradžia”.

tijoj.
Apkaltinime 13-kos asmenų 

pirmadienį įvardinta Dr. Griebi, 
buvęs New Yorko daktaras. O 
antrame kaltinime, pranešimai 
sako, bus apkaltintas kur kas 
žymesnis New Yorko gyvento
jas, negu Griebi.

Valdžios atstovai viešai pa
skelbė kaltinimus daromus Vo-
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DARBAS PALENGVINTAS FARMOSE
WASHINGTON, D. C., bir£. 

21. — Pasak W?M. Kurst, ž£- 
mės ūkio departamento inži
nieriaus, jėgą gaminančios ma
šinos šiandien atlieka daug to 
darbo, kurį seniau, prieš 20, 
metų, atlikdavo arkliai iy mu
lai. šis procesas galima paste
bėti visoj šaly.

Mašinų pagalba paskiras fer
meris šiandien išaugina 100

“T-------
akrų kukuruzos su tiek ener
gijos, kiek jos reikėdavo pa
dėti, kad išauginti penkis ku
kuruzos akrus 1838 metais, 
šiandien fermeriui ima \ tiek 
laiko ir tiek darbo išauginti 
5,000 bušelių kornų, kiek dar
bo ir laiko ėmė prieš Šimtą 
metų išauginti 250 bušelių, sa
ko R. B. Gray, kitas žemės 
ūkio departamento darbuoto
jas.

VOKIETIJAI TRŪKSTA 18,000 
INŽINIERIŲ

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
21. — Vokiečių inžinierių su
sivienijimas antradienį paskel
bė įspėjimą, kad Vokietijoj bus 
trukumas daug-maž 18,000 in
žinierių 1939 metų pabaigoj. 
Apie tą laiką Vokietijai reikės 
20,000 naujų inžinierių, o 
teturės tik per porą tūkstan
čių.

Stokai inžinierių nužiūrima

trys pagrindinės priežastys. 
Viena jų tai griežtas sumažė
jimas studentų, kurie mokina
si inžinerijos, nuo to laiko, kai 
naciai paėmė valdžios vadeles 
j savo rankas. Antroji — tai 
sumažinimas skaičiaus asmenų, 
kuriems duodamos progos siek
ti aukštesnių mokslų. Trečioji 
— tai jaunuomenės palinkimas 
nacių Vokietijoj ieškoti kariš
kų ir politinių karjerų.

Artimoj ateity federalus 
grand jury išneš dar penkio
likai asmenų kaltinimus, kad 
jie priklausė šnipų grandiniui. 
Be to, gandai eina, kad tų nau
jų apkaltintų j ų tarpe bus ke
letas tokių asmenų, kurie turi
oficialių arba pusiau oficialių veiklą Amerikoj.

kietijos šnipams. Tokius vie
šus kaltinimus jie padarė su 
pilnu Washingtono vyriausybės 
užgirimu. Washingtonas, ma
tyti, pilnai pritaria taktikai 
juo aiškiau, juo plačiau ir smul
kiau nušviesti vokiečių šnipų

Amerikos daktarai 
reikalauja valdžios 

protestų

t Bombardavo ameri
kiečių savastį

Kinijoj 7

SHANGHAI, Kinija, birž. 
21. — 45 amerikiečiai dakta
rai ir slaugės antradienį pri
ėmė rezoliuciją, kuri prašo 
Jungtinių Valstijų užsienio rei
kalų departamento sekretorių 
Cordell Hull’ą atnaujinti pro
testus prieš japonų nepaliau
jamus ir bereikalingus varžy
mus svetimšalių teisių tose Ki
nijos dalyse, kurias japonai yra 
užėmę.

Planuoja paskelbti 
kredito karą ja-

HONG KONG, Kinija, birž. 
21. — Astuoni japonų bombo
nešiai atakavo savastį priklau
sančią Texas Oil kompanijai 
Wuchow mieste, Kvvangsi pro
vincijoj. Viena bomba numesta 
Texas kompanijos kieme. Kita 
aomba pataikė į britams pri
darančios Asiatic Petroleum 
kompanijos kiemą, o trys bom
bos buvo numestos visai prie 
Standard Oil kompanijos kie
mo. žmonių bombos neužmušė, 
turtui žalos padaryta mažai.

Susitarė dėl savano- Tyrinės vokiečių šni
pinėjimą toliau

NEW YO£K, N. Y., birž. 
LONDONAS, Anglija, birž. 21’. ~ M^alus grand jury 

21. - Tarptautinė nesikišimo .P^esį Ijfkaltoo 18 asme- 
į Ispanijos civilį karą komisi-\J*® .S“?U8 veikusius Vo- 
ja antrinį . sutiko .priimti «‘ne8e
Britanijoj planą-atšaukimui „iš Y T? J ... . , .
Ispanijos %'vbtim^alių “savano-t B aPk«j^ tik ketun 
rių”. Komisija sutiko taipgi ^uotn sKiti pabėgo t 
vykdyti neitraliteto • kontrolę?u, aPkaltlnt^’r 
Ispanijos vandenų ir sausumos , a ar mlU ai u. . arnaU^.a 

kietijos karo ministerijai.
numatoma pradėti , ^un^ Vals^ d^ikt0 pf0? 

. \kurpras ir d fedėrahai agentai 
,/davė suprasti, kad vokiečių šni-

rių atšaukimo iš 
Ispanijos

15 000,000 karštų “šu
niukų” New Yorko 

parodai

Pataria svetimša
liams pasitraukti 
iš pavojingų zonų

Ispanija siunčia $2,- 
160,000 vertės sidab
ro Į Jungt. Valstijas

ponams
WASHINGTON, D. C., birž. 

21. — Iš vyriausybės sluoks
nių patirta, kad Jungtinės Val
stijos ir Britanija, kiekviena 
šalis paskirai, planuoja suvar
žyti komercinius kreditus ja
ponams, jei japonai nesiliaus 
smaugę jų biznį tose Kinijos 
dalyse, kurias jie yra užkaria
vę.

Neleidžia svetimša 
liams daktarams 

praktikuoti
SAN ANTONIO, Tex., birž. 

21. — Texas valstijos medika- 
lių ekzaminuotojų taryba ne
davė leidimo praktikuoti valsti
joje 21-nam svetimšaliui dak
tarui. Dauguma tų negavusių 
leidimo praktikuoti daktarų yra 
pabėgėliai iš Vokietijos.

birž. 
New 
kor-

Nacių vyriausybė pa 
neigia kaltinimus
RERLYNAS, Vokietija, birž. 

21. — Vokietijos spauda antra
dienį pareiškė, kad ne vienas 
vokiečių armijos karininkas ne
priklausė vokiečių šnipų gran
diniu! Jungt. Valstijose.

Vokietijos pabėgėlis
— Princetono profe

sorius

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

Bendrai giedra; šilčiau; sau
lė teka 5:14, leidžiasi 8:28 va
landą.

parubežiais.
Planas

vykdyti taip greitai, kaip grei
tai plenumo , komisija užgirs 
jį.

PRINCETON, N, J., birž. 21. 
— Princeton universitetas pri- 
ėįmė profesoriaus vietai Tho- 
masą Mann’ą, Nobelio dovanos 
laimėtoją ir pabėgėlį iš Vokie
tijos. Mann dėstys humanita- 
riųs mokslus Princetone.

Lėktuvas pražuvo

Suimti 67 opozicio
nieriai Rusijoj

LONDONAS, Anglija, birž. 
21. — Rusijos slaptoji polici
ja susekė vieną iš trijų radijo 
stočių, kurios transliavo pro
pagandą prieš Staliną. Tokį 
pranešimą gavo iš Varšuvos 
dienraštis “Daily Express” 
Londone pirmadienį.

šeši GPU (rusų slaptosios 
policijos) nariai ir du trockis- 
tai užmušti kautynėse, kurios 
įvyko, kai atidengta, kad stotį 
operavo GPU nariai. Stotis bu
vo paslėpta girioje netoli Min
sko.

Vidaus reikalų komisaras Ni- 
kolai Ježov, rusų slaptosios po
licijos vadas, išvyko iš Mask
vos į Minską. Čia 67 GPU na
riai yra areštuoti. Jie nužiū
rimi kaipo turėję ryšių su slap
tosios radijo stoties programų 
transliavimu.

ji ■ j- • • • ■ • ' . .

pų veiklos tyrinėjimas Jungt 
Valstijose dar nepasibaigęs ir 
kad galima laukti daugiau areš- 
tų. . ' ■

Vokietijos šnipai yra kalti
nami tuo, kad jie ■ mėgino pa
vogti svarbius Jungt. Valstijų 
armijos, laivyno ir oro apsau
gos dokumentus ir atiduoti juos 
Vokietijos vyriausybei.

NEW YORK, N. Y., 
21. — Grover A. Whalen, 
Yorko pasaulinės parodos 
poracijos pįrmininkas, padarė
kontrąfctą. su parodos korpora
cija** *‘hot •dogs” ir “hamburg- 
ers” pardavinėjimo koncesijai. 
Whalen pastatys parodoj 80 
budelių š’^ms delikatesams šin- 
kuoti. Tikimasi išparduoti 15,- 
000,000 “šuniukų” ir 15,000,000 
“hamburgerių”. šie 30,000,000 
sandvičių, sudėti eilėj, iš New 
Yorko pasiektų Londoną.

Gubernatorius Ben 
son buvo priešaky 

nominacijose

Svetimų šalių žy 
dams padaryta 

išimtis

nominacijos, 
iš 2,140 precinktų da- 
gubematorius 
134,831 balsą, 

Petersen —

Benson 
o prie- 
129,479 
Benson,

SANTIAGO, Chile, birž. 21. 
— Pan-American-Grace lėktu
vas, kuriuo skrido keturi kom
panijos samdiniai ir gabeno 
pašto siuntinius, pražuyo išlė- 

\ 'kęs iš Santiago j Antofagasta.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
21. — Neseniai Vokietijoj bu
vo išleistas patvarkymas rei
kalaująs, kad, visi žydai, taip 
Vokietijos, taip kitų šalių pi
liečiai, užregistruotų turtą, ku
rį jie turi Vokietijoj. Šis rei
kalavimas iššaukė smarkių 
protestų užsieniuose. Ir Jungt

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
21. — Minnesota valstijoje įvy
ko reikšmingos 
Gautais 
viniais 
laimėjo 
šininkas
balsus. Gubernatorius 
farmerių-darbo kandidatas, bu
vo priešaky, nežiūrint to fak
to, kad už jo priešininką b> 
sus padavė daug republikonų. 
Tačiau ne visi balsai dar bu
vo suskaityti, kai gauta ši ži
nia.

Daugiau turistų vyk
sta į Europą

NEW YORK, N. Y., birž. 21. 
— Laivų kompanijos The Unit
ed States Lines atstovai pir
madienį pareiškė, kad šiemet 
kompanija turi tjek pat pasa- 
žierių, kiek jų turėjo pėrnai. 
Cunard kompanija pereitą mė- 
pesį turėjo 51,000 pasažierių. 
Bendrai ji (turi šiemet daugiau 
biznio nei pernai. Americah 
Express kompanijos apskaičia
vimu šiemet keliaunininkų į 
Europą vyksta daugiau nei bet 
kuriais metais nuo |9fe8 me
tų.

Kaltina tris valsty-
Valstijų užsienio reikalų depar-^eg OpiumO ŠmUgeHU 
tamento sekretorius Cordell 17 °
Hull pasiuntė protestą vokie
čiams.

Antradienį paskelbta^ kad 
Vokietijos vyriausybė nereika
laus ^vetimų šalių žydų turto 
registracijos, jeigu tie žydai 
negyvena Vokietijoj. Tačiau 
Vokietijos žydai, gyveną užsie
niuose, privalo' užregistruoti 
savo turtą.

GENEVA, Šveicarija, birž.
21. — Stuart J. Fuller, Jung-^ 
tinių Valstijų atstovas opiumo 
kontrolės taryboje, antradienį 
apkaltino 
ir Iraną 
Rytuose.
nijos ir Portugalijos atstovai 
leido išgabenti svetur 150 to
nų opiumo iš Irano.

Japoniją, Portugaliją 
šmugeliavimu opiumo 
Pasak Fullerio, Japo-

Prez. Roosevelto sū
nūsligoninėj 

birž
- James Rposevelt, prez 
• • _ ' • . 5 ■

ROCHESTER, Minn 
21. ~ - - ■
RooseveltO vykesnysis sunuą ir 
sekretorius, antradienį atvyko 
* 
ištirta. Jis patalpintas pilvo fi
gomis sergančiųjų skyriuje. goję

Paraguay pasitrauks 
iš pasaulinio teismo

Šveicarija, birž.
Paraguay vyriausybė an-

GENEVA 
21 
ttadienį pranešė Tautų Sąjun 

į Mayo kliniką. Jo sveikata bus gai, kad ji nutarė pasitrauk
ti iŠ tarptautinio teismo Ha-

TOKIO, Japonija, birž. 21.
— Pirmadienį Japonijos karo 
vadovybė patarė svetimšaliams 
gyvenantiems Kinijoj išvažiuo
ti iš pavojingų civiliams gy
ventojams karo zonų. Bet tos 
zonos, kuriose japonai ketina 
pradėti karo operacijas, faldL 
nki žcphfiaft,'visį -Kiniją, dar ne
užkariautą japonų.

f t

Gaisras Louvre 
muzejuj

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 21. — Gaisras antradienio 
vakare kilo garsiajame Louvre 
muzejuje, Paryžiuje. Ugniage- 

(|

šiai, greitai pašaukti, vėliau pa
skelbė, jogei gaisrą pavyko su
valdyti. Kiek nuostolių pada
ryta, antradienį dar nežinota.

Traukinio nelaimėj 
žuvo 48

MILĖS CITY, Mont., bir^. 
21. — Koronerio ofisas šiame /
mieste antradienį išleido pa
reiškimą, kad Chicagos trauki
nio nelaimėje viso žuvo 48 as
menys.

Daugiau nei 80 žmonių bu
vo sužeistų.

Sidney Hillman kan
didatas į senatorius

NEW YORK, N. Y., birž. 21.
— New Yorko spauda prane
ša, kad. Sidney Hillman, kriau
čių amalgameitų unijos prezi
dentas ir gal būt žymiausias 
po John Lewiso CIO vadas, ke
tina statyti savo kandidatūrą 
į Jungt. Valstijų senatą Ame
rikos Darbo partijos sąrašu.

Smulkusis biznis šau
kia konvenciją

PITTSBURGH, Pa., birž. 2|.
National Small Business 

Men’s Association konvencija 
šaukiama šiame mieste rugst? 
jo 13 d. Konvencijos tikslas 
yra išdirbti programą, kuri sų-< 
teiktų mažiems biznieriams 
daugiau reikšmės bendruose ša
lies reikaluose. ,

PERPIGNAN, Francuzija, 
birž. 21. — čia atgabenta an
tradienį dar $2,160,000 vertės 
sidabro iš Barcelonos. Sidabras 
yra siunčiamas į uostą Havre, 
Francuzijoj, o iš Havre į Jung
tinėj Valstijas. • » » *

Rusai “valo” armiją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

birž. 21. — “Raudonoji žvaigž
dė”, rusų armijos oficialus or
ganas, pirmadienį pranešė, kad 
sovietų armijoj eina intensy
vus valymas. “Raudonoji žvaig
ždė” sako, kad buvusio karo 
vice-komisaro Gamarniko, gene
rolo Feldmano ir generolo Bu- 
lino įtakos šaknys “tapo išrau
tos” per paskutinius keturis 
mėnesius.

Gamarnik nusižudė prieš 
metus laiko. Feldman buvo nu
baustas mirtimi, o gen. Buli- 
no likimas iki šiol nežinomas. 
Dabar, kalbėdama apie šių so
vietų armijos generolų “šaknų 
išrovimą”, “Krasnaja Zviezda^ 
duoda suprasti, kad jau paša
linti iš vietų ir buvusieji jų 
pritarėjai, šalininkai ir kiti pa
sidarę neištikimi Stalinui kari
ninkai.

Akcijų kainos pakilo
NEW YORK, N. Y., birž. 21. 

— Per paskutines dvi dienas 
New Yorko ir Chicagos biržo
se smarkiai pakilo akcijų (Še
rų) kainos. Akcijų kainos, sa
koma, pakilusios todėl, kad lau
kiama biznio ir pramonės su- 
krutimo ryšium su valdžios 
asignacijomis viešiems darbams 
ir su pašalpa bizniui.

■M
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“Daraktoriai” nešė šviesą į 
tamsius užkampius

— Prieš 60—65 metus Su
valkų krašte tik kur-ne-kur bu
vo mokyklos ir tai rusiškos. 
Liaudis labai troško mokslo 
savh gimtąja kalba. Kadangi 
earo vyriausybė tuo laiku spau
dų buvo uždraudusi; tai gimto
sios kalbos mokiausi slapta pas 
savo dėdę, — pradėjo P. Kriiš- 
nauekas. Kai sukako 15 metų, 
tai ir pats pradėjau kitų vai
kus mokyti, atseit pasidariau 
“daraktorium ’. — Taip kaimie
čiai vadino to laiko slaptuosius 
mokytojus. Nuo 1887 m. mo
kiau vaikus Prienų apylinkėse. 
Daugiau teko mokyti Lapupių, 
Valengiškių, Degimų ir kituoše 
kaimuose. Vienais metais kai 
man jau buvo 17 m., su vienu 
knygnešiu slapta nuvykau į 
Prusus knygų parsinešti. Nuo 
to laiko įsitraukiau į knygų 
gabenimą į savo apylinkes. 
Knygas ir uždraustus lietuviš- 
kus.Jaikraščius su vienu senes
niu 
gin

Jbališkių kaimą.
Pėda pėdon caro kareiviai sekė 

paskui knygnešius
—Gabenti uždraustas lietu

viškas knygas gyvenantiems 
arti rusų vokiečių sienos buvo 
kur kas lengviau nei mums, 
kurie atvykdevome iš toliau. 
Pirmaisiais metais uždraustas 
knygas gaudavome iš vieno vo
kiečio ūkininko. Paskui su pa-

Kaimiečiai mane siunčia į ( 
Vilniaus Sfeinią

—Nors nfemhža mano drtiugų 
knygnešių pakliuvo į caro žan
darų rankas, tačiau aš būda
mas k bifiti atsargus vis laimin
gai dirbau kaime. 1905 m. per
skaitėme Viiniaiis Žinitisė, kad 
šaukiamas susirinkimas. Tuo
jau musų apylinkės ūkininkai 
subruzdo politikuoti ir rinkti 
kandidates, kurie turėtų vykti 
į senąją Gedimino sostinę. Man 
teko ta laimė ir aš ją mielai 
pasinaudojau. Vietos ūkininkai 
susirinkę nutarė, kad j Vilnių 
turiu važiudti aš. Jie man net 
nurodė, ką turiu ten kalbėti. 
Surinko kelionė! pinigų, ir nu
vykau į Vilniaus seimą.

mus atvyko iš kažin kur getas 
btirys kazokų. Ilgai krite; bet 
nieko nerado. Po kurio laiko 
a$bjo raiti žandarai ir vėl kra
tė. Turėjau slapstytis, o kai su
žinojau, kad už mano galvą pa
skirtas riet atlyginimas —- hu- 
tariau bėgti.

Šėšefi mėtai Amerikoje ir - 
suėmimas

Iš LIETUVOS
LENGVATŲ LIUDIJIMAI
Užsienių lietuviams

Nors rititis ir pakars, tties turi
me dirbti, —• sakė Basitnavičius

ygnešiu gabendavom į
— Prienų vf.lsčių, Pa-

$5 — ĮMOKĖTI — $5 
BĖ FINANSINIŲ MOKESčiŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan . 

PLYMOUTH Sedan .... 
CHEVROLET Sedan .. 
BUICK Trunk Sedan.. 
PONTIAC Trk. Sedan.. 
DE SOTO Sedan ..
CHRYSLER Sedan .....
OLDSMOBILE Sedan.. 
DODGE Sedan ..........
CHEVROLET Sedan ...

i CHEVROLET Sedan ...
* FORD Sedan ...............
l KITOKIŲ PASIRIN
KIMUI PIGIAI KAIP

Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

. $265 
$225 
$215 

. $265 

. $195 

. $145 

. $115
$115 

..<.$95 

... $95 

... $60 
.. $60 
$25

sąlygos pasunkėdavo, 
kliudydavo sniegas. Bet 
sargybiniai išrado būdą, 
paslėpti knygnešius nuo 

viršininkų. Kad karinin-

slėnio sargybiniais susitarėme 
ir jau už kyšius knygas ir laik
raščius gabendavome kiek leng
viau. 1885—1895 m. iŠ musų 
krašto daug jaunų vyrų nuo 
kariuomenės bėgo į Prusus, o iš 
tenai į Ameriką. Tame pat na
me, kur gaudavome uždraustą 
literatūrą, susirinkdavo daug 
jaunų stiprių ąžuolinių vyrų, 
kurie ruošdavosi bėgti į Pru
sus. Vieną naktį atėjus į tuos 
namus radau apie 15 jaunų vy
rų; Skubiai įbėgęs rusų sargy
binis suskaitė kiek galvų ir 
jiems pasakė: “Vž galvą po 
rublį”. Nusirinkusieji nė žodžio 
nesakydavo, nes j tik tik už 
vieną rublį perleisdavo per sie
ną. Vasarą knygas gabenti bu
vo kiek lengviau, tačiati žiemos 
metu 
Mat; 
rusų 
kaip 
savo
kai ant sniego nerastų pašalinių 
pėdų, kareiviai taip darydavo: 
atvykusius iš Prūsų knygne
šius leisdavo eiti pirma savęs. 
Paskui einąs kareivis dideliais 
batais stodavo Į pramintas pė
das; Nors sniegu ir praeidavo 
keliolika žmonių, bet atrodyda
vo, kad tai vieno sargybinio 
pėdsakai. Taip tūkstančius kny
gų “Aušros”, “Varpo”, “Ūki
ninko” ir kitų laikraščių per
gabendavome iš Prūsų į savo 
kraštą. Be abejo, tiems sargy
biniams reikėdavo gerai atly
ginti, o sumokėti buvo kuo, neS 
tuksiančiai žmonių laukė kny
gų, už kurias nemenkai mokė
davo. Vis dėlto, nuo vokiečių 
sienos knygas atgabenti ligi pa
skyrimo vietų buvo pavojinga, 
ries sekė kiti sargybiniai, ar 
žandarai. Ne vienes toksai 
knygnešys, patekęs į agentų 
rankas, buvo ištremtas j Sibi
rą, arba gaudavo kalėti.

Nešdamas knygas susipaži
ntu, o vėliau dirbau su šiais 
knygnešiais: su Ulecku, Kairai
čiu, Girnium ir kt. Nemaža tais 
laikais Prienų apylinkėse dirbo 
gyventojas Brundza; kuris duo
davęs gerų patarimų kaimo 
švietėjams.

—Atvykęs į Vilnių rftdtiti 
daug žnionių iš viso krašto. Iš 
savo miestelio sutikau gydyto
ją Bruiidzą, kuris taip pat da
lyvavo tarne seime. Kai Seimas 
jau baigė svarstyti htitatitnus, 
daugis ruošėsi j kelionę. Mat, 
buveine gavę įvairių atsišauki
mų, kuriuos turėjome parga
benti j kaimą. AtrtienU, kai bąi- 
gus paskutinį posėdį, visi skir
stėsi namo. Tada Didžio Vil
niaus seimo dalyvių ūpas buvo 
labai karingas. Jautėsi didžiau
sia neapykanta prieš caro vy
riausybę. Dr. J. Basanavičius 
tada priėjęs prie biirio kaimie
čių tarė: 1

—Vytai, priėmėme svarbius 
nutarimus savo tėvynei gelbėti 
iš sunkaus padėjimo. Todėl tu
rime visi kaip vienas dirbti. 
Turime dirbti; nots už riiusų 
darbus caro žandarai muš gali 
it pakarti.

Visi jautėme, kad turime ko
voti su caro vyriausybe. Mums, 
kaimiečiams, tie dr. J. Basana
vičiaus 
drąsos.
vičiaus 
sąmonę

—Per Prusus pabėgau į Nau
jąjį Pasaulį. Mane lietuviai 
daug klausinėj^; kada it kaip 
busianti gimtame krašte atko
vota savivaldai Perskaitę laik
raščius jausdaVome, kad Lietu
voje negerai; kad ten reikia 
drąsių darbininkų^ kurie kovo
tų prieš caro vyriausybę. Todėl 
nepaisydamas pavojaus nuta
riau grįžti. 1911 m.- iŠ Ameri
kos atvykau į Prustis. Nepavy
ko.- Pasienyje mane žandarai 
suėmė. Tubjau apkalė geleži
niais pančiais ir prtidėjo tardy
ti. Iš Kybartų .nugabeno į Vil
kaviškį, o iš tėti, į Marijampo
lę. Visur klausė to pat nuo pra
džių; Mat, rusų žvalgyba turė
jo Visai smulkią žinių apie ma
no veikimą.

(Bus daugiau)

KAUNAS- Tsb. — Ministerių 
kabinetas nutarė, kad Lietu
von atvykstą, Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų sukak
tuvių proga, užsienyje gyveną 
Lietuvos piliečiai ir lietuviai, 
kitų Valstybių piliečiai, vieno
je vizų gauna “liudijimus len
gvatoms gauti.” Tie liudijimai 
leidžia atvykti Lietuvon it 
grįžti ir, be to, suteikia įvai
rių leiigvatų susisiekimo at
žvilgiu*

Tie liudijimai bus duodami 
Lietuvos Pasiuntinybėse bei 
konsulatuose užsienyje. Jei 
kas dėl kurių nors priežasčių 
tokių liudijimų nesuspės gau
ti Pasiuntinybėse ar konsula
tuose, jtios galės gauti prie sie- 
hos> pereinamuose punktuose, 
btiteht: Virbalyje, Pagėgiuose, 
Obeliuose, Joniškyje ir Klaipė
doje — geležinkelių stoties po
licijoje. Be tO; tokius liudiji
mus daVinės ir V. R. M-jos 
Administracijos departamento 
svetimšalių referentura.

BE REIKALO UŽPUOLĖ.
Šeimininkė: “Aš prausyklo

je vandenyje radau muilą, O- 
na. Kai nusiplauni rankas, rei
kia išimti muilą ir išpilti van- j • b,

Trečiadienis, birž. 22, 1938
“ ' ■■■' ’ 1 '■Tl” ‘ —I~ III II I ■ |.

Ofiso Tet Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sis.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rež. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107 x

Tarnaite: “Ponia, tamsta be 
reikalo mane užpuoli: kai aš 
čia esu, dar nė karto neploviau 
rankų I”

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

...............................  i im.it i

ADVOKATAI

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

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

Ofiso TeL Virginia 0086 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUČ
Ofiso valandos: 

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

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

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

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

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

FIJDOROIL

PUSĖN
LIGHT FLOOR OIL

Tikf-ai si lėiigVd giiitjtrltiė aliejaus-varriišio-staiiio kom
binacija nuvarnišiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip ihagikaš;
Atstato naujų gf-indų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

PRIDUOK SAULĖS ŠVIESUMA 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

užsispirk Būtinai gauti pilsen išdirbystės

K. P. GUGIS
Dearborn st.Miesto ofii

Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofišas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

žodžiai suteikė daug 
Ypačiai šie dr. Basana- 
žodžiai įstrigo į* mano 
ir jau vykdamas namo 

galvojau, kaip p?a"dbtif kovą su 
caro valdžia.

Griauname rusų pastatytą 
vyriausybę

■

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
sfeNIAŪSU IR PIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAWMBULANCE
,. aDJĖNĄ IR NAKTf , ;;t ,
Visi Tėfefonai YARDS mi-1742

4606-07 So. Hermitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue

v“ Tel. LAFAYETTE 0727

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. ŠTRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND )>VE.

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

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

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____Kiti Lietuviai ^ _____

Dr. Margeris"^
3325 So. Halsted St^ '*

Valandos: nuo* 10 r. iki 2 po nietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 7

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8481KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI 
63Ž2 So. Western Ave< 

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

Tel. Office Wentworth 633Qz\ 
Rez. Hyde Park 3395 \

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

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

i A'Ai

—Pakeliui susitikau su pa
žįstamais, kuriems dalinau Vil
niaus seimo atsišaukimus, žmo
nės tuos atsišaukimus tuojau 
išgraibstė ir visur klausinėjo, 
ar “rtiskį” greit išvysime iš sa
vo krašto. Kažin kas net prasi
tarė apie Lietuvos kareivių šau
kimą, kad butų galima greičiau 
nugriauti caro valdžią. Kartu 
su manim iš Vilniaus parvyko 
ir gyd. Brundza. Su juo ir ki
tais suruošėme mitingą Prie
nuose, kur smulkiai susirinku
siai miniai pranešėme, kas Vil
niuje nutarta. Į Silvinavičiaus 
namus buvo susirinkę apie 400 
žmonių, bangelis stovėjo lauke. 
Netrukus mitingą jau reikėjo 
ruošti Prienų rinkoje. Susirin
kus tūkstantinei miniai, netoli 
bažnyčios padarėme mitingą. 
Ant kėdžių ir stalų užsilipę kal
bėjome. Kalbėjo vienas veikė
jas, o paskui užlipau ir aš. Ra
ginau žmones neklausyti caro 
Valdžios; neiti kariuomenėn^ ne- 
rtibkėti mokesčių; Vietos val
džią reikalavau sudaryti iš sa
vo tarpo žmonių. Caro agentai 
nukofė nosis: bijojo įpykusių 
žmonių. Policija, valdininkai ii4 
žandarai išsislapstė, ar pabėgo 
į Katiną. Netrukus su drąses
niais vyrukais nuvykau į Kle
biškį, kur taip pat tuojati nu
vertame valsčiaus valdžią, o iš- 

i rinkome savąją, žchdarai; pa- 
|matę, kad lietuviai dūksta prieš 
maskolius; atėjo prie musų ir 
prašė, kad jiems dovanotume 

'gyvastį, tš Klebiškio nuvyko- 
jine į Pakuonį, kur vėl nugrio
vėme caro pastatytą valsčiaus 
vyrk usybę. Minios pritarė 
tiems darbams ir visi laukė, 
kad gausime laisvę. Tačiau rp- 
širikome. Caro valdžia sustiprė
jo. Pradėjo lietuvių veikėjus su
iminėti. Vieną dieną į mano na-

:?■

koplyčios.visose 
Chieagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS. '

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chieagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

—— —-j-

AKIU SPECIALISTAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

, ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
6834 So; Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicerox2109

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. 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 

t............  ■ ■imi ■*■■■■ h ■ ■ A * A .. !■

KITATAUČIAI

; J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel; Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

f

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A Ve.
2-ros lubos

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

r -n- -r..----------- :--------------- ,/ • ■■ -r..-..?. ■ ! • • ,7,-.^-------

stiprybe—Apsauga—patarnavimas

8

LIETUVIAI
Yards 1139
Yards 1138

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai ___

Garsinkite “N-nose”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

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

Phone MID1VAY 2880

. A. M. PHILLIPS
330/' Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

. - J ’ J

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

__ l; .-.J—:———-——————u——— —i——' ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

' -      ' j r-------------------- ----------------- : / ? T > ■/ LA /JA   »-■ • / ■ t • / -

_______ ___________________________________________________

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

I. J. ZOLP Pilone Boul. 5203
1646 AVest 46th Street Boulevard 5566

_____________ ■■ , 'r- . ■ • ■ ,-r , I. • .

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avehue

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez* 6631 So. California ĄVenufc

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

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

Rež. Telephone PLAZA 2400
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa mensing Avė. šiame pokylyj 

dalyvaus didelis būrys sporti
ninkų, miesto majoras, Penn- 
sylvania Universiteto vyriausias 
sporto vedėjai, Lietuvos pa
siuntinys iš Washingtono ir

Liūdnos ir Linksmos
Žinelės iš Hart, Mich
Emilija Andriuliutė gavo du 

medaliu

Pasmerkta ir visiškai at
mesta Brooklyno laikraš- * 
tis Vienybe.—švenčia 150 Si% ii bii 
IRCty . SUkaktj Suvienytu daugelis kitų kilnių ir didelių 
Valstijų Konshtncijos. — (pjuiadelphijos miesto žmonių. 
Siunčia kelią sportininkus Lietuvjų Muzikalio Namo Ben.
Valstijų Konstitucijos.

Lietuvon.
' Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovė, —4 seniausia, didžiau
sia ir liberališkiausia organiza
cija, per 30 metų daugiausia reikalu rūpinasi Lietuvių Biz- 
darbavosi Philadelphijoj Lietu- merių ir Profesionalų Sųjunga. 
vos labui. . Prieš pusmetiniam Manoma, kad šis gražus .darbas 
savo subrinkime, laikytam bir-j lietuvių tarpe tuo nesibaigs ir 
želio 15 d. specialiai sušauktam lietuviai sportininkai — atletai

drovė sportininkų kelionei pa
aukojo $25.00, kitos lietuvių 
organizacijos irgi neatsiliko 
nuo parėmimo, daugiausia šiuo

atvirukais svarbiems reikalams 
aptarti, be kitų savo reikalų, 
pirm. J. Griganavičius, kaipo 
delegatas prie Lietuvai Gelbėt 
Komiteto, raportavo iš to komi
teto darbuotės. Raportas vien
balsiai priimtas ir vienbalsiai 
nutarta visiškai nutraukti visus 
ryši tįsi su Brooklyno Vienybe 
ir daugiau tų Smetonos organų 
neužprenumeruoti už talpinimų 
šmeižtų ant Lietuvai Gelbėti 
Komiteto ir už nedavimų vietos 
tam komitetui į šmeižtus atsa
kyti bei pasiaiškinti. Vietoj Vie
nybės, vienbalsiai nutarta už
prenumeruoti Chicagos dienraš
tį NAUJIENAS, nes tas laikraš
tis yra daug didesnis, rimtesnis 
ir ncvicnpusiškas.

K. Žodeika plačiai raportavo 
iš rengimosi prie iškilmių mi
nėti 150 metų sukakties Suvie-

bus sujungti į gražių jaunuolių 
organizacijų ir galės dažniau 

ne tik 
lietu-

dide- 
ir lie

pasirodyt savo gabumais 
tarp svetimtaučių, bet ir 
viams.

Stebėtina, kad šiuose 
liuose darbuose Lietuvos
tuvybės labui visiškai nedaly
vauja ir visiškai nepasirodo ir 
niekuom neprisideda ne tik pi
nigais, bet nė darbu tie didieji 
musų miesto pagyrų puodai, 
kurie taip garsiai mėgsta šū
kauti per smetoninę Brooklyno 
Vienybę, būtent, A. Tvaranavi- 
čius, Z. Jankauskas ir Gustis— 
Grikštas. Plūstis, intriguot, 
žmonių vienybę ardyt tai jie 
pirmieji, bet kuomet reikia im
tis rimto darbo, tai it šeškai už- 
teršę orų slapstosi urvuose, bi
jo šviesos*.

—Reporteris

p -v. 9 9 • y « «ri įvyks birželio 18 d., Munici- 
pal Stadione, pradžia 7 vai. 30 
min. vakaro; šioj šventėj daly
vaus 18 tautų. Lietuviai pasiro
dys su didžiuliu sudėtiniu per 
125 asmenų chorų iš vietos še
šių chorų, be skirtumo pažiūrų 
bei įsitikinimų, visi choristai 
bus baltom kelnaitėm ir juo
dais švarkais, o merginos!-su 
tautiniais drabužiais, taipgi iš
pildys tautinius šokius apie 40 
porų, noriu miego, klumpakojį 
ir suktinį, vadovaujant p. Anta
nui Džikui. Įžanga visiems ne
mokama.

J. Griganavičius, J. Rutkaus
kas ir J. Grinius plačiai rapor
tavo apie siuntimų sportininkų 
į Lietuvos Tautinę Olimpijadų. 
Parinkimui sportininkų darbuo
jasi advokatas S. Paukštis, ku
ris per 18 metų su viršum bu
vo vyriausias sporto vadas prie 
Pennsylvania Universiteto. Nu
matoma pasiųsti net 3 jaunuo
lius: p. Mačionį, vandens spor
tų, p. Naudžiūnas, kumštinin
kų ir p. Sidabrų, aukšto šoki
mo atletų. Tikimasi, kad Phila- 
delphijos jaunuoliai savo spor
te busi pilnoj aukštumoj.

Birželio .29 d. bus iškilmin
gas pokylis išleistuvėms sporti-

Detroit, Mich
Amerikos Lietuvių Laisva

manių Etinės Kultūros Draugi
jos’ 2 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio (June) 24 
d., 7:30 vai. vakaro, Draugijų 
svetainėje, 4097 Parter St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. 
Taipgi kviečiame visus Detroito 
laisvamanius atsilankyti į susi
rinkimų ir prisidėti prie musų 
kuopos. —Valdyba.

Deiroit. Mich
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Detroito skyriaus draugijų ir 
kuopų atstovų dėmesiui.

Šiuomi pranešu, kad sekanti 
Detroito skyriaus konferencija 
įvyks liepos 23 d., 7:30 vai. va
karo Lietuvių svetainėj.

Birželio mėnesį konfėrenci- 
jos nelaikysime. Todėl visų 
draugijų atstovai malonėkite 
šitai įsidėmėti ir visi atsilanky
ti į konferencijų liepos 23 d.

J. Overaitis, 
Skyriaus sekretorius.

HART. Mich. — čia ora^vė- 
sus. Karščių dar neturėjom. 
Lietaus į valias. Vietomis net 
perdaug. Žemumose taip įmir
ko žemė, kad kukurūzų (kor- 
nų) negalima arkliu apjaupti. 
Ūkininkai rūpinasi, kas bus su 
šienu, jeigu taip tankiai lys. 
šienas gali supūti ant lauko, ir 
nebus pašaro gyvuliams. Ru
denį turės pigiai parduoti.

» » »
Pereito mėnesio pabaigoj mi

rė Antanas Petruška, Lietuvių 
Amerikos* Piliečių klubo narys. 
Tai jau trečias to klubo narys 
mirė nuo jo įsisteigimo. O klu
bas nesenai įsisteigė. Klubo na
riai sudėjo ant nabašninko Pet
raškos karsto gyvų gėlių vaini- 
ką. ' -

» » a
Gegužio 29 minėtas klubas 

turėjo piknikų J. Karpavičiaus 
farmoje. Publikos buvo daug. 
Buvo ir programas. Kalbėjo 
Jonas Kraus ir Juozas1 Čėsna.

» » »
Mokykloms užsidarius musų 

mokytojos lietuvaitės panelė 
Elena Kičiutė ir panelė Alfon
są Geruliutė dabar ilsisi pas 
savo tėvelius.

» » »
Birželio 10 dienų Hart augš- 

tos mokyklos 55 mokiniai gavo 
diplomus. Tarp jų buvo dvi lie
tuvaitės, Aleksandra Manikiutė 
ir Emilija Andriuliutė, kuri 
laimėjo du medaliu, vienų auk
sinį medalių gavo už gerų mo
kinimas!, kaipo garbės studen
tė, o antrų medalių gavo už ge
ra patarnavimų mokyklos kny
gyne. Tai tikrai didelėje garbė
je panelė Andriuliutė baigė 
augštųjų mokyklų. Mokslo ve
dėjas prisiminė apie jų dar ir 
ta, kad pereitąis metais Lietu
vių Amerikos Piliečių piknike,, 
panelė Andriuliutė buvo' išrink
ta “Mojaus Karalaite”.

Panelė A. Mankiute jau yra 
padariusi sutartį su Grand Ra- 
nids slaugių mokykla, o pane^ 
lė Andriuliutė dar nėra galuti
nai užsibrėžusi kų toliau veiks*

Juozas Karpowskis Karpavi
čius yra vienatinis lietuvis biz
nierius taverninkas Hart, Mich. 
Tiems, kurie atvažiuoja čia iš 
toliaus vakacijoms, jis pagelbs
ti surasti ūkininkus gyvenan
čius toliaus nuo Hart mieste
lio. Lietuvis lietuviui turim pa
gelbėti. —Marė Dundulienė.

Vieninteli Proga 
Drabužiams Pirkti

tinę j svetainėj, 928 E. Moya-

Remkite tuos, kurie 
■garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pirma ir Didžiausia
Lietuvių Federal Taupymo Įstaiga 

Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai 

apdrausti iki $5,000.00 
TAUPYTOJAMS

IŠMOKEJOM JI nz 
DIVIDENTO At/U

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEVHCH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas C ANA L 1679 

CHICAGO, ILLINOIS
TURTAS VIRS >2,500,000. Atsargos Kapitalas (reserve) >180,000 

• - - ■ ‘ ............. .................  ....  ..................... Į.....  ||,|, ......

Drabužių krautuvė — Star 
Clothes Shop, 4630 So- Ash
land Avė. paskelbė dar niekad 
negirdėtų tokį didelį drabužių 
išpardavimų. iPer dvidešimts 
metų įstaiga išbuvusi toj pa
čioj gatvėj, ir išsidirbusi tokį 
gerų vardų, staiga dėl pablo
gėjusių prekybinių sųlygų ir 
blogo oro priversta visų savo 
inventorių išparduoti. Visi, 
kaip vyrų, taip ir moterų dra
bužiai yra nupiginti net iki 
pusės kainos, o kai kuriais at
vejais ir daugiau.

Išpardavimas prasidės rytoj, 
birželio 23 dienų ir tęsis per 
tris dienas- Taigi, vieninteli 
gyvenime pasitaikanti barge- 
nų proga. Kam reikalas, pa
tartina pasinaudoti.

' (Skelb.)

De Valera laimėjo 
Airijos rinkimus

DUBLIN, Airija, birž. 21. — 
Pereiitų penktadienį įvyko Ai
rijos parlamento generaliai rin
kimai. Pirmadienį balsų skai
tymas rodė, kad De Valera va
dovaujama Fianna Fail partija 
laimėjo absoliučių daugumų at
stovų parlamente. . . • • •

- IR KO. EL NESINAUDOTI 
MUSU NUPLAKIMU DADAR

ir, beto, žmonės, mes pasirengę eiti dar Į didesni, bet kada girdėtą, pliekanti iš
pardavimą. Mes nebematome reikalo tiems faktams ir slėpti. Oras blogas, biz
nio sąlygos nenormalios. Kitais žodžiais tariant, mes 
dabar turime inventorių likviduoti neatidėliojant. Tad ! ' . .
želio 23, 24, ir 25, kad sugundyti JUS dabar pirkti, nes nukainavome prekes iki 
PUSĖS KAINOS, o kai kurias net ir daugiau. Tai yra didelis musų nusiplaki- 
mas, bet jums viso gyvenimo vieninteli proga sutaupyti ir dar tokiu laiku, ka
da jums daugiausiai reikalingi.

persipirkomč prekių, tad, 
’ skiriame tris dienas, Bir-

VYRU SIUTAI
. . . 350 vien vilnų suktų, visų metų ir vasaros siu
tai, kurie parsidavinėjo po $39.50—Nupiginta iki 

1695
EXTRA KALNĖS DYKAI!

Single ir double-breasted modeliai, sporto, lygiomis ir 
konservatyvėmis nugaromis. Visos mieros, tik ne visi 
stiliai.

. . 200 VIEN VILNŲ TAPKAUČIŲ 
dideliam lp stylių pasirinkime, nupiginta iki x/2
kainos. ’Jk .<

$18.50 Tapkaučiai dabar tik $9.25 
$22.50lTapkaučiai dabar tik $11.25 
$28.50 Japkaučiai dabar tik $14.25

Moterų Kautai
Ir SIUTAI

1/2 KAINOS
Visi moterų siutai ir kautai musų stake nupiginti iki 

>/2 kainos.

$9.50 vertės, nupiginta iki $4.75 
$13.75 vertės, nupiginta iki $6.88 
$22.50 vertės, nupiginta iki $11.25 
$28.50 vertės, nupiginta iki $14.25 
$36.50 vertės, nupiginta iki $18.25

Niekas nerezervuojama! Niekas nepalaikoma! Pirmas 
ateik—Pirmas busi aptarnautas. Jūsų proga sutaupyti 
$$$$$.
Visi norimų stilių, 2 ir 3 dalių siutai—moterų kautai— 
vyriškai siūti siutai—tcppers—jiggers.

Tik Trims Dienoms Už Kainos!

500 Naujų Pavasarinių ir Vasarinių

SUKNELIŲ
200
200

„ 100

Pardayinėta
Pardavinėta
Pardavinėta

po $3.95
$6.95po

po $9.99

NUPIGINTA IKI

• Visos naujų stilių.
• Visos naujų spalvų.
e Visos naujos kombinaci- 

f

jos.

LAIKE ŠIO IŠPARDAVIMO 
ATDARA KAS 

VAKARĄ
Mieros 12 iki 50 LAIKE ŠIO IŠPARDAVIMO 

ATDARA KAS 
VAKARĄ

Mes asmeniniai užtikriname, kad tikro siossantaupos ant šių prekių tikrai to
kios kaip parodyta ir, kaip ir visuomet, jus ir dabar galite pirkti lengvomis

• . ■./■'. z

kredito sąlygomis, absoliučiai be extra primokėjimo.

I CLOTHES
SHOP

4630-32 S o. Ashland Avenue
• < ■ .a ? ■ _____________ :____ '________________________________________________________________________ ___ ____________________ __ ____
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Stmday 
The Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs: 
S00 per year in Canada

00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Trečiadienis, birž. 22, 1938

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. 'telefonas Canal 8500.

Micakyme kaina t
Chicago je—paltu:

Metams —.... .......
Pusei metą __________
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui______

Chicagoje per išnešiotojus;
Viena kopija_________
Savaitei______________
Mėnesiui_____ _______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

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

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų __ —-__ __________ 4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kada laikai pagerės
. Amerikos Darbo Federacija savo žurnalo (“Ame

rican Federationist”) birželio mėn. laidoje sako, kad 
Jungtinėse Valstijose dabar yra 11,231,700 bedarbių. 
Pernai metais tuo pačiu laiku buvo 8,312,828 bedarbiai, 
o pereitą rugpiučio mėnesį buvo 7,745,883.

Matyt, rugpiučio mėnesį 1937 m. biznis Amerikoje 
ėjo geriau, negu kada nors nuo to 1929 metų, kai pra
sidėjo depresija. Bedarbių skaičius tuomet buvo ma
žiausias. Bet nuo rugpiučio iki dabar darbai vis blogė
jo ir blogėjo, ir šiandie bedarbių skaičius jau yra padi
dėjęs beveik keturiais milionais.

Kongresas, prieš išsiskirstant, paskyrė daugiau 
kaip tris bilionus dolerių viešiems darbams, paskolų da
vimui bizniams ir bedarbių šelpimui.. Daugelis laukia, 
kad laikai pagerės, kai valdžia pradės teikti šitą pagel- 
bą bizniui ir bedarbiams. Bet reikia stebėtis, kad stam
biojo kapitalo atstovai atakuoja kongresą už tai, kad 
jisai paskyręs “perdaug” pinigų kovai su depresija. Ar 
jie nori, kad vienuolika su viršum milionų bedarbių ba
dautų ?

Anglijos atžagareiviai ima viršų

vokiečių darbininkų (pramo- iš komisarų tarybos pirmimn- 
ningesnėse vietose), Henleino ko (premjero) Molotovo; trijų 
partija (sudėtai) gavo ne $0 vice-pirmininkų — Rudzutak, 
nuošimčių vokiečių balsų, bet Mežlauk ir čubar, ir 15 liau- 
tiktai 60 nuošimčių, arba net dies komisarų: Yagoda, Grin- 
mažiau. Sakysime, Kogerau ap- ko, Rozengoltz, Lobov, Černov, 
skrityje už sudėtų partiją buvo|Rykov, Liubimov, Kalmanovič, 
paduota 56 nuoš., 
skrityje — 55 nuoš.,x Lessau • 
55 nuoš., Neuhaus — 55 nuoš., Į Ordžonikidze.
Volgdorf - tiktai 35 nuoš. Prie šitų 19 viršininkų reikia

Daugiaus kaip 60 nuošimčių dar pridėti visos Sovietų Są- 
balsų ta naciška sudėtų parti- jungos prezidentą Kalininą, vi
ja gavo vakarinės Čekijos apy-|sos Sovietų Sąjungos sekreto- 
gardose, 
nuoš. — kai kuriuose kituose I rus, kurie buvo išrinkti vėliau. I kurią tamsta apvalei, aptverei 
vokiškuose valsčiuose. Tokiu budu SSRS vyriausybė tvora ir ant kurios pastatei šią
, ---------------- - susidėjo iš 24 narių, rąsitų stubelę?”
KAIP 4TSR^hTIETŲ Bet kai susirInko natijas so- “Kokiu autoritetu? Aš apsi- 

vietų parlamentas, v išrinktas gyvenau čia todėl, kad čia nie-
Sovietų Rusijoje dabar gy- p8gal ^1^ konstitucijų, tai ko kito nebuvo. Aš turėjau tei- 

vuoia neva demokratinė tvar- Pasirode’ ka<1’ anot Maskvos Sę čia pasilikti kaip ir kiekvie- 
ka Prieš dvejetą metu buvo korespondento Harold Denny, nas kitas, žmogus. Be to, aš nuo 
Priimto‘"demokratiškiausiai pa-P9 24 .Pradcdant Mo'oto- šio sklypo nukirtau medžius, iš-

i • „ i •• i • vu, kurie prieš metus laiko bu- ariau ir apsėjau žemę, dėlto ši 
buvo, pasiremiant tąj^ konsti- L? komisarai , beliko gyvi ir | žemė labiau priklauso man, ne-1 padariau derlingą žemę? Ar po 
tucija, išleistas rinkimų įstaty
mas, kuris nustato “visuotiną, Iš kitų 17 
slaptą, lygų ir betarpišką bal- Ordžonikidze, 
siavimą”, ir sulig tuo įstatymu dienų po to, 
buvo išrinktas sovietų parla- dytas, kaipo 
mentas — Vyriausias Sovietas, pas”

Žmogaus teisė j žemę
Vėl Lietuvos-Vokie- 

tijos prekybos
- derybos

šaben ap- Veicer, Pachomov, Andrejev, 
Mikojan, Vorošilov, Litvino v ir

(Tęsinys)

Dialogas
“Labą dieną, pone”, sako 

praeivis vienam pustelninkui, 
ramiai sau bęrukančiam pypkę 
prie slavo stubelės durų. “Kokiu 
autoritetu pasiremdamas tams- 

ir daugiau kaip 70 Irių Jenukidze, ir tris* komisą-1 ta pasisavinai šį sklypą žemės,

teises šią žemę savintis. Tie 
veiksmai nepanaikina visuome
nės teisės į šią žemę. Pasaulis 
yra Dievo palikimas visai žmo
nijai. Visi žmonės yra bendri 
pasaulio savininkai; tamsta jų 
tarpe. Nežiūrint tamstos apsi
gyvenimo šioje vietoje, išpure- 
nimo, išdirbinio ir pagražinimo 
šios žemės, tamsta negali būti 
privatus josi savininkas. Jeigu 
tamsta tokią teisę saviniesi, 
tamsta bet kada gali būti iš 
šios žemės pavarytas tikrojo jos 
savininko — draugijos.”

“Bet ar draugija norėtų .ma
ne iš šios vietos pašalinti be at- 
lyginiriio man už mano triūsą 

| ir pastangas iki iš dykumos aš

Anglijos diplomatija vėl paėmė viršų ant Prancūzi
jos ir Sovietų Rusijos. Ji privertė franeuzus uždaryti 
(gal būt, ir ne visai) sieną Ispanijon, kad Katalonijai 
nebūtų gabenami ginklai. Ji privertė ir sovietų valdžią 
priimti Londono planą “savanoriams” atšaukti iš Ispa
nijos. Pagal tą planą,: sukilėliams bus pripažintos ' ka
riaujančios valstybės teisės, kai bus atšaukta iš Ispani
jos bent dalis svetimų šalių kareivių iš abiejų pusių.

Prancūzijoje, matyt, “liaudies frontas” jau nebe- 
kontroliuoja valdžios, nes ‘Ispanijos sienos uždarymui 
yra priešingi ir socialistai, ir komunistai. Kai šios 
partijos ėmė prieš tokį valdžios elgesį protestuoti, 
premjeras Daladier paleido parlamentą atostogoms 
rudens. Dabar jisai daro kas jam patinka.

Paryžius klauso Londono įsakymų, kadangi nuo 
Londono bankininkų malonės priklauso Prancūzijos fi
nansų stovis. Bankinis Anglijos kapitalas yra galinges
nis už Prancūzijos demokratiją.

Labai liūdna, kad yra taip. Bet yra dar keisčiau, 
kad ir Ameriką vedasi ant virvutės tasai Anglijos kapi
talas. Juk Amerikos valdžia Ispanijos klausime remia 
Anglijos konservatorių politiką, netiesioginiu budu pa
dėdama generolui Franco ir fašistams smaugti Ispani
jos respubliką.

Kol Anglijos Darbo Partija nenuvers konservatorių 
valdžios, pasaulio tarptautinėje politikoje vyraus reak
cija.

gu tamstai ar kam kitam. Aš 
komisarų vienas', ^a ir pasiliksiu.

mirė už kelių taip sakot. Bet aš
kai buvo sušau- v^s^iek nesuPrantu, kaip tams-1 

“kenkėjas ir šni- ta 181 jai teisę į šią žemę. Kada 
mciiičis — YjjLJtauoiaD vivia., i r— , vyriausias jo pagelbinin- lamsta čia atėjai, ant šios že- 
susidedąs iš dvejų rūmų. O a t- kas Piatakov. O likusieji buvo au^° medziai, žolė ir, gal 
einantį sekmadienį bus rinki- sušaudyti arba taip “sulikvi- kut’ žemuogės. Vietoj suminėtų 
mai autonominėse sovietų res- duoti”, kad niekas tikrai neži- augmenų tamsita užsčjai kvie-
publikose. no, kur jie dingo. čiais> kukurūzais arba tabaku.

' Aš noriu žinoti kaip tamsta,
Atrodo, kad sovietų krašte Taigi iš 24 valdžios narių 16 pai<eisdamas augmenų rūšį, ga- 

pilnai pergalėjo demokratijos virto šnipais ir kenkėjais: du Įėjai pasidaryti šios žemės vieš- 
idėja, nors visi gerai žino, kad trešdaliai komisarų, kuriuos pačiu?”
tenai dar vis. trūksta kai kurių vienbalsiai buvo išrinkęs sovie- <<Tie naturalųs augmenS) ku_
labai svarbių dalykų, be kurių- ą ongresas. riuos aš sunaikinau, buvo men-
demokratija vargiai gali .apsiei- žmonių išrinktieji atstovai kos vertės, o gal ir visai lietu
ti, kaip, pav. trūksta žodžio, valdo SSRS? rėjo vertės. Aš priverčiau šią
spaudos, susirinkimų ir organi- _ žemę duoti gerus dalykus mais-1 mu ir jarba tamsta privalai
žarijų laisvės ir asmens nebe- Ar Stalino žvalgyba prašė so- v kurie feikin nv mus.ir yarb? ,la ,Privalai£ 1 ■ ' - - - Itui — dalykusi, kūne teikia gy- gauti atlyginimą, bet joks ak-

vybę ir linksmybę. • >, tas,, procedūra ar ceremonija
Iki šiol tamsta dar neįrodei negaiį tamstos padaryti priva- 

kodcl žemės apdirbimai nada- Lįu §jos žemės siavininku.” 
ro ją tamstos nuosavybe. Ką gi

-.tamsta padarei? Aparei žemę, Teisingas žemės jporceliavi- 
aięs ne pakgreĮ į ją seklų, o paskui / mas negalimas

naudoji produktus, kuriuos sau- paviršiaus į žemės 
Sąjungą lė, lietus ir oras žemei pagelbė- žiūrint išrodo, kad

daugelio metų mano darbo 
draugija gali mane be niekur 
nieko iš čia pavaryti?”

“Suprantama, kad ne. Lygiai 
kaip anksčiau minėto namo sa
vininkas turėtų atlyginti už pa
taisymus ir naujus pridėčkus, 
taip draugija nenorėtų tamstos 
iš čia pavaryti be atlyginimo už 
visa tai, ką gero tamsta esi pa
daręs. Ta viršvertė, kurią tams
ta savo darbu čia įdėjai, yra 
tamstos. Bet draugijos turtas, 
nors tamstos ir pagerintas, vis- 
tiek pasilieka draugijos. Teisė 
savintis žemę ir teisė reikalau
ti atlyginimą už jos pagerini- 

| mus nėra tas pats. Už pagerini-

Lietuvos prekyba su Vokie
tija dabar yra labai sumažėju
si. Dar prieš keletą metų Lietu
va į Vokietiją išveždavo ir. iš 
Vokietijos jsiveždavo daugiau 
kaip pusę visų užsienio preky
bos prekių. Lietuvai buvo pa
togu prekiauti su vokiečiais, 
nes čia artima rinka, vokiečiai 
nupirkdavo ir menkesnės fų- 
šied prekes. Lietuvos prekybi
ninkai jau iš seniau turėjo su 
vokiečiais užmegstus prekybi • 
nius santykius. Iš kitos pusės 
Lietuvai buvo pavojinga taip 
labai priklausyti nuo vienos 
vokiečių rinkos. Bet kuriems 
nesusipratimams kilus, vokie
čiai galėjo daryti į Lietuvą eko
nominį spaudimą net politi
niais tikslais.

Ir tiktai, kai prieš keletą me
tų Lietuva patraukė teismo at
sakomybėn virš šimto klaipė
diškių vokietininkų už prieš 
valstybinį veikimą, Vokietija 
tuojau pavartojo prieš musą 
valstybę ekonomines sankcijas. 
Vokietija staiga nutraukė bei 
kokius prekybinius santykius 
su Lietuva. Prasidėjo tikras 
Lietuvos Vokietijos ekonominis 
karas. Lietuvai šis karas, vo 
kiečių primestas, buvo laba 
sunkus, nes jis buvo kilęs kaij 
tiktai pasaulinės ekonominė: 
krizės laikais. Lietuvai teko ieš 
koti savo prekėms naujų užsie 
nio rinkų tuo metu, kada ji 
sunkiausia buvo galima suras 
ti. Lietuva tačiau kantriai neši 
ūkinius sunkumus!, bet neatsi 
sakė nuo savo teisių vokieČii 
naudai.

To ekonominio karo meti 
Lietuva susirado savo prekėm 
naujų rinkų kitose valstybės* 
ir tuo budu atsipalaidavo nu. 
vokiečių ekonominės įtakos 
Prieš porą metų tarp Lietuvo 
ir Vokietijos politiniai santy 
kiai vėl pagerėjo. Tada buv* 
atnaujinti ir prekybiniai santy 
kiai. Bet dabar jau prekyba si 
vokiečiais labai susiaurėjusi 
Lietuva dabar nė dešimtos da 
lies savo prekių neparduod; 
Vokietijai. Žinoma, mažai Ve 
kietijoje ir perkama. Vis tik 
tai Lietuva daugiau Vokietijoj 
nuperka, negu jai parduoda. ( 
tokia prekyba musų kraštu 
nenaudinga. Todėl kasmet si 
vokiečiais įvyksta nauji preky 
biniai pasitarimai ir susitari 
mai. Stengiamasi prekybą išly 
ginti, reiškia, kad vokiečia 
tiek pirktų Lietuvoje, už kiel 
savo prekių parduoda. Pernai 
pavyzdžiui, buvo sutarta vieno 
je ir kitoje šalyje pirkti u 
apie 30,000,000 litų. Lietuv 
už tokią sumą Vokietijoje pre 
kių nupirko, bet vokiečiai nu 
pirko Lietuvoje už žymiai ma 
žesnę sumą.

Dabar vėl pradedamos Lietu 
vos-Vokietijos derybos. Dery 
bose toliau bus tariamasi api 
tarpusaves prekybos išlyginime 
ir gal būti išplėtimą. Be to, da 
bar bus tariamasi ir dėl pre 
kybos su buvusia Austrija, si 
kuria anksčiau Lietuva prekia 
vo atskiru susitarimu.

Atrodo, kad vokiečiai nor 
išplėsti savo prekybą ne tikta 
siu Lietuva, bet ir su kitais Bal 
tijos kraštais —Latvija ir Es 
tija. Vokietijos prekyba si 
Baltijos valstybėmis paskuti 
niais' keleriais metais labai su 
silpnėjo. Vokiečiai ne tikta 
lietuviams, bet latviams ir es 
tams darė ekonominių spaudi 
mų, siekdami politinių tiksiu 
Tačiau tų savo tikslų vokiečia 
nepasiekė, o tuo tarpu Baltijo: 
kraštuose dauguma Vokietijoj 
prekių neteko sau pelningų rin 
kų. —Tsb.

\

Ar Stalino žvalgyba prašė so-. 
Čiamybęs., Bet sovietinės tvar-l vietų parlamento,, leidimo su
kos šalininkai sako, kad, ne- areštuoti ir atiduoti teismui to 
žiūrint šitų trukumų, vistiek pariamento narius ir jos išriri- 
Sovictų Sąjungoje valdžia yra mus ministerius (komisarus) ? 
žmonių rankose, nes žmonės Nieko panašaus. Parlamentas | 
tą valdžią tenka ir atstato. šituo klausiniu nėra

Ar iš tiesų yra taip? vieno žodžio.
New Yorko savaitraštyje Tai kas, Soviet 

“The New Leader*’ Mark Khi- valdo? 
noy paduoja įdomių faktų 
(birž. 4 d. ląi^pje), apie dabar- 
tinę sovietų valdžių. Keletą jų [sovietų koųgresas, kuris išrin- 
čia paminėsime. k° aukščiaus paminėtųjų vy-

. riausybę, išrinko taip pat kole- 
Kas atsitiko su SSRS konstitu- g,įseptynių prezidentų, ku

rijos autoriais? rie kiekvienas stovi priešakyje
Mes visi žinome, kad Sovie- respublikų, sudarančių Sovietų 

tų Sąjungoje nuolatos eina ne-1 Sąjungą.7fs tų 7 prezidentų (iš- 
ištikimų elementų, 
priešų”, A “fašizmo
“šnipų” ir “sabotažnikų” valy-Į SSRS prezidentas Kalininas ir 
mai. Savo laiku buvo išvalyti Sovietinės* Ukrainos Respubli- 
arba “sulikviduoti” tokie stam- kos prezidentas Petrovski. O 
busi pasaulio komunizmo šulai, kiti 5 prezidentai — červiakovr 
kaip Zinovjevas, Kamenevas, Chadajev, Mustambekov, Aitą-. .
Smirnovas, Preobraženski ir kov ir Rachimbajev tapo “lik-1 atyykęs _plr!nla“: 
daugelis kitų. Bet dabar jau viduoti”. 
gyvuoja “demokratija”, kuri 
prasidėjo su priėmimu tos gar
sios sovietų konstitucijos. Kas 
tą konstituciją pagamino?

Ją pagamino komisija iš 31 
asmens, kuriuos vienbalsdai iš
rinko visos Sąjungos sovietų 
suvažiavimas, įvykęs: 1935 m. 
vasario mėnesį. Tą komitetą 
nominavo pats Stalinas ir so
vietų suvažiavimas išrinko jį 
su dideliu entuziazmu, iš tarpo 
607 delegatų. Aišku, kad to- 
kiąm svarbiam darbui buvo 
parinkti patysi gabiausieji ir iš- 
tikimiausieji žmonės. Bet žiū
rėkite, kas atsitiko su tos ko
misijos nariais. Iš 31' jos nario 
jau bepaliko gyvi ir laisvi tik 
Stalinas ir 11 Teitų narių. O 19 
komisijos narių yra sušaudyti 
arba nežinia kur dingo. Tarpe 
sušaudytųjų arba kitokiais bu
dais “splikviduotų” randame ir 
žvarbiausius “demokratiškiau
sios konstitucijos” redaktorius, 
Buchariną ir Radeką.

Vadinasi, beveik du trečda
liai kongreso komisijos pasiro
dė esą “šnipai”, “išdavikai” ir 
“krašto priešai”!

Toliaus. Tame pačiame so
vietų suvažiavime, kuris rinko 
konstitucijos komisiją, vasario 
7 d. 1935 m., įteikė rezignaci- 

Jją visos Sovietų Sąjungos liau
dies komisarų (ministerių) ta- 

Socialdemokrato” ryta, ir čia pat suvažiavimas 
vienbalsiai išrinko naują SSRS 
vyriausybę. Ji buvo sudaryta

Bet eikųpę, toliau.

dvi 
tai 
■iki

SUDETŲ PROPAGANDOS 
MELAI

Tlcinleino vadovaujama su
dėtų (iŠt.: zudetų) vokiečių 
partija Čekoslovakijoje bubni- 
ja visam pasauliui, kad ji at
stovaujanti visą “pavergtą” vo
kiečių tautą Joje respublikoje, 
nes sudėtų kandidatai gavę per 
rinkimus vokiečių apgyventose 
apskrityse tarp 90 ir 100 nuo
šimčių balsų. Bet Pragos “So- 
cialdemokrat”, vokiečių social
demokratų partijos Čekoslova
kijoje organas, parodo, kad tos 
sudėtų skaitlinės visai nesutin
ka su tiesa.

Štai keletas pavyzdžių. Laik
raštis rašo:

“Friedlando apskrityje 
Weissbacho valsčiuje mes 
(vokiečių socialdemokratai) 
savo partijos kandidatų ne-

statėme. Tame valsčiuje če
kai gavo 6 nuošimčius balsų, 
komunistai 12 nuošimčių, 
sudėtų partija — 82 nuošim
čius. Sudetų partija nubrau
kia visus balsus, paduotus už 
čekų ir už komunistų kandi
datus ir skelbia, kad ji gavu
si 100 nuošimčių balsų!” 
Kitoje apskrityje buvo taip:

“Puikiai kovojo vokiečiai 
socialdemokratai darbininkai 
Bodenbach-Tečen apskrityje; 
jie čia gavo 23 nuošimčius 
vokiečių balsų. Ypatingai ge
rai pasižymėjo kovotojai 
šiuose kaimuose: Binsdorf, 
Grosswoehlen, Arnsdorf, Jou- 
sdorf, Riegersdorf, šneeberg; 
čia sudėtai gavo ne daugiau į 
kaip 54 nuošimčius balsų!”

Pragos
apskaičiavimu, tose apygardo
se, kur yra stambesnis skaičius

klausi- 
žemę 

Į jo auginti. Pasakyk man, KaJ I galima paversti privačia nuosa- 
Tas pats Pos^a» ’ kokia magiška teise že- Vybe teisingu padalinimu. 

“Kodėl”, galima klausti, “žmo
nės negalėtų pritarti teisingam 
žemės išporceliavimui? Jeigu 
žemė priklauso visai žmonijai, 
tai kodėl negalima ją teisingai 
išporceliuoti ir kiekvieną žmo
gų padaryti savo sklypo valdy
toju?”

Atsakant į šį klausimą, čio
nai galima paminėti, kad že
mės dalinimui negalima pritar
ti, dėlei sunkumo jos sklypus 
teisingai įkainuoti. Ne visa že
mė yra vienodai derlinga, ne 
visur ant jos galima dėti vie
nodus mokesčius, ne visi jos 
plotai yra arti civilizacijos. Tie 
ir daugelis kitų keblumų pasto
ja kelią teisingam žemės pada
linimui.

Be čionai paminėtų kliūčių 
yra ir daugiau žemės porcelia- 
vimui keblumų. Kurie asmenys 
turi žemę gauti? Ar suaugę vy
rai, kurie pasiiekė dvidešimt 
pirmų metų amžiaus, turi būti 
tie laimingieji? Kaip bus su 
tais, kurie suaugusių amžiaus 
pasieks tuoj po žemės išporce- 
liavimo? Ar žemės sklypą turi 
gauti kiekvienas vyras, moteris 
ir kūdikis? Jeigu taip, tai kas 
daryti su gimstančiais kitą me
tą? Kokioj padėtyj atsidurtų 
vaikai, kurių tėvai savo žemes 
parduotų? Bežemiai greitu lai
ku sudarytų klasę, kuri neturė
tų vietos poilsiui, priklausytų 
nuo kitų žmonių malonės ir 
liktų vergąis. O tokiai klasei at
siradus, prasidėtų kova už lais
vę.

Iki nebus įrodyta, kad gali
ma sudaryti tokią įstaigą, kuri 
butų įgaliota žemės porceliavi- 
mo darbą teisingai atlikti, iki 
nebus įrodyta, kad vienai gent- 
kartei Dievas davė daugiau tei
sių negu kitai, iki nebus įrody
ta, kad po tam tikro laiko gi
mę žmonės gali būti baudžiami 
vergija, — mes turime pasaky
ti, kad nuosavybė žemėje yra 
neleistina. \ z

(Bus daugiau)

įmesi apdirbimo aktai gali ją pa
daryti tamstos monopoliu ir 
monopoliu tamstos įpėdinių?”

“Jeigu ši žemė ne mano, tai 
kieno ji yra? Aš nieko iš čia 
neišvariau. Kuomet aš persikė-

* liau per Mississippi upę, aš 
“kraštolrinktų vienbalsiai!) bepaliko dau tiklai tylivasias 8lriaS-

agentų”, gyvi ir laisvi tik du: visos H »»« p™8 »ane butų 
? ., . „ atvykęs, apvalęs ir apdirbęs

mę, jisi butų galėjęs šią vietą 
^ savintis. Aš padariau tik tiek, 
' kiek butų padaręs bet kur’r ki- 
_ | tas žmogus, kuris butų čionai

, Iki ši žemė 
I nebuvo pasisavinta, ji priklau- 

v. . .v sė visiems žmonėms, o dabar žinios is .. v
i “krašto J1 yra mano> ues as Pirmasls į I ją atradau ir pagerinau.”

. “Tamsta sakai tiesą, kad ‘iki 
ši žemė nebuvo pasisavinta, ji 
priklausė visiems žmonėms’. 
Mano pareiga yra tamstai pa-

• | sakyti, kad ši žeme ir dabar te
bepriklauso visiems žmonėms. 
Tamstos ‘pagerinimai* neduoda 
tamstai teisės iš visuomenes Šią 
žemę atimti. Tamsta gali Šią že-

• “T - - akėti, sieti ir derliųne vienas valdžios h • . ’ • .

Beje, paskiausios 
Maskvos sako, kad 
priešų” eiles jau pateko ir Uk
rainos prezidentas Petrovski! 

X I k

Tarpe sušaudytųjų randame, 
be to, visos Sovietų Sąjungos’ 
valstybės sekretorių Abelį Je- 
nukidze, kuris buvo vienbąlsiai 
išrinktas 1935 m. vasario mėn. |* 
kongrese ir kuris išbuvo sovie
tų valdžioje 18 metų, nuo pat 
sovietų valdžios įsteigimo. Be 
jo parašo ____  ____
dekretas per tuos metus neįei
davo galion. Bet jisai pasirodė 
esąs “šnipas” ir “išdavikas”, 
kai pradėjo veikti “demokra
tiškiausioj i konstitucija”.

Užimtų perdaug vietos Čio
nai suminėti vardus visų vice- 
komisarų, armijos generolų, 
laivyno viršininkų ir diploma
tų, kuriuos Stalino. “čistka” pa
siuntė į aną pasaulį. Bet pa
kaksi ir aukščiaus paduotųjų 
faktų. Iš jų patys skaitytojai 
gali padaryti išvadą apie sovie
tų valdžios “demokratiškumą”.

Prezidentas pasira
šė 36 bilius

..! ........... .

HYDE PARK, N. Y., birž. 
21. —- Prez. Rooseveltas pir
madienį pasirašė 36 kongreso 
priimtus bilius, dauguma ku
rių neturi didelės svarbos. Ve* 
tavo septynis bilius.

ra- 
Jei 
čia 
že-

S • -i •

nuo jos rinkti; gali jos pavir
šių apversti tiek kartų, kiek 
tamstai patinka, bet visos tos 
pastangos negali nusavinti že
mės, kuri jš pat pradžios nebu
vo tamstos. Paimkime pavyzdį. 
Sakysime, po šias girias be
vaikščiodamas tamsta užtinki 
apleistą namą, kuris* patraukia 
tamstos akį. Kad nusavinti šį 
namą, tamsta pašventį daug 
laiko ir įdedi daug darbo: nu- 
maliavoji, išpopieruoji ir pada
rai namą tinkamu gyventi. Vie
ną gražią dieną, sakysime, atsi
randa žmogus, kuris pasiskel
bia esąs šio namo paveldėtoju. 
Savo pretenzijai įrodyti jis turi 
visus reikiamus dokumentus. 
Kas; pasidarys su tamstos page
rinimais? Ar tie pagerinimai 
duoda tamstai teisę šį namą sa
vintis? Ar pagerinimai panaiki
na pirmojo savipinko teises?”

“Ne”
“Tamstos pionieriški 

mai taip paį neduoda
veiks- 

tamstai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Smagus piknikas
TORONTO, ONT. — Birželio 

19 dienų, pusiaukelyj tarp To
ronto ir Hamiltono, viename u- 
kyje įvyko sudėtinis, Toronto 
ir Hamiltono SLA kuopų pik
nikas.

Nors oras priešpiečiais ir la
bai buvo abejotinas, — atrodė, 
kad greičiau lis negu pragied
rės, — bet nutarėm rizikuot. Ir 
ne tik nepralošėm, bet turėjom 
taip smagų piknikų, kokio dar 
nebuvom turėję. Piknikai! at
vyko per 25 karų, pilnutėliai 
prisėdusdų. Kadangi hamiltonie- 
čiai atsivežė ne tik minkštųjų 
gėrimų, bet ir daug alaus, o 
loronliečiai karštų dešrelių ir 
kitų užkandžių, tai visi skaniai 
visko prisiragavę taip įsilinks
mino, kad tikrai smagu buvo 
žiūrėti. Skirstydamiesi visi lin
kėjo, kad dar kai kada pana
šų piknikų suruošti. Bendrai tai 
buvo gražus susitikimas toron- 
liečių s*u hamiltoniečiais, kurį 
ilgai minėsime. ,

Malonų įspūdį padarė delhi- 
jiečiai p.p. Treigiai; jie ne tik 
patys atvyko apie 90 mylių į 
pikniką, bet taipgi atsivežė p. 
Taurinskų, kuris dabar fanuo
se dirba ir dar porų jaunuolių. 
Saulei leidžiantis visi skirstė- 
mes į namus linksmi ir paten
kinti.

Dėl “garnio” lenktynių
Jau daug kartų spaudoje bu

vo rašyta apie vieno turtuolio 
C. V. Miller palikimų pusės mi
lijono dolerių tai Toronto mo
tinai, kuri daugiausia turėsi vai
kų dešimties metų laikotarpy.

Kokį išrokavimų C. V. Miller 
turėjo, skirdamas tų didelę su
mų pinigų vienai motinai, tai, 
tur būt, tik jam buyo žinoma. 
Gal tai buvo prieauglio labui 
daroma, o gal jis norėjo at
jausti los motinos vargus. Vie
nok jeigu jis butų žinojęs,

Netikslios žinios
“L. Balse” Nr. 232 įdėta J. 

Baličio žinutė apie Romano 
Matuko mirtį buvo nevisai tik
sli. Pasakyta, kad velionis bu
vo viengungis ir ligoje neturė
jo artimo prižiūrėtojo, nei gi 
daug atsilankė laidotuvėse. Ve
lionio R. Matuko giminės įžiū
ri tokiame išsireiškime įžeidi
mų jų ir draugijos, prie kuros 
velionis priklausė, t. y, SLA 
278 kuopa, Hamiltone.

Nors R. Matuko giminės, jų 
tarpe seserėčia p. žižienė, gyve
na Toronte, bet stengėsi jį li
goje lankyti kiek galėjo, o SLA 
kuopos* nariai visuomet lanke 
jį kuo dažniausia ir mirus gra
žiai, kaip pridera, palaidojo.

SLA 236 kp. susirinkimas
Birželio 13 d. įvyko kuopos 

mėnesinis susirinkimas, Orga
nizatorius A. Frenzelis prirašė 
du naujus narius, — tai Bronę 
ir Antanų Čižunus. Kadangi tai 
buvo paskutinis susirinkimas 
prieš delegatų išleidimų į Sei
mų, tai nariai palinkėjo jiems 
laimingos kelionės. Buvo prisi
minta ar nevertėtų pasiųsti de
legatų į LDA. kongresų, bet na
riai balsų dauguma nutarė ne
siųsti. —Frances

0 vis tik komunistai 
bijo žmonių balso

suktybių iš to geros valios pali
kimo išsivystys*, tai greičiausia 
kad jis pats dar būdamas gy
vas, butų susiieškojęs vertin
giausių'motinų ir jų apdovano
jęs. Kuomet po jo mirties, bu
vo iškeltas aikštėn palikimo pa
skyrimas, tai Toronte atsirado 
net kelios motinos*, kurios pra
dėjo daryti sutartis su “gar
niais” dėl lenktynių ir kai per
nai sukako 10 metų nuo pa
skirto laiko, tai prieš teisėjus 
atsistojo keletas motinų su pre
tenzijomis į palikimų. Kai ku
rios iš tų šeimų turėjo net po 
20 su viršum vaikų ir savaime 
aišku, kad tokios* šeimos be 
miesto pašelpos negalėjo išsi
laikyti.

Dabar, kada turtas — paliki
mas liko išskirstytas kelioms 
šeimoms, tai iš jų, miestas ma
no, atsiimti skolų, kuri jiems 
buvo teikiama pavidale na šal
pos, ir jeigu jie prieš tai kovo
tų, tai numatoma net siektis 
naujo įstatymo, kurs legalizuo
tų pašalpų grąžinimų, kuomet 
darbininkas gaus darbų ir tuo
met paliestų daugybę žmonių, 
pašalpas ėmusių. Bet tuomet 
nebūtų jau pašalpos, o tik pa
skolos. Reikia manyti, kad dau
gybė dabar imančių pašalpas 
stengtųsi jų išvengti, jeigu ži
notų, jog tai tik paskola.

C. V. Miller savo turtų galėjo 
tiesioginiu budu sušelpti daug 
šeimų ir visokie pelnagaudou 
butų neturėję progos kištis į šį 
reikalų. Bet atrodo, kad turtin
gi retai būna išmintingi.

Smagiai rašo
Jau kelintu kart teko paste

bėti “N-se” K. L. Žiniose sma
gių straipsnelių, po kuriais pa
sirašo “Engelsistas”.

Linkiu jam gero ūpo dažniau 
rašyti.

meta savo klebonėliui, kad ta
sai netaip elgiasi, kaip kitus 
mokina, tai pastarasis atsikerta 
— Nežiūrėkit, kų aš darau, tik 
klausykit, kų sakau. Taip ly
giai elgiasi ir stalinistai! Visai 
neprisieitų šiuo reikalu kalbė
ti, jeigu taip elgtųsi moderniški 
piliečiai, bet kada taip daro sta- 
linistų biurokratai, kurie tiek 
daug popierio yra sueikvoję ne
va kovodami dėl darbo žmonių 
teisių, tai noromis nenoromis 
prisieina šis tas pasakyti.

Pas mus Toronte yra leidžia
mas/ stalinistinės minties laik
raštis “Liaudies Balsas”, kuris 
pasilaiko išimtinai iš aukų.

Iš paviršiaus pasižiurėjus, ro
dosi nieko blogo nėra ir ne vie
nas pasakys: nagi darbininkai 
myli tų laikraštį, tai ir aukoja 
jo palaikymui.

Bet ne visi darbininkai žino 
ant kokių pamatų tas laikraštis 
pastatytas, Piriuiausda reikalin
ga kiekvienam žinoti, kad to 
laikraščio tikrojo savininko vi
siškai nėra. Tų laikraštį valdo 
ir iš darbininkų surinktas au
kas naudoja saujelė stalinisti- 
nių biurokratų!... Daugelis au
kotojų mano, kad jis paaukojo 
dešimkę ar kitų, tai jau jisai 
turi šiokių lokių teisę prie to 
laikraščio, o tikrumoje tai tik 
tiek, kad to aukotojo vardas 
lieka paskelbta tame laikrašty
je, tai ir viskas. Su tuo baigias*! 
ir teise.

Kada buvo sumanyta tų laik
raštį išleisti, tai kai kurie pa
siūlė, kad geriausia organizuo
ti bendrovę ir išleisti Šerus. Ta
da busiu viskas tvarkoje. Bet

MM!

MKgBJHBBgTCįcang

tur bųt, svar- 
skirtas šiais 
moksleiviams, 
apmokėti uni-

. aujien ų-zi.cn i e leiepnuiu
Šios dvi golfininkės yra moterų čampionės. Viena, kuri lupi, yra palty 

Berg iš Minneapolio, o kita ponia Helen Hicks Harb, pereitų metų atviro 
golfo čampionė- šiemet lošimas už šį moterų čampionatų eina mieste Golora- 
do Springs, Golorado. Patty Berg pereitų savaitę išlošė . Tulsoje Mississippi 
distrikto čampionatų.

gudriausios galvos sugalvojo 
kitaip. Mat, jeigu parduoti Še
rus, tai tada šėrininkai ir balsų 
turės*, o dabar surinkai aukas 
— nei tau pakvitavimų, nei at
skaitų duoti niekam nereikia, 
tik didžiausia rūpestis yra, ko
kiu budu butų galima aukų 
daugiau surinkti.

Jau keli metai kaip' tas laik
raštis yra leidžiamas, bet nie
kas jokios atskaitomybės nėra 
matęs, ir pagaliau' niekas netu
ri teisės tokios atskaitomybės 
reikalauti. Iš šių kelių pastabų 
galima matyli, kad komunistai 
labai bijo darbininkų teisėto 
balso, ir kur nuo jų priklauso, 
ten jie visokiausiais išsisukinė
jimais stengiasi tas teises apei
ti. Šita komunistų malimalicnė 
su laikraščiu labai panaši į pa
garsėjusio Argentinoje kun. Ja- 
nulionio aferą, ir ateity dar ir 
čia visko galima' tikėtis. Jau 
dabar “pikti liežuviai” sako, 
kad “vadų” tarpe jau neviskas 
gerai. • ,

PASIMATYMAS SU
LIETUVOS KON-

' ŠULU

110
On-

nie-

—Stuparas

PADĖKA GERB. INDRE- 
LIŲ ŠEIMAI

TORONTO, ONT. — Jau 
beveik aštuntas mėnuo kaip 
pulkininkas Grant-Suttie, iš To
ronto, eina Lietuvos generali
nio garbės konsulo Kanadoje 
pareigas. Tačiau sutiksime dar 
daug loronliečiu, kurie apie tai 
nieko nežino ir kreipiasi su 
konsuliariniais reikalais į atsto
vybes Jungtinėse Valstybėse. 
Vėliau paaiški, kad tokie rei
kalai tegalima atlikti lik kon
sulate Kanadoj. Todėl dėl Ka
nados lietuvių patogumo čia 
paduodu konsulo adresų. Gali
ma rašyti lietuviškai arba ang
liškai, adresdojant taip: Colo- 
nel G. L. P. Grant-Suttie, Lith-

uanian Gonsulatc General, 
S t. George Street; Toronto 
torio.

Mes kanadiečiai iki šiol
ko negirdėjome apie pulkinin
kų Grant-Suttie, bet Lietuvoje 
jau nuo seniai jis yra plačiai 
žinomas, ypačiai moksleiviams 
ir sportininkamsi. Todėl, tikiu, 
bus ne pro šalį čionai šiek tiek 
su juo susipažinti. Jis yra airių 
kilmės kanadietis, iš profesijos 
atsarginis pulkininkas ir gan 
pasiturįs žmogus; Amžiumi ne 
senas: kaipo futbolininkas tai 
per senas’, bet kaipo konsulas 
dar jaunas žmogus. Jam ir jo 
žmonai, poniai Grant-Suttienei, 
Lietuvos kraštas yra gerai ži
nomas iš keleto atostoginių ap
silankymų ten. Atostogaudamas 
Lietuvoje daug prisidėjo prie 
paakstiniirifčr'kuno kultūros są
jūdžio tarpe jaunimo. Dar 1935 
metais paskyrė brangių taurę,

į “Grant-Suttie Cup”, dėl kurios 
kas metai jaunimas varžosi 
dainose, plastikoj ir kitose me-

' no šakose. Bet, 
blausias prizas 
melais Lietuvos 
pasižadant jam
versiteto mokslo kaštus tam, 
kuris geriausiai pasižymės gim
nazijoj.

Kaipo žmogus*, pulkininkas 
I Grant-Suttie, toronliečiams, ku
riems jau teko turėti reikalų, 
labai patinka. Tai yra aukštos 
kultūros, didelės įtakos visuo
se Kanados visuomenės sluoks
niuose, draugiškas, kalbus ir 
nuoširdus Žmogus. Savo nuo
širdumu ir draugiškumu lietu
viams, kas gerai Žinoma Lietu
vos* jaunimui, pasirodo ir Ka
nadoje. Pavyzdžiui, laike p. 
Juškos ir p-les Sukauckaitės 
vestuvių prisiuntė jaunave
džiams gražių dovanų — jauna 
vedžius pažino tik prieš pat 
vestuves padedant jiems imi
graciniais reikalais. Kaip pasi
rodo, tai beveik visos mažesnės 
valstybės, kaip Graikija, Suo
mija ir tuzinas* kilų, yra atsto
vaujamos Toronte Kanados pi
liečių, anglų — kanadiečių, su 
'kuriais palyginus lietuvių kon
sulų jis yra vienas iš žymiau- Į 
šių ir įtakingiausių kanadiečių. 
Jis galės daug geriau patarnau
ti Kanados lietuviams įvairiais 
konsuliariniais reikalais, negu 
atsiųstas: lietuvis iš Lietuvos. 
Susitikęs su lietuviais mėgsta 
kai ką tarti lietuviškai, bet nu
siskundžia, kad kalba sunkės* 
nė už lotynų. Tačiau pasirodo, 
kad jau daug žodžių žino ir su 
pagalba žodyno mėgina šį tą 
skaityti. Kalboje daugiausia lai
kosi apie Lietuvos jaunuomenę: 
jos pažangą sporte, moksle ir 
meno šakose aplamai. Matyli, 
šiais klausimais jis yra suinte
resavęs ir visus savo artimuo
sius, nes šiomis dienomis jau- 
namarli, sunaus žmona, išvyko 
dalyvauti Pirmoj Lietuvių Tau
tos Olimpijadoj.

Kadangi Kanadoj lietuvių 
nedaug, tai ir konsuliarinių rei
kalų mažai. Todėl eks*tra padė
jėjų neturi, išskyrus L. Pocių, 
universiteto studentų, gerai mo
kantį lietuvių ir anglų kalbas. 
Pastarasis retkarčiais padeda 
kalbiniuose reikaluose, šiaip 
jau visus raštinės darbus atlie
ka jo nuolatinė sekretorė, p-ic 
Lee, stebėtinai panaši į tipiškų 
gražių lietuvaitę. Radau jų var
tant lietuvių, kalbos rankve- 
džiuh’, sušilusiai slibizavojant 
žodį, “ŠIUOMI”. Kadangi jinai 
yra dar visai jauna mergaitė, 
tai galima tikėtis, kad išmbks 
lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Dar reikia pastebėti, kad pul
kininkas Grant-Suttie neima al
gos iš Lietuvos valdžios.

Korespondentas

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčįų
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service 

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Res. 3019 S. Union Victory 8269

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

iia

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JURE BRIDE”

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

9257 So. CattaRe Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 Wcst 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So, Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

TORONTO, ONT. — Gerb. 
savo kupiškėnams, O. Indrilie- 
nei ir J. Indrelei, už suteiktų 
man užuojautų liūdesio valan
doj, mirus mano taip brangiai 
ir mylimai mamytei, tariu šir-

St. Balčiūnas

MONTREAL, KANĄDA

Birželio 25 d. 8 v. v. Jonų ir

L. K. Vytauto klubo salėje ren
gia didelius šokius. Kviečiame 
visus ko skaitlingiausia atsilan
kyti ir linksmai laikų praleisti.

Įžanga tik 15 centų. Ji bus 
visam vasaros sezonui.

Klubiečiai

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

$ŠS&

Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

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

CHICAGOJE;
“Naujienos” metams .
26 šm. Setas .............v

$8.00
$4.00

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

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

$5.00

$4.50
Viso $12.00 Viso $9.50
iliiiiiniiiiiiiiiiiiiiliiiiiliniiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniliiiniiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniininiiiiiiiniiiiiiiniiiniiiiiiiiniiinniinini

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

Adresas

Miestas

JSfe'žS®;:

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

Adresas

Miestas

................ KUPONAS................
IjSIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ; 

SERIJA GREIT. PASIBAIGS.
; Išsikirpkit šį Kuponą. Tik iki Birželio 25 d. j
• Ši^ savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais : 
; gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes. • 
Į Be jų setaa bus nepilnas. Sutaupykit pilną ; 
; setą.
! Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar- •
• sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą. : 
; Pažymėkit ką norit.
•NAUJIENAS
J 1739 S. Halsted St. ;
; Chicago, Illinois
• Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun- |

timo išlaidoms padengti

• Adresas

! Vardas..

LIETUVIŲ ^KEISTUČIO PAŠEL
POS KLIUBOVALDYBA 1938 ME
TAMS; Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St, Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm, Pagelbinįnkas; Miss. He
len Chanas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka. 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. 
yette 0559, Finansų Rašt,

Lafa- 
Mrs.

Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė.. Kasierka; Petras OliŠaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droŠka, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajtė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakaliene, 
3137 W. 44th St., Biznio RaŠt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
lįnckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St„ Tel. Viotory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So, Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
I Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.

Garsinkite “N-nose



Chrysler-Plymoutb Į
Diena Iš Dienos

Vestuvės labai iškilmingos

sūnus

Brand NEW 1938

NOW

TllMKIT KUPONUS
YPATINGAI GRAŽUS MEZGINYS

DIRECTORY

Jūsų radio sutaisoma už 50c.

• FOTOGRAFAS
Full-flavored

PATTERN 1758

Čia (dedu 10 centų ir pražau atsiųsti man Pavv^dį No

JUOSAdresas

PETER PEN

TONE

Nubaudė $200.00 Už 
Vaikų Užkabinėjimą

Oodfoi

Moterų Skyriaus Sandarbinin 
kės L. Narmontaitės Sesutė

šakutė, 
videlčius, 
du maži 
kavai, o

GIMTADIENIS IR
SUKAKTUVĖS

NAUJI KNOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halated Si., Ubicago, III.

snu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Ruošiasi 
Kumštynėms

ked St.
DS 3408

-n-lATS A 
OOOO <dha/

Tie setai yra 
ir garantuoti

FREE
Carrylng

Caso

Reikalauja
Perskirų

Etti Masalskis nuo Charles

(šsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Michael Tananevicz, 30, su 
Irene Liepis, 28 .

Patrick Needham, 46, su Jo- 
sephine Paulus, 41

Vincent Andrius, 22, su Do- 
lores Moulton, 21

Stanley Sanoski, 24, su Elsie
Michalczyk, 21 v

3409-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7010

Walter Budgin Rengia 
Birthday Parę

Visiems gerai žinomas Wal- 
ter Budgin rengia Birthday 
Pary sekanti šeštadienį, birž. 
25-tą d. Ingleside Inn, 936 E. 
75th Street, žada visus drau
gus maloniai priimti ir pavai
šinti. ,

Vardan ir pavardė

Other Slielvador Models
irom up. ■Bbf?***
THE WORLD*S MOST*™^ 

BEAUTIFUL REFRIGERATOR

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31«t Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VTGTORY 9070.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Gavo
Perskiras

1 ■ «..
Marie Pocius nuo John Po

cius
Margaret Miką nuo Edward 

Miką

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

Tiek daug svečių *buvo, kad 
nėra galimybės juos išvardyti.

Linkėdama jauniems Venc- 
kams pasisekimo ir daug lai
mės. Bernice švedas

FURNITURE 
MART

DAILY'
BUSINESS

Tony Lukošius Turi 
Dideli Suprizą

Tony Lukošius, Brightcn Par
ko drabužių valytojas, yra se- 
kretnas žmogus. Koresponden
tams jis paslapčių nesako. Well, 
well. Nunešiu aš jam savo siu
tą išvalyti, tai pasakys* ir man 
sekretus savo 25-kių metų j u- 
bilėjaus. Tonio antrašas yra 
2555 W. 43rd St. Tel. Lafayebte 
1310. T-ėmykite skelbimus “Nau
jienose”. —Steponas

šeši CYO (Catholic Youth 
Organization) jaunuoliai išvy
ko į lavinimosi stovyklą prie 
Lockport, Ilk, lavintis kumšty
nėms. CYO pieno fondo naudai. 
Jie tikisi susikirsti su Airijos 
čempionais.

Bet išrodo, kad gal tik vie
nam jų įteks susikirsti su ai
riu, nes kiti mažai yra pasižy
mėję kumštynėse.

"To-rite . LOG ♦_
SUMM TŲ 

NcctAhcPOiA
NAP or thg

—- ------- Luit

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
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

Smagioj nuotaikoj linksmi
nantis ir iš senų ir jaunų krū
tinių išsiveržusios dainos skam
bėjo. Jaunosios apdovanoti ves
tuvių pyragu. Anot lietuvių pa
tarlės: jau kad mylėjo, tai dar 
’r į kišenių įdėjo, 
vykome nakvynei

FILET CROCHET
No. 1758—Štai gražus mezginys lovai apkloti. Jei turėsit 

kantrumo jį nusimegsti, turėsit gražią kapą.

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PAS1SKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

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

Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO 

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Karpenterio, konkrito ir muro dar. 
bai, Perdirbimo ir taisymo visų rų> 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimai 
3427 S. Emerald Avė. cmcAGO, nx.

Rephblic 7345
PAUL’S Fumifture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

MARQUĘTTE PARK.-— Pra
eitą šeštadienį Juozo įr Antani
nos Gabalų dukrelė Anastazi
ja liko surišta “neatmezgamu 
mazgu” su Juozu Norkum, ro- 
šelandiečiu. Šliubas įvyko Mąr- 
ųuette Pąrk S t. Andrian para
pijos bažnyčioj, prie 70-tos 
gatvės ir Washtenaw avė.

Apie 4 vai. po pietų išpuoš
toj bažnyčioj, iškloto j baltais 
divonais, pasigirdo balsai var-

Kadangi Walteris turi gerą 
pažintį su šimtais lietuvių, nu
matoma, kad parė bus didelė. 
Temykite skelbimus “Naujie
nose”. —Steponas

—-perfect 
for cookingl

* Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness tliat makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheesc to mėlt 
perfeetly.

Victor Bagdonas
LOLA L & LONG DISTANCE 

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

3406 So. H
šaukit Tel. Y

DAUGYBE VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES

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

Serga Aldona Nar 
monta

Fully 
Ouaranteed
Oreateit Portabl* Vaina ta 
hlatory—New D«Luxe 
FEATHfcBWBIOHT—100 % 
eftlclenL /, Bu Standard 4- 
row kayboard and 1088 fea> 
turės. 80 compact lt flts 
Into any ordlnary brist 
care or tablo drawer.

14 Distinctive

“The New Marąuette
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

ei j 09 nariai. Tai daug buvo ro- 
selandiečių. v

Choro vedėjas Stanley Les- 
čauskas su savo broliuku Vik
toru ir dar kitais jaunuoliais 
labai gražiai grojo. O jauni
mas ir senesnieji šoko kad net 
salės langai drebėjo. Devintą 
valandą vakaro papuošti sta
lai gėlėmis buvo nukrauti ka
lakutiena ir visokiais! kitais 
gardumynais. Taip pat vidury 
buvo didelis simbolingas wedd- 
ing cake. Svečiai ir viešnios 
susėdo, o darbščios gaspadinės 

Stella Valantinienė ir Louise 
Valantmienė juos vaišino.

Teko matyti Tautiškų Kapi
nių veikėją John Zalatorių su 
žmona, Keistučio Kliubo smar
kųjį organizatorių ir finansų 
sekretorių J. Šarką su savo 
prisiega; iš Boselando jaunuo
sius Slančauskus, J. V. Pažars- 
kus, bridgeportiečius Jurgį ir 
Viktoriją Petručius, jų sūnų 
Joną su savo Onute, kuri yra 
Moterų Kultūros choro vedėja, 
ir daug kilų pažįstamų ir gerų 
parapijonų joniškiečių, rudiš- 
kiečių, meŠkuitiečių, gruzdie-

Daug žymių svečių
• ’ 11 i ‘ .

Vestuvių pok-ili# buvo S t. Vi
tos Kliube, 6048 S. Fairfield 
ave._ Svečių buvo daug, ypač 
daug jaunimo., Mat, jaunieji 
dainuoja Roseląndo Aido cho
re ir yra veiklųjį tos organiza-

General Electric, Norge, West- 
Inghouse nuo $99.50 ir brangesni 
Naujos Remington rašomos ma
šinėlės nupigintos $ 14.95

Apsivedė Anastazija 
Gabaliutė Si»

4 \ v V ,

Joseph Norkum

Petras Tamošiūnas 
Sėkmingai Baigė 
Tilden Tech.

tos kaip aniuolai, su vėlimais ir 
raudonų gėlių bukietais kuk
liai žygiavo linkui altoriaus. 
Baltais kostiumais unimormuo- 
ti, gražiai pasidabinę, pabro
liai ir jaunasis pasitiko prie 
grotelių savo mergužėles ir pa
skui atsiskyrė ir, eilėse stovėjo. 
Kada Veni creator giedojo 
prieš kunigą atsiklaupusi jauna 
graži panelė prižadus davė, kad 
mylėsis amžinai. s Sujaudinti 
abu šie jaunuoliai buvo, kai 
žiedelius movė ant piršto, lyg 
baimės pagauti, kad žengia į 
šeimyninį gyvenimą, sakydami 
sudiev jaunoms dienelėms, nes 
meilė ima viršų ant visko!

Tas puikus būrelis jaunimo, 
kuris buvo liūdi to jais šio nepa
prasto įvykio, gal nežino, kad 
ir ant jų galvų meilės balandė
lis skrajoja ir vėliau ar anks
čiau ir jie liks tomis pačiomis 
aukomis. Reikia pasakyti, kad 
žingeiduolių buvo prisirinkę

SHVEdi&kBUY
Graži Vardadienio Parė 
Pas Antaną ir Marijoną 
Nakrošius

June 11-tą d. įvyko graži ir 
skaitlinga vardadienio ir gimi
mo dienos parė pas naujienie- 
čius Antaną ir Marijoną Nakro
šius, jų puošniame Ta verne, 
311 Kensington Avė.

P-nia Nekrosh yra labai dė
kingi už tokį skaitlingą atsi: 
lankymą.

Antanas Nekrosh, kaip mažė
ti “N-se” buvo sunkiai susižei
dęs automobilio nelaimėj. Da
bar jau visiškai baigia pasveik
ti. —Steponas

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4569

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM •‘LAZDAS ; . . MES NUMIERUOJAM IR ITŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENE-TIAN BLINDS.

1903 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

.Terome Shimkus 
Užbaigė Mokyklą

NORTH SIDE — Birželio 16 
d. Jerome Shimkus, 2851 Lin- 
dale avė., užbaigė pradinę mo
kyklą ir žengiąs} eitį į High 
School. Ta proga susilaukė pa- 
res, į kurią susirinko gražus 
būrelis kaip jaunuoli^ taip ir 
pp. Shimkų draugų, kurie prie 
skanių valgių, gėrimų ir drau
giškų kalbų praleido gražiai lai
ką ir turėjo “good time.”

—Senas Petras

| Miestas n valstija

Teisėjas J. T. Zuris priteisė 
chicagietį Theodore Lowrow, 
nuo 1504 N.’ Throop §t., sumo
kėti $200 pabaudos už mažų 
vaikų užkabinėjimą parke. Low- 
row pinigų, neturėjo, tad sėdės 
kalėjime tol kol bausmę atiį 
dirbs.

OUAF, TMC MICMTV, 
\O-J v 

mb canJ eat 
priFTV

OJS NAiNJUTE:
SUAftPBKJlkJa 

MIS AXH.•

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .................  ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Petras Tamošiimas
Antano ir Petronėlės Tamošiū
nų, būdamas 16 metų amžiaus, 
sėkmingai fižbaigė 4 klasių mo
kslą 16 d. birželio Tilden Tech, 
aukštesnėj mokykloj.

Jaunuolis Petras džiaugiasi 
gavęsi diplomą su geriausiais 
pažymėjimais, nes esąs priskir
tas prie grupės gabiausių ir 
jauniausių mokyklą baigusių 
mokinių. Jis norįs lobaus mo
kytis aviacijos.

Sekantį šeštadienį Petro tė
vai Tamošiūnai rengia sūnui 
mokyklos užbaigimo parę savo 
namuose, 3607 IS. Emerald avė.

J. A. S.

NJOW, uaps 
ro -n-ie uo 

AMO , NO ‘

MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $^2>SO
GYDYMAS....................... SKn.OO
LIGONINĖJE ......-..........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

NOT A 
JUNIOR 
MODIL

Features
The only New Portable 
thet hai all the eaaentlal 
features at thl» low prlce. 
Thlnk of it—14 dUtlno- 
tlve featurei bealdea tboae 
ordlnarily found on hlgher 
prleed portablei. 8ee it 
today. Better BtiU ūy lt 
without ebllgation.

Didžiausias ant 5 lotų pasirin
kimas rakandų, pečių, lovų, Par- 
lor Setų, Universal Gas Rangės 
insulated Porcelain, reduced te 
$39.50 1938 Refrigerątors, 1( 
years guarantee

$85Q?
UP

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent; 
bai šaukštas,* 
toms šakutė ir 
štukai, vienas 
dezertui valgyti, šie šeši 
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 

No. 1758 | v0 per savaičių susirink-
|' šit gražų setą. 

Rogers sidabro
I visam amžiui. Kitur už taip pi 
| gią kainą niekur negausit. Nau 

jienos specialiai parinko 
I tiktai savo skaitytojams. 
| praleiskit šios progos.

Rimtai susirgo Aldona Nar- 
monta ir turėjo pasiduoti ope
racijai, Pasekminga operacija 
buvo padaryta praėjusią sąvai- 
tę ir ligonė pradeda sveikti. 
Ji guli š’v. Marijos Ligoninėje, 
1120 N. Leavitt St., kambarys j gOnų„ Dvyliką mergaičių, bai 
348. Butų malonu, jei jos drau 
gai ir pažįstami ją atlankytų 
Lankymo valandos per visą die 
ną iki 9 vai. vak.

Rep. M.

Birželio 18 d., gimtadienio 
pokilis buvo suruoštas Joseph 
\ enckui, 5001 S. Union Avė. ir 
taipgi jo sesutei Anna Venckus, 
2555 W. 47th St. Ji šventė 11 
metų sukaktuves gyvenimo A- 
merikoj. Anna Venckus yra gro
žio saliono operuotoja ir turi 
savo grožio salioną prie 2555 
W. 47th St.

Svečiai sveikino ir teikė ge
riausius linkėjimus abiems jau- 
nuol ams.

Muziką parūpino John Venc
kus ir jo orkestras. Pokilį su
ruošė Frank Venckus ir jo žmo- Masalskis 
na Anna alinėj, 5101 S. Union Paul Podzuvclas nuo Barba 
Avė. ; ra Podzuvelas

PORTABLE 
VALUEH

Model 
lllujtrated 
GAQ-50.

'.'Ja.
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SLA Seimas, Kongresas,
Konferencijos

I

Tai dabar visi keliai veda į Scrantoną

Kongresą 
LSS kon- 
į sanda- 

Scrantone 
konfe- 

kaip

ir llli-

Iš Chicagos jau kaikurie de
legatai išvažiavo. Dar daugiau 
jų išvažiuos fytoj ir po ryt. O 
daugiausia subatoj. Visi važiuo
ja j SLA seimą Scrantone, į 
Amerikos Lietuvių 
taip pat Scrantone, į 
fetenciją Scrantone, 
riečių konferenciją
ir į lietuvių advokatų 
renciją niekur kitur 
Scrantone.

Didžiausia Chicagos
nois valstijos delegacija išva
žiuos iš Chicagos La Šalie sto
ties subatoj 10 valandą iš ry
to. Šioj delegacijoj bus apie 50 
SLA delegatų, kurie važiuos 
Niekei Hiate geležkelio trauki
niu atpiginta kaina.

Anksti ketvirtadienio 
penktadienio rytą keli būriai 
delegatų išvažiuos automobi
liais, ir bus Scrantone penkta
dienio ir šeštadienio vakare.

SLA iždininkas K. Gugis va
žiuoja traukiniu^ SLA sveikatos 
komisijos pirmininkas Dr. A. 
Montvidas važiuoja nauju, bet 
pilnai pasužierių prikimštu au
tomobiliu. Chicagos Lietuvių 
draugijos sekretorius P. Mileris 
taip pat važiuoja automobiliu 
su pasažieriais. Važiuoja auto
mobiliu ir SLA Apšvietus Ko
misijos pirmininkas Kleofas 
Jurgelionis gal su vienu pasa- 
žieriu. D-ras Graičunas važiuo
ja traukiniu. Finansių komisi
jos narys A. Zalatorius važiuo-

ja su savais automobiliu.
Scrantone Susivienijimo Lie

tuvių Amerikoje 40-das seimas 
prasidės pirmadienį, birželio 
27, o baigsis gal liepos 1 dieną* 
Seimo posėdžiai bus Jermyn 
viešbutyje, Wyoming ir Spruce.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas įvyks birželio 25 ir 26 d. 
taip pat Jermyn viešbutyje.

Sahdariečių konferencija 
įvyks prieš seimą birželio 26.

įvyks poLSS konferencija 
seimo liepos 2 dieną.

Lietuvių advokatą 
cija įvyks birželio 25 
myn viešbutyje.

Bus ir darbo ir smagumo z
Be to reikta atsiminti, kad 

birželio 26 dieną bus piknikas, 
kurį rengia SLA seimo rengi
mo komisija delegatų susipaži
nimui. Tas piknikas įvyks 
“Tautiškame Parke”, ties Chin- 
chila, Pa., už 4 ar 5 mylių nuo 
Scrantono. Jame bus progra
mas ir prakalbos. Kalbės adv. 
Bagočius, D-ras Grigaitis, D-ras 
Vinikas ir redaktorius Vitaitis.

konfcren- 
ir 26 Jer-

MADOS

Trečiadicnį birželio 29 i bus 
ekskursija į Lake Ariel, 20 my
lių nuo Scrantono. Tas ežeras 
esąs labai puikUs.

Ketvirtadienį bus vakariene 
ir šokiai Jermyn viešbutyje. Po 
vakarienės bus koncertas 10 
vai. vakare, o pasilinksmini
mas tęsis iki 2 vai. nakties.

Taigi išrodo, kad delegatams 
Scrantone bus ir darbo ir 
smagumo.

POVILAS PALILIUNAS
I (PALUM)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 20-tą d., 5:25 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Liet. Panevė
žio apskr.. Ramygalos vals., 
Jodikonių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Uršulę ( po tėvais Ru- 
kožaitę) dukterį Stellą 11 m., 
dėdę J. Marozą ir jo šeimyną, 
tetą Adelę Maroziutę, švoger- 
ką Sofiją ir švogerį Steponą 
Letukus ir jų šeimyną, ir ki
tas gimihes Amerikoj. Lietu
voj—brolį Stasių, 2 seseris: 
Stanislavą ir Viktoriją ir ki
tas gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Dr-jos, Lietuvių Pi
liečių ir Lietuvos Ūkininko.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, birželio 25 d., 8:30 
vai. ryto. Iš kopi, bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Paliliuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Dėdė, Teta 
ir Giminės.

Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
BOULEVARD 4139.

Kelly Išvyko 
Washingtonan 
Prašyti Pinigų
Bandys^ Gauti $34 Milidtlus
Vakar po pietų Washingto- 

nan išvyko majoras Kelly. Jis 
ten derėsis su P. W. A- (Vie
šų Darbų Administracijos) 
viršininkais viešų darbų rei
kalu.

Majoras turi sąrašą įvairių 
projektų Chicagos pagerini
mui. Stengsis gauti projektų 
užtvirtinimą ir apie $34 milio- 
nus dolerių jų įvykininlui. 
Tarp projektų yra trys sub- 
way linijos, visa eilė tiltų, 
prieplaukų, gatvių^ mokyklų 
ir kitokių viešų triobesių.

Nori Chicagoje 
Aprubežiuoti 
Alinių Skaičių

HKH SCHOOL MOKSLUS BAIGĘ UETUVIU 
VAIKAI

Šių metų High School laida siekia 14,979; 
30% mokinsis toliau, kiti ieškos darbo

No. 4793—Nepaprastai graži va
sarinė suknelė. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 rolių per krutinę.

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

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.

NAUJIENOS Pattern Dept.
11*9 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia {dedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No——__

f

MitRMl - __ per krutinu

11 fl A Gėlės Mylintiems
K K *6 Vestuvėms, Ban- [J La kietams, Laido- V 11M f 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestu ir valstija)

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams*
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD TŠ14

Baus Nepilnamečius ’ už 
hių Pirkimą

Aldermonas James Mc- 
Dermott įteikė miesto tarybai 
pasiūlymą aprubežiuoti alinių 
skaičių Chicagoje iki 7,500. Da
bar yra 9,499 alinės, kurios mo
ko po $66 miestui už leidimą 
operuoti. ,,

Taryba priėmė įstatymą, ku
riuo įgalioja policija bausti ne
pilnamečius jaunuolius už gėri
mą ir pirkimą gėrimų viešose 
gėrimų pardavimo vietose. Bau
smė bus nuo $5 iki $50 už kiek
vieną prasižengimą.

Įstatymas buvo priimtas ap
saugojimui aludininkų,z kurie 
skundžiasi, kad nepilnamečiai 
dažnai pemeluoja apie savo am
žių. O kai įsivelia j bėdą, tai 
tada aludininkams tenka atsa
kyti.

pAdėkavonė
ė r' t- '<«

Geri-

VLADAS ANCHERIS 
į kuris mirė birželio 14 d. ir 

palaidotas tapo birželio 18 d., 
. d dabar ilsis šv. Kazirhiėro 

kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vaihikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, kuh. Skripkai, kuris at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėka vo j ame grabo- 
riui J. F. EudeikiUi, kUfiS 
savu ąeru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums palen- 
gviho perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame vi
siems Grand Rapids, Mich. 
draugams, kurie dalyvavo lai
dotuvėse ir, pagalios, dėka
vojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse zmonėhis; 
o tau musų mylimas broleli 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę: Brolis, Brolienė, 
Sestio, švogeris, Lietuvoj Bro- 
liaij Seserys, Patriote ir Gimi
nės Antanas Ahcheris ir Ona 
Kundrotienė.

JURGIS LISHKEVVlTZ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu birželio 19 d., 10:45 vai. 
vakare; 1938 m., sulaukęs. 65 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 36 in.
Paliko dideliame nulindimė 

moterį Oną, po tėvais Arndt, . 
sūnų Jurgį, marčią Josephine, 
2 anūkes ir daug draugų it 
pažystamų>

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai- I 
dotuvės įvyks seredoj, birže- ■ 

»lio 22 d., IcOO vai. po pietų iš 
J. F. Eudeikio kopi, bus nu- ■ 
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Lishkewitz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteik* K 
ti jam paskutinį patarnavimą I 
ir atsisveikinimą. ■

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti ir kitos I 

Giminės.
Laid. Dir. J.. D. Eudeikis, >1- I 
YARDS 1741. ' ' S

Pereitą savaitę 14,979 
niai užbaigė mokslus Chicagos 
viešoje mokyklose, hemažasi 
skaičius baigė ir katalikiškas 
high schools* Apskaičiuojama, 
kad apie 30% stos į universi
tetus, o kiti eis darbo ieškoti. ■

Žemiau paduodame sąrašą 
lietuvių tėvų vaikų, kurie bai
gė mokslus. Kadangi Chicagos 
apšvietos taryba nepaduoda ži
nių apie abiturientų tautybę, 
tai dažriai ją tenka spręsti iš 
pavardžių. Kai kurių mokinių 
pavardės ne lietliviškds, o sU- 
amerikonintos, bet iš jų pačių 
teko patirti, kad jie lietuviai.

(Tęsinys) .u
MORTON HIGH 

(Viso baigė 1043)
Albert Buividas 
Berrtice L. Ckapes 
Dorothy M* Faiza 
Helen A. Garmus 
Florence A. Janus 
Herbert F. Kaske 
Blanche M. Kavalle 
Ėdward G. Kuda 
Anton Lukas 
Paul Matula 
Mildred M. Faveza 
Roy B). Pėckat 
Harry S. Pluta 
Albert P. Pupelis 
Rošeitiary PtirVis 
John G. Rasalis 
Rttth L. Rimša ! 
Ėdwatd J. halt 
Gehėviėye ^haltis 
Thoinas Shimko 
Atttte L. ^iiifiikunas 
Rudolph Škarecky 
Aldona Šleinis 
Bruno J. Stanis 
Olga Stanife 
Jafie 4 ri<‘bu!l 
Ėiniiy .Tumą^ielt 
Josepn' Victor 
Lloyd Vilkelis 
Nėllife M, Y'lncas 
Victor Ą^Yuška

(Vasan&Mnčncšį baigė)
Edwatd Rainis 
Itegintt TiskaVich 
Genevieve Zalatoris

YMCA HIGH
Venta Kartanas

YMCA KOLEGIJĄ 
Ėdna Butkaus

PtJLLMAN MANUAL 
(Baigė 106) 

■ 'i -

Louis J. MičkeVičius 
- Ėdward R* Pranauski

Joseph F. Sadula 
Clafėttcė Č. Lekas

B0WĖN HIGH
Arthiii* Deida 
Ann Boraiibwskas 
Helen Bubnovlch 
Isabclle Pui da 
John & Chipules 
John J* Gėldtitt 
Albina Leonas * < 

įw'.‘. l.iuA»y M.im Jiį I.^I Į |».H| I>|| II

Gražus Indai Ir 
Sidabras Paptioš 
Jusiį Stalą

Gražiai paklotas SU gražiais 
indais stalas Sužavi hors ir pa* 
prasčiausį asmenį. Todėl gera 
ir suniahi šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus*

Naujienos savo skąitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti Indų, Tėmykit kas* 
dien kuponus Naujienose. IŠ- 
sikirpkit juos ir tuo jaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti* or paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus*ga- 
lite gauti augštos rųšiės Ro- 
gers sidabrinius setus.

HYDE P ARK 
Albert J. Barisas
LANE TECHNICAL HIGH
Fred H* Gandras 
Melvin E* Januscb 
Victor Barauskas 
John Kupčiūnas 
Paul Meskan 
Stanley L. Skaistis 
Stanley S* Gedwellas 
Henry/M. Gabrys 
John Paukszta 
Bruno S. ŽntUda

AMUNDSEN HIGH 
Margaret Gemskie

sullivan High 
Mary Briškas 
Toriy Macewich

WAtLĖR HIGH
Grace Balanda 
Stella Elukevich 
Marie Gregel 
Kathetine Stūpas 
Lorraine Strum

DePAUL ACADEMY 
Julius A. RadiSauskas

STEINMETZ HIGH 
Helen Arbacauskas 
Walter Bitaut 
Adele Gawrys 
Stanley J. Glinka 
Lorraihe Jannusch 
Niek A. Stankavich 
Roy F. Tuma

< R0OSEVELT high 
Agnės Busulovich

KELVYN PARK HIGH 
Adeline Budris 
Eugenia Juske

VON STEUBEN HIGH 
Marshall Molis

SCHŪRZ HIGH 
Virginia M. iialasa „ 
Thaddeus, Gadamowicz 
Marcella J. GUras 
Helen Lameika 
Loretta V. Pocius 
AldOha Sutočius
WRIGHT JUNIOR HIGH 

AugUst Aleksy 
Geneviete Biliskis 
Robert Kenutis /
Iš Englewood abiturientų są

rašo praleista lietuvaitė Albina 
Kasper. Atsiprašome.

(Bus daugiati)

Uždare 12 Alinių 
Už Gėrimus Ne
pilnamečiams

Majoras Kelly vakar atėmė 
leidinius ir uždarė dvyliką 
alinių Chicagoje už pardavi
nėjimą gėrimų nepilname
čiams. Daugiausiai nukentėjo 
Northsidės aludininkai* Tarp 
prasižengusių savininkų lietu
vių nebuvo. 

t r 1 ■ —n..... r -

Suėmė Jauną 
Brightonparkietį

Policija suėmė 18 mętų 
brightohparkielj Moss Robertą, 
4127 S. Maplewood avė. ir du 
kitus jaunuolius už plėšimus. 
Prisipažino apiplėšę alinę ties 
4213 So. Campbell avenue* ke
lias įstaigas ir vog ę automo
bilius.

HELP WANTED-^FEMALE

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis — pil
nai įrengtas. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. 2919 W. 59th St.

CLASSIFIED ADS
MM

REIKIA MERGINOS namų dar
bams, turi kalbėti angliškai ir lie
tuviškai. Kreiptis tarpe 8—9 A. M., 
1256 So. Millard Avė., tel. Rock- 
Well 4547.

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Ttiri btiti patyrusios. 
2155 Ogden Avė. įėjimas iš Taylor 
Street.

TAVERNĄ gerą vietą paaukuos. 
Duokit pasiūlymus — kitas biznis. 
418 E. 69th St. 11 A. M. iki 5 P. M.

REIKALINGA MERGINOS nuo 
21 iki 30 metų amžiaus — dirbti 
biznio įstaigoj už baro. 4254 So. 
Ashland Avenue.

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

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGA DARBININKŲ į 
viešbutį. 516 N. Rush St.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir gro- 
sernę pilnai įrengta — išdirbtas 
biznis. 2542 West 45th Place. .

REIKIA PORTERIO restaurantui.
671 West 14th Street.

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

REIKALINGA PAGELBININKO 
į virtuvę, nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 3907 So. Halsted St.

[ H11 r ------ -7 r r

SITUATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO kaipo virė
ja Restaurante ar taverne. Paty
rusi. Galiu dirbti dienomis ar nak
timis. 2042 So. Halsted St. Antros 
lubos.
■M^htU^^^AM**^**^**^^**^*****^.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON dėl pavienio Brighton 
Parke furnišiuoti kambariai, labai 
patogus, Šaukite telefonu Mr. arba 
Mts. Nęrgaila, Lafayette 5647, 2914 
West 45th St.

Jis žinojo Ką 
Vogti

. II I. — —M*

Į ice creamo sandelį ties 3362 
N. Pulaski Road abejo jaunas 
berniukas ir pasisiūlė pardavė
ju. Sandėlis jaunuolį priėmė, 
davė jam 85 šmotus ledų ir iš
siuntė pardavinėti. Bet berrtiu* 
kas nebegrįžo. Sandėliui pada
vė melagingą pavardę ir ad
resą. Matyt pats ice urėąmą ir 
suvalgė. I

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
2 gatvekarių linijų ir dirbtuvių. 
Biznis išdirbtas per daug metų, 6 
kambariai gyvenimui ant vietos.

A. B. CUKUR, 
732 West Cermak Road.

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi renda. 7 kamba
riai viršuj—3 metams lease. Par
duosiu pigiai, išvažiuoju Lietuvon.

3862 Archer Avenue.

furniture-fixtŲre for sale 
Rakąnd^i ir Įtaisai Parflayimtii 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamėtykite mus pirm negu 
pirksite kitur.
. s. Je. SOSTliElM & ŠONS 

1916 SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

BUSINESS—TO RENT

RENDON TAVERNAS su visais 
fixturials. Moderniškai įtaisyta, ga
ru apšildymas, renda. pigi.

3220 So. Wallace St.
..............................................................ii i.■

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDE J—$1000.00.

Perka freiminį 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.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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. Division, 

3585 Mihvaukee.

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

COOK ČOUNTY F1NANCE 
COMPANY” 

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

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

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

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

RENDON 
visas namas tinkąs dėl taverno ir 
restauranto prieš Šv. Kazimiero 
kapines, ties 3926 West 111-th gat
ve, prie Pulaski Avenue, didelė sa
lė; gyvenimui kambariai ir penki 
akrai žemės. Gera proga, nebrangi 
renda. Kreipkitės tuoj aus.

FRANK J. PETRU 
1443 West 18th Street 

Telephone: CANAL 0806.

SAVININKAS PARDUODA 2 fle- 
tį, 5—6 kambarių, arti 63-čios ir 
Western, H. W. Herb. Modernas, 3 
pėdų lotas, be skolų, $8500. Duos 
terminais pagal norą. Dėl infor
macijų šauk Vincennes 3823.

DAUGYBĖ VABTOTŲ KABŲ 
BtJlCK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

1935 DODGE 4 durų touring se- 
dan. Mažai vartotas ir atrodo kaip 
naujas. Philco radio. Garantuojam.

CENTRAL AUTO SALES AND 
SERVICE.

, Čarl Wainora, 
3207-9 S. Halsted St. 
Fhone Victory 1717.

PARDAVIMUI 2 FORD trokai— 
1 Fanel, 1 Sfcake, privačias nupirks 
pigiai. 7126 So. Rockwell.

...... . « ------

M 3 Kiro Ofisas 
Naujoj Vietoj

Mykolas J. Kiras perkėlė 
stLvo real estate ofisą vieną 
bloką toliau į šiaurę nuo tos 
vietos ‘kur buvo So. Halsted 
gatvėje. Dabar jo ofifeaš ran
dami adresu 3252 So. Halsted 
strėet. Syfeiu su Klfd ofisu 
Čia persikėlė ir pašto sky
rius, kurs visuomet buvo Kiro 
ofise. M. J. Kitas dabar turi 
išnąujo augantį namų parda
vinėjimo ir statybos biznį, ir 
pasiriiiklmui turi dėug namų 
pigiomis kainomis. —V.

BUSINESS SERVtCE 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street. 

i i —^—i i i

FINANCIAL 
Finansai-Paskoles_____ '

....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. Ganai 8887
....................... .

I JEI TURIT | 
I KA PARDUOT
Į PAGARSINKTTį NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS y .

NELAUKIT
ILGAI ■

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos prh 
einamos. UŽ pakartoji
mus gausit nuolaidą.



NAUJIENOS, Chleatfo, UI. Trečiadienis, birž. 22, 1938

KAS IR KAIP TAISYTINA SUSIVIENIJIME
................ ..... L...." • ...............

SLA Kolegija. — Centras Pennsylvanijon.
— Prezidentas ir Iždininkas į Centrą

Mokėdami fratertialių orga
nizacijų priimtą atlyginimą sa
vo organizatoriams, mes neabe
jotinai gausime po ketvertą 
tūkstančių naujų narių į Susi
vienijimą kasmet. O tuomet 
mes turėsime lėšų fonde gana 
gražią sumą atliekamų pinigų 
ir skautų organizavimui ir pa
laikymui, ir jaunimo išmoksli
nimui ir SLA administracijos 
aparato patobulinimui.

Su tikau tais mes pradėsime 
Susivienijimo ateities užtikrini
mo darbą iš pat pamatų. Tai 
bus musų fundamentalis dar
bas, kurio gražus vaisiai pasi
rodys tik už keleto metų.

Bet Susivienijimas jau dabar 
turi pradėt rūpintis savo narių 
jaunimu virš skautų amžiaus, 
šiam tikslui Susivienijimas tu
ri įsigyti savo kolegiją, kurioj 
musų jaunimas galėtų pasiekti 
aukštesnį mokslą, išmokti lie
tuvių kalbos ir istorijos, įsigy
ti lietuviškos dvasios ir nuo
dugniai susipažinti tu Susivie
nijimo reikalais ir su fraferna- 
lizmu apskritai.

Nereikia manyti, kad tai yra 
kokia nors bergždžia svajonė. 
Savo pilnos kolegijos mes ži
noma negalime tuojaus -steigti. 
Gal tą galėtume padaryti tik to
limesnėje ateityje. Bet tuojaus 
yra galima štai ką atlikti: pa
daryti sutartį su viena iš ma
žesnių bet aukštai stovinčių ko
legijų apie musių jaunimo mok
slą ir užlaikymą. Sulyg šios su
tarties kolegija turės duoti mu
sų studentams instruktorius ar 
profesorių lietuvių kalbai bei 
istorijai mokinti, o Susivieniji
mas kas savaitę atsiųs* vieną iš 
savo viršininkų ar Apšvietos 
Komisijos narių duoti studen
tams pamokų apie Susivieniji
mą, ITafernalizmą ir apokrifai 
sutvirtinti juos lietuvių broly
bės dvasioj. Patys musių stu 
(lentai toj kolegijoj turės būti 
susiorganizavę į SLA kuopą, 
kurioj kiekvienas turės pabūti 
tai pirmininku, tai finansų raš
tininku, tai organizatorių. Mu
sų studentų toj kolegijoj pra
džioj turės būti ne mažiau 
kaip 10, o toliau daugiau. Vi
siems jiems Susivienijimas duos 
stipendijas maždaug po $60.00

I je, Susivienijimas turės šiek 
tiek geriau susitvarkyti viduj ir 
savo administracijoj.

Štai keletas svarbiausių tuo
jau sutvarkytinų dalykų.

Kad Susivienijimas iki šiol, 
“apeina” įstatymą ir užlaiko | 
savo centro raštinę Nęw Yorko 
valstijoj vietoj Pennsylvanijos, 
tai yra labai nemoralis pavyz*- 
dys musų jaunimui. Užlaiky
mas “nominalės” arba tikrai 
fiktyvėsi raštinės Wilkes Bar-' 
riuose yra apgaulė. Kaip gi mes 
galime tokią apgaulę musų jau
nimui išaįškinti nerausdami? 
Ypač kad praktišku žvilgsniu 
buvimas New Yorlce Susivieni
jimui nieko gero neduoda. A- 
naiptol, Susivienijimui pasidaro 
iš to daug skriaudos. Dabarti
nis SLA namas greit bus kon- 
demnuotas. Jo dalis jau dabar 
yra kondemnuota. Gal dar vie
nų metų bėgyje jį reiks nu
griauti. Tai kamgi ten dar sC- 
dėti?

Taisant SLA Čarterį, Luzer- 
nos pavieto teisėjas nusprendė, 
kad SLA centro vietą Pennsyl
vanijos valstijoj turi balsavimu 
pasirinkti Pennsylvanijos kuo
pos. Tas nuosprendis žinoma y- 
ra neteisingas!, nes prieštarauja 
Pennsylvanijos statutui. Tai bu
vo musų advokatų neapsižiūrė
jimas, kad jie tokiam nuo
sprendžiui laiku nepasipriešino. 
Bet tegul gi jau ir Pennsylva
nijos kuopos vietoj SLA tary
bos centrui vietą nubalsuoja. 
Taryba turi paieškoti tokios 
vietos ir kuopoms rekomenduo
ti. Ir tą turi padaryti tuojau, 
pirma negu sugrius ar bus nu- 
giautas dabartinis SLA centro 
namas tame pragaištingame 
New Yorke. , • P '

Susivienijimo Centro namas 
turi būti tokiame Pennsylvani
jos valstijos mieste,, kuriame y- 
ra koks nors lietuvių centras 
ir netoli kurio galima butų nu
sipirkti žemės plotą senelių 
prieglaudai įsteigti. Senelių 
klausimą mes nūs tumėm į šalį 
ir surinktą prieglaudos namams 
dvylikos tūkstančių dolerių 
fondą paleidom ant vėjo. Bet 
senelių klausimas pas mus su
grįš. Gal labai greitai. Mes visi

Viršutinis paveikslas. Du išsigelbėję pasažieriai 
iš nelaimingo traukinio “Olympian”, kurs įkrito su 
tiltu į Custer patvinusį upelį ties Saugus, Montana. 
Jie j ieškojo paskandintame vagone savo bagažo ir 
nerado-

' '' . ’ j

Apatiniame paveiksle. Dalis “Olympian” trauki
nio griuvėsių, nuo kurių šis paveikslas nuimtas, pa
rodo dirbančius gelbėtojus. \

greit virsime seneliais. Ir jeigu 
ne mesi patys, tai musų vaikai 
turės mumis ir senelių prieglau
da rūpintis.

Didelė netvarka ir pinigų 
aikvojimas. Susivienijime darė
si ir darosi iš to, kad Susi'vie-

Acme-Nauiienų Telephoto
Viršutiniame paveiksle matome “Olympian” trau

kinio ekspresinį vagoną užsilipusį ant traukinio loko- 
iliotivo, kurs nugrimzdo upelio dumble, nugrivęs 
nuo potvynių susilpninto tilto virš Custer upelio ties 
Saugus, Montana. Nelaimėje žuvo 48 žmonės.

Apatinis paveikslas nuimtas dienai išaušus po ne
laimei ir parodo nusiminusius pasažierius ir gelbėto
jus, o taipgi “Olympian” ekspresinio traukinio lieka
nas* ,

Klaidingu supratimu Susivie- lauk. Tas bus daug sveikiau 
nijime dabar įvesta daugybė Susivienijimui. Susivienijimas
apdraudos rųšių, ir dar daugiau 
siūloma įvesti. Tai tik Insu
rance agentų ir agentėlių in
takus pasekmė. Daugybė rųšių 
apdraudos nieko gero neduoda

nijimo pirmininkas ir iždiniu- Susivienijimui. Anaiptol, ken- 
kas nedirba pilno laiko Susi- kia. Musų organizatoriai nėra 
vienijimui. Tie du viršininkai!taip išmiklinti kaip Insurance 
visuomet pasilieka labai tolimi kompanijų agentai, kuriems 
Susivienijimų reikalams. Tuo kas savaitė yra duodamos pa-
tarpu jiedu dabar kaštuoja Su'- mokos. Daugybėje apdraudos 
sivienijimui po du tūkstančių rųšių mes susimaišome ir de- 
dolerių į metus kiekvienas. Pil- šimt tavorų siūlydami nei vie-
domosios Tarybos užlaikymui, 
įvedus tinkamą dtl^gihimą or-
ganizatoriams, mes turėsime 
lėšų fonde apie $10,000 dau
giau negu iki šiol. Taigi bus 
kaip tik vietoj pridėti prezi-
dentui ir iždininkui dar po tūk
stantį dolerių į metus, kad jie

no neparduodame. Bėt esmėje 
apdrauda yra tik vienos rųšies 
— tai gyvybės apdrauda. Su 
ja gali būti surištas pinigų tau
pymas, kad žmogus po 15 ar 
20 metų galėtų sutaupytus pi-

tuomet neturės jokių techniš
kų ar matematiškų kliūčių sa
vo augimui. Organizatoriai tu
rės tuomet labai aiškią kalbą 
apie apdrauda, o dabar aiškes
nę kalbą apie didelius Susivie
nijimo darbus Amerikos lie£m 
vių gerovei, kultūros, švietimo, 
vaikų auklėjimo, studentų lei
dimo į mokslus, lietuvybės pa
laikymo, senelių aprūpinimo it 
labdarybės srityse.

Dabar suglaustai pakartoju 
savo išdėstytus nurodymus, kas 
ir kaip taisytina Susivieniji
me:

1. Organizatoriams turi būt 
mokamas atlyginimas lygus 
penkių mėnesių ' apdraudos

nigus pasiimti gjyvas būdamas.i duoklėms nuo jų naujai pri- 
’ Tokia apdrauda‘su taupymui rašytų narių. Iš šešto mėne-Tokia apdrauda 'su taupymui rašytų ---- __ ---------- ------

galėtų dirbti visą laiką vien vadinasi endovtment. Taigi šio duoklių turi būt duodami 
tik Susivienijimui. Tuomet or-jmums užtenka tik tų dviejų prizai ' daugiau 
ganizavimo darbas galės būti i rųšių: paprastos apdraudos ir sienas i
varomas visu smarkumu ir'vis-'apdraudos su taupymu. Visas nereikia nei Seimo nutarimo, 
kas bus tvarkoj. kitas toblyčias reikia mesti/Pildomoji Taryba tą galėjo vy-

i pasidarbavu- 
prganizatoriams. Tam

kinti jau 4 metai atgal, kaip 
ir kitos fratemalės organizaci
jos. Su šiuo atlyginimu orga
nizatoriams bus prirašoma į 
Susivienijimą ne mažiau kaip 
po 4,000 naujų narių į metus. 
Tas duos 'lėšų fondui $30,000 
į metus naujų pajamų.

2. Iš $30,000 naujų pajamų 
reiks skirti Pildomosios Tary
bos ir Tėvynės reikalams $10,- 
000 į metus. Iš tų $10,000 pri
dėti po tūkstantį dolerių algos 
prezidentui ir iždininkui, kad 
jie dirbtų pilną laiką SLA cen
tre. $8,000 turės būt suvarto
ti įvairiems reikalams, padidė
jus darbui raštinėje ir visame 
Susivienijime. $20,000 atlieka
mų pinigų turės būti suvarto
ti bent pirmais metais seka
mai : $6,000 skautams organi
zuoti, $6,000 ar $7,000 SLA 
kolegijos įsteigimui ir stipen
dijoms, $3,000 atsižymėjusiems 
SLA skautams pasiųsti į Lie
tuvą, o apie $4,000 atidėti se
nelių prieglaudai.

Zanny Gedmin Už- c 
baigė Notre Dame 
Universitetą V

Gavo Chemijos Inžinieriaus 
Laipsn|; Mokinas Toliau

SOUTH CHICAGO. — Zanny 
Gedmįn-Gedeminas 10001 Com- 
mercial Avė. užbaigė Notre Da
ine universitete Chemical En- 
gineer mokslą, bet tuo užbaigi
mus nepasitenkina ir. eina dar 
aukštesnį mokslą, kad atsiekus 
mokytojo mokslą su Master De- 
gree. Jaunai profesionalas yra 
sūnūs p.p. Gedeminų plačiai 
Chicagos visuomenei žinomų 
draugiškų žmonių ir Tavern 
biznierių.

Drg. F. Gedeminas dabar vie
ši Lietuvoje, o ponia Gedemi
nas prižiūri biznį.

Senas Petras

Jaunas Lietuvis 
William Narkis 
Pasižymėjo

Iš 277 studentų gavo 1-mą 
vietą

Kaip jau buvo, “N.” rašyta, 
William Narkis, 4353 So. Tal- 
man Avė., sūnūs “Naujienų” 
korespondento ir draugijų vei
kėjo Stepono Narkio, birželio 
16-tą d. sėkmingai užbaigė Kel
ly Iligh School.

Kelly mokyklos rekordai ro- . 
do, kad jaunasis VVilliamas yra \ 
tik 16 metų amžiaus, bet visgi 
įsigijo “Highest Scholastic Re- 
cord”. Apart to graduation ap
eigose buvo pažymėtas kaipo 
“honor student”, toliau, “vale- 
dietorian, June Clasu 1938”.

i
Jaunasis Williamas yra pir

mutinis lietuvis Kelly Aukšto
sios Mokyklos istorijoj, kuris 
pasiekė viršminėtus titulus. A- 
part to, Williamas buvo redak
cijos narys ftiokyklos leidžiamo 
laikraščio The Clarion. Buvo o- 
ratorius, debatoriusi ir priklau
sė įvairiems mokyklos rate
liams. Williamas užbaigė 4-rių 
metų aukštąją mokyklą į 3V2 
metus laiko.

Kad šitas aprašymas yra tei
singas galima patikrinti moky
klos rekorduose arba “Chicago 
Herald and Examiner” iš June 
12-tos d. 1938, kur viršm.nėti

į mėnesį. Jų tėvai turės jiems 
dar šiek tiek pridėti. Parinki
mas stipendijantų SLA kolegi
jai turės būt Apšvietos Komi
sijos žinioj. Kiekvieną kandida
tą į stipendijantų^ Apšvietos 
Komisija turės asmeniškai pa
matyti. Vėliaus stipendijantais 
galės būti tik atsižymėję skau
tai ir skautės. Be stipendijantų 
toj kolegijoj žinoma galės mo
kintis visi turtingesnių lietuvių 
vaikai, kurie patys gali už mok
slą ir pragyvenimą užsimokėti. 
Susivienijimo kuopos galės ra
ginti narius, kad siųstų savo 
vaikus į tą lietuvybės židinį.

Pabaigę tokią Susivienijimo 
kolegiją vaikinai ir mergaitės 
nebesišalins nuo Susivienijimo 
ir lietuvių. Jie musų gyvenime 
tapsi tuo cementu, kurs jungs 
į daiktą musų jaunąją kartą.

Laukiant, kad SLA lėšų fon
das su tinkamu atlyginimu or
ganizatoriams padidės apie 
$30,000 į metus, Susivienijimo 
kolegijos nurodytam įsteigimuį 
laikas atėjo jau dabar. Pradžią 
galima padaryti šį rudenį, ski
riant apie $6000 kolegijos bu- 
dzetui pirmiems metams.

Su savo skautais ir savo stu
dentais Susivienijimas pradės 
tą gražų idealį darbą, apie ku
lį senai prakilnesnių SLA na
rių buvo svajota. Tokiam dar
bui jis buvo steigtas ir tokį 
darbą tik jis gali atlikti. Kaip 
tai yra laiminga, kad mes da
bar galime tą darbą pradėti ir 
varyti be jokio mokesčių pakė
limo nariams.

Pradėjęs veikti idealėje srity

ŠIANDIE ŠITIE DU BOKSININKAI MUŠASI UŽ PIRMENYBE

__ „ i .. • Acme-Naujienv Telenhoto
Max Scnmeling, buvęs pasaulio čampionas, Joė Louis, amerikietis negras, dabartinis pasaulio 

kurį , kitą syk (1932 metais) sumušė musų lietuvis čampionas, dar atsimena kaip jį vokietys Max Schmel- 
čampionas Jack Sharkey (Žukauskas). Bet Max,Schme- ing du metai atgal sumušė j 12 roųndų. Vienok Juozas 
ling yra vienutinis boksininkas, kurs du metai atgal tik tą vieną sykį savo gyvenime buvo sumuštas. Todėl 
sumušė amerikietį negrą Joe Louis, su kuriuo jis vėl, tikisi, 'kad šiandien vakare nėbesumuš jo ir . Max 
Šiandien mušis Yankee stadione New Yorko mieste. Schmeling, Pažiūrėsime. .

■ ' - ■

3. SLA skautų organizacija* 
darbas turi būt tuojau prade 
tas.

4. SLA kolegijos suradimas, 
sutartis su kolegija ir pirmos 
SLA studentų kolegijos kuo
pos suorganizavimas gali būt 
atlikta dar šj rudenį, o toliau
sia kitais metais.

5. SLA centras turi būt tuo
jaus perkeltas į Pennsylvani- 
ja.

6. SLA prezidentas ir iždi
ninkas, pakėlus jiems algas, tu
ri persikelti dirbti į SLA cen
trą.

7. Iš visų apdraudos rųšių 
turi' būti palikta tik paprasto
ji gyvybės apdrauda ir endow- 
ment arba' apdrauda su taupy
mu.

Šitie visi dalykai yra esmi
niai ir svarbiausi. Visi kiti da
lykai tai tik mažmožiai, kurie 
savaimi apsirūpins, kuomet 
dirbsime sveikais pamatais, su 
gražios ateities vilčia, su ener
gija ir su pasišventimu.

Kl. Jurgelionis,
'SLA Apšvietos Komisijos 

pirmininkas.

Stato Du 
Veikalus

Chicago Repertory Group 
šeštadienį ir sekmadienį, birž. 
25 ir 26 d., Hull House stato 
“Life Could be So Beautiful” 
ir-muzikalį veikalą “Pląnt in the 
'Sun.” Muzika yra Jerome Mar- 
ros, kuris dabar rašo muziką 
federaliniam baletui.

faktai buvo žymiami. Tilpo ir 
Williamo paveikslas, kurį tur 
būt daugelis pastebėjo.

—Kaimynas

Kviečia Lietuvį, 
Mokytojauti 
Mihvaukee, Wis.

M. J. Thomas-Tamošaitis

Pradžioje šios savaitės pa
grįžo į Chicagą, baigęs Beloit. 
Wisconsino Universitetą, mok
slus, Michael J. Thomas, sū
nūs pp. Tamošaičių, 933 West 
33rd St.

J. Tamošaitis yra jo patėvis, 
bet jaunuolis su patėviu labai 
sutinka, todėl ir pasivadinęs 
M. J. Thomas, vietoj jo tikro
sios pavardės Andriulis. Jau
nuolis išėjo High School mok
slus Chicagoje ir tūlą laiką 
dirbo Sinclair Oil Co. ofise 
knygvedžiu, o vakarais vis ei
davo mokyklon. Paskiau išvy
ko į Beloit Universitetą, kur 
dabar baigę mokslą įsigydamas 
profesiją aukštesnės mokyklos 
mokytojo. Jam esanti proga 
mokytojauti Milwaukėj, Wis.

Naujam profesionalui M. J. 
Thomasui pagerbti busiąs su
rengtas šaunus balius puošnioj 
“Zig Zag” užeigoj, 6819 South 
Western Avė., kur savininkė 
yra jo sesuo Estelle Andriu
liui. J. A< S.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi




