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Numatoma skirti bedarbių šelpimui po 
$400000 kas mėnuo iš valstijos iždo

SPRINGFIELD, UI., birž. 23. 
— Gubernatoriaus Hornerio ir 
Kelly-Nash frakcijų?r vadai nu
tarė įnešti legislffturon bilių, 
kuris uždėtų naujus taksus ta
bakui Illinois valstijoj.

Ketvirtadienį tapo sušauk
tas demokratų partijos atsto
vų buto narių “kaukusas” su
manytam biliui apsvarstyti. 
Dalyvavę susirinkime legisla- 
turos nariai vienu balsu atme
tė sumanytus taksus.

Susirinkimas pasiuntė dele
gaciją pas gubernatorių su 
pranešimu apie atstovų nuo
taiką tabako taksų reikalu. Po 
to, susirinkimas susitiko nau
jai programai, kurion įeina pa- 
rupinimas fondų bedarbiams 
šelpti.

stijos iždo. Naujų taksų nutar
ta nedėti.

Po kaukuso spykeris Louie 
Lewis paleido atstovų butą, bet 
paprašė narius neišvažiuoti, 
nes tuojau prasidės nauja ne
paprasta legislaturos sesija — 

šelpimo reikalu, 
įstatymams iš- 
sutiko priimti 
ir Kelly-Nash

KAUNAS, birž. 23. — Mi
nios Klaipėdos vokiečių, dainuo
damos ir šaukdamos nacių Šu
kius, 'trečiadienį susikirto su 
Klaipėdos uosto Lietuvos poli
cija.

Keturi policininkai buvo su
žeisti, vienas iš jų sunkiai.

Susirėmimas įvyko kai Lie
tuvos vyriausybė mėgino su
laikyti demonstraciją, sureng
tą ryšium su atplaukimu vo
kiečių laivo į Klaipėdos uostą.

MERAS KELLY PRAŠO FEDERALIŲ 
FONDŲ CHICAGAI

gubernatorius 
pakvietimą an-

■į

taip bedarbių 
taip naujiems 
leisti, kuriuos 
gub. Hornerio 
frakcijos.

Kiek vėliau
Horner išleido

specialiai Illinois legislatu- 
sesijai susirinkti, ši sesi- 
be paskirimo po $400,000 
mėnesį bedarbiams iš vai-

I WASHINGTON, D. C., birž. valdžios pagalbą vandens fil- 
23. — Chicagos meras Edvvard travimo stočiai statyti. Jos pa- 
Kelly ketvirtadienį kreipėsi į statymas kaštuos apie $21,- 
vidaus reikalų departamento į 500,000. Prie šių fondų meras 
sekretorių, Harold Ickesą, pra-'prašė dar duoti valdžios pagal- 
šymų paskirti $50,000,000 tu^bą 17-kai naujų trobesių Chi- 
nelio projektui Chicagoj vyk-ieagos mokykloms pastatyti, 
dyti. Pasak Kelly, planai dar- Mokyklų reikalui prašyta do- 
bui paruošti, darbą galima bu- vanos $3,150,000. 
tų pradėti spalio mėnesį.

Šiam projektui Chicagos mie- ketvirtadienį paskyrė dar $29,- 
stas nori gauti iš federalės val-^ 592,081 viešųjų darbų projek- 
džios dovanos $22,000,000 ir tams vykdyti. Viso trečiadienį 
paskolos $27,500,000.

Mėras Kelly taipgi diskusa- darbas jau paskirta $107,406,-
’vo galimumą gauti federalės 000.

Public Works administracija

trai 
ros 
ja> 
per

| stijos iždo, svarstys motorinių 
vežimų šoferių laisnių klausi
mą, uždėjimą taksų reikme- 
noms perkamoms kitose valsti
jose ir įvežamoms į Illinois val-

Nutarta bedarbių šelpimui Į stvį, gamybos taksus ir Uli- 
skirti po $400,000 kas mėnuo nois valstijos konstitucijai pa- 
per septynis mėnesius iš- vai- taisyti konvencijos klausimą.

Vėl paplito gandai ■ 1,242. nusižudė Illi 
apie taiką Kinijoj nois valstijoj
SHANGHAI, Kinija, birž. 23.

— Smarkus lietus trukdė ket
virtadienį kinų-japonų karo'ketvirtadienį 
operacijas. Japonų ofensyvas 1937 metais šioj valstijoj nu- 
prieš Hankovvą, laikinąją Kini- sižudė viso 1,242 asmenys. Pa
jos sostinę, vėl tapo sulaiky- sak D-ro A. C. Baxterio, šau
tas.

Tuo tarpu patirta, kad at- kartus daugiau nei galvažudys- 
einantį antradienį Britanijos čių. Saužudysčių papildoma žy- 
ambasadorius Sir Archibaldį miai daugiau ūkių gyventojų 
John Kerr Clark ir Švedijos 
ministras baronas Johan Reck- 
friss ruošiasi vykti į H^nko- 
wą. Jų kelionė j Hankową su
kėlė kalbų apie taikos 
mus Kinijoj.

Sakoma, ir kinai ir 
norėtų- taikytis, tačiau 
na pusė nenori pirma 
derybų. Taigi ir plinta 
jogei Britanijos ir Švedijos di
plomatai vyksta į Hankovvą 
taikos reikalais, nors jie patys 
pareiškė, kad jie ten vyksta 
paprastas, kasdienines pareigas 
eidami.

CHICAGO. — Illinois valsti
jos sveikatos departamentas 

raportavo, kad

žudysčių pernai metais buvo du

galiniu-

japonai 
ne Ne
prašyti 
gahdai,

tarpe, negu miestelėnų.
Amžius saužudžių siekia nuo 

15 iki 90 rrfetų. Daugiausia bet
gi saužudysčių tenka ' grupei 
žmonių amžiuje tarp 45 ir 55 
metų. Vyrų saužudžių buvo 
tris kartus daugiau nei mo-

Mobilizuos vokiečius 
darbui

Uždarė Ringling 
cirką

SCRANTON, Pa., birž. 23. 
— Trečiadienio vakare Ring- 
ling Bros., Barnum & Bailey 
cirko darbininkai ir aktoriai 
atsisakė pildyti programą. Cir
kas tapo uždarytas. Ginčas 
tarp cirko vedėjų ir samdinių 
kilo todėl, kad vedėjai pareiš
kė, jogei jie nukapos' samdi
niams algas.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
23. —. Feldmaršalas Goering; 
Vokietijos ekonominio nepri
klausomumo keturių metų pla
no viršininkas, ketvirtadienį 
išleido pareiškimą, kad nuo lie
pos 1 dienos visi vokiečiai — 
vyrai ir moterys — visų pro
fesijų ir amatų bus mobilizuo
jami darbui • valstybei, kai vy
riausybė matys tokią mobili
zaciją reikalingą esant.

Vengrijos naciai 
triukšmauja

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

Lietuvos valstybinė moterų krepšinio komanda (apsirengusi baltais marškiniais ir tam
siomis kelnaitėmis) š. m. gegužės 22 d. Kaune sėkmingai nugalėjusi Estijos valstybinę mote
rų krepšinio komandą rezultatu 15:7 Lietuvos naudai ir gegužės 28 d. Rygoje nugalėjusi 
Latvijos valstybinę moterų krepšinio komandą rezultatu 25:7 Lieutvos naudai. šiame at
vaizde matome tarpvalstybines moterų krepšinio rungtynes Lietuva-Estija Kaune š. m. ge
gužės 22 d.j

ir ketvirtadienį viešiemsiems

U

NAUJOS TAUPUMO PĘĮE^įONĖS TAIKOMOS JAPONIJAI
Pripažino^C.T.O. uni
jai teisę atstovauti 

darbininkus
WASHINGTQN, D. C., birž. 

23. — Nacionale Darbo Santy
kių Taryba trečiadienio vaka
re pripažino International Long- 
shoremen’s and . Warehouse- 
men’s unijai vienai teisę atsto
vauti 12,860 laivų krovėjų Pa- 
cifiko pakraščių miestuose.

Darbo Santykių Tarybos 
sprendimą smarkiai kritikavo 
Amerikos Darbo Federacija, 
nes sakyta unija priklauso ne 
Federacijai, bet CIO.

Septyni franeuzų la 
kūnai žuvo

23 
lai-

TOURS, Francuzija, birž.
— Penki Francuzijos oro 
vyno generalio štabo ■ karinin
kai, radijo operuotojas ir me- 
kanikas žuvo naktiniuose lėk
tuvų pratimuose naktį 
virtadienį.

r—-r
TOKIOpuJaponija, birž. 23.. 

— Japonijos vyriausybė ketvir
tadienį išleido pareiškimą, kad 
naujos reguliacijos šalies re
sursams kontroliuoti bus pa
skelbtos netolimoj ateity. Kaip 
manomo; jos įeis galion nuo 
liepos 15 dienos. Patvarkymai 
esmėje bus toki: apribojįmas 
vartojimo i metalų, kemikalų, 
aliejaus, gazolino, gumos, etc., 
į ei šie daiktai neina karo rei
kalams; kampanija, kad gyven
tojai pratintųsi taupinfi; kon
trolė reikmenų kainoms, kad 
sulaikyti reikmenų brangėjimą; 
didesnis sintetinių medžiagų 
vartojimas; sumažinimas 
portuojamų daiktų, išimant 
ro reikmenas; reikmenų 
skirstymo kontrolė.

’ Visa tai reiškia, kad japo
nam teks labiau diržus susi
veržti ir laukti iki jie laimės 
karą Kinijoj.

Vokietija pagerbė 
keturis rusų avia

torius

į ket

Gubernatorius La 
Follette kandida
tuos 4 terminui

MADISON, Wis., birž.' 23. 
— Iš artimų gubernatoriui La 
Follette ratelių pranešta ^ket
virtadienį, kad jis nutarė sta
tyti savo kandidatūrą į Wis- 
consin gubernatoriusketvir
tam terminui.

im- 
ka- 
pa-

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
23. — Trečiadienį į Berlyną at
vyko keturi pagarsėję rusų 
aviatoriai. Jie buvo Vokietijoj 
garbingai priimti. Rusai avia
toriai dalyvaus Tarptautinės 
Orlaivininkystės Federacijos su
važiavime, kuris prasidės šį 
penktadienį ir pasibaigs šešta
dienį..

Sovietų delegacijoj yra I. T. 
Spirin, vadovavęs gelbėjimui 
rusų mokslininkų, šiaurės tyri
nėtojų, kurie plaukė ant ledo 
lyties. Kiti delegacijos nariai 
yra: Michail Gromov ir Sergei 
Danilin, kurie per šiaurės po
lių lėktuvu pasiekė Kaliforni
ją pereitų metų liepos mėnesį. 
Tretys narys — pulk. A. Ima- 
šev.

Atsistatydins pagar
sėjęs divorsų teisėjas

ir Max

Lietuvos Naujienos
PRADĖJO KASAMO DARBŪS

JUODEIKIAI. — Juodeikie- 
čiai jau prieš kelerius metus 
iškasė Vilkijos upeliui grio
vius, atkasė iki valdiško žūt- 
miškio ir taip stovėjo kelerius 
metus, skendo ūkininkų pievos 
ir dirvos bei ganyklos.'

Bet 
atnešė 
darbą 
jėktas 
prieš porą metų, bet tik dabar: 
gegužes 19 d. pradėti kasimo 
darbai. Pradėta kasti nuo, Da-‘ 
mėlių ir bus kasama iki Rėk
laičių km. ribų. O per kaimą 
patys ūkininkai žada iškasti.

— Nors vieną kartą sulau
kėm ! — atsidusta per usus pūs
dami pypkės durnus, ūkininkai.

išaušo šis pavasaris ir 
vilti: pradėjo sausinim6 
per minėtą mišką. Pro- 

buvo padarytas bent

IŠGEDO PUSĖ ŽIEMKENČIŲ

f pIAUCIA GAISRAI

Kcmeriuose Jakubonio 
su visu turtu. Gaisras 
kamino. Gegužes 10 d. 
gaisrininkams teka ge- 

Krinčino

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 28. 
Vengriją atlankė generolas 
Wilhelm von Keitei, Vokieti
jos armijos generalio štabo vir
šininkas. Ryšium su jo vizitu 
Vengrijos naciai surengė kele
tą demonstracijų. Tose demon
stracijose jie užpuldinėjo laik-

- šiomis dienomis 
atlankė

Japonija paskelbė 
generalią mobili

zaciją
- —.------------

Nepastovus; lietus su griaus- raščių redakcijas ir kai kurių 
mu; truputį vėsiau popiet; jiau-Į partijų buveines. Policija prak
iš teka 5:15, leidžiasi 8:29* va--tiškai nestabdė chuliganų žy-
tendą. , ■ ‘fty’ 1

TOKIO, Japonija, birž. 23. 
— Ketvirtadienį Japonijos vy
riausybė, po ministrų kabineto 
susirinkimo, paskelbė generalią 
armijos mobilizaciją. Japonams 
reikia daugiau kariuomeriės 
Siųsti į Kiniją

Nacis Pralaimėjo
NEW YORK, N. Y., birž. 23. 

— Trečiadienio vakare įvyko 
Joe Louiso, negro,
Schmellingo, vokiečio, kumšty
nes*. Susirinko jų pažiūrėti 
80,000 to sporto mėgėjų. Su
mokėjo jie kuone $1,000,000. Į 
dvi minutes ir keturias sekun
des Louis paguldė Schmellingą 
ir pasiuntė jį į ligoninę.

Vokietis sako, kad negras 
užgavo jį nesportiškoj vietoj 

žemiau juostos. Taigi, ko 
gero, gali būti surengtos kitos 
kumštynės ir dar vienas** mi~ 
lionas dolerių iškolektųotas.

Nacis pralaimėjo. Nes Schme- 
lling yra niacis ir Hitlerio as
meniškas draugas. Jįs numato
mas Vokietijos sporto departa
mentui vadovauti. O jo mene
džeris, Joseph Jacobs, yrą New 
Yorko žydas, saviškių .tarpe 
vadinamas Joseliu.; Tai jis, ne
seniai sugrįžęs 'y iŠ Vokietijos,

ŠIMONYS. — Dėl nepalan
kios žiemos išgędo daug rugių 
ir kviečių pasėlių, lik vietiniai 
rugiai geriau išsilaikė ir žada 
geresnį derlių. Kitos kilmės pa
sėlius daug kur teko atsėti ar
ba laukti abejotino derliaus.

SALOČIŲ apylinkėje pradė
jo siausti gaisrai. Gegužės 4 d. 
sudegė 
grytelė 
kilęs iš 
Saločių
sinti Ąžuolpamušio, 
valse, plytinę ir netoliese kal
vio grytelę. Gegužės 15 d. su
degė Pasvaliečių k. Pabiržės 
valsč. Kruopio gyvenamas na- 

"J mas ir klėtis. Sudegė nemažai 
I turto—nubruktų linų, javų ir 
; kt. Padegė Zajarskas, 18 me
tų, šposaudamas su degtukais. 
Gesino Saločių ir Smilgių gais
rininkai. Gegužės 6 d. sudegė 
Juozo Fergio Kubiliunų k. Salo
čių v. gryčia su visu turtu ir 
javais. Butų ir visos trobelės 
sudegę, bet gaisras buvo užge
sintas. Gaisras kilo iš kamino.

Nors šiemet šaltas ir sausas 
pavasaris, bet Saločių apylinkėj 
baigiama sėti (tik linai lieka).

NETAISO VALDIŠKO KELIO

.... •,' 1'Į,;..i 
; ii ft'čal'

Moran, 70 metų, 
ateinančiuose rin- 
nebestatys , savo 

į teisėjus. Teisė-
Mirė Anglijos kara

lienės motina

RENO, Ne’v., birž. 23. — Pa
garsėjęs skirybų teisėjas Tho- 
mas Francis 
pareiškė, kad 
kūnuose jis 
kandidatūros
jas Moran, eidamas teisėjo pa
reigas 27 metus, yra davęs tūk
stančių poroms skirybas. Pats 
miestas Reno pasidarė kaip ir 
koks Amerikos skirybų cen
tras.

LONDONAS, Anglija, birž. 
23. — Anksti ketvirtadienio ry
tą mirė Anglijos karalienės 
Elžbietos motina, grafienė 
Strathmorė.: Ji mirė būdama 
76 metų amžiaus.

ŠIMONYS. — Trečios rųšies 
vieškeliuose čia yra nemažai 
per valdiškas žemes einančio 
kelio, kurį privalo taisyti miš
kų administracija. Deja, šiuo 
reikalu mažai kas rūpinasi ir 
minėti keliai lieka netaisyk. 
Tai duoda blogą pavyzdį ir ki
tiems kelio taisytojams.

46 žuvo traukinio 
nelaimėje

MILĖS CITY, Mont., birž. 
23. t—, Ketvirtadienį Milwaukee 
geležinkelio viršininkai pareiš
kė, kad viso Olympian trąukL 
nio nelaįmėje žuvo 46, asme
nys. 40 žuvusiųjų palaikai su- 

įvedė į pasiutimą Amerikos žy-'rasti. Kitų dar pasigendama, 
dus pareiškimu, kad nąciai ne- 37 palaikų, asmenybė nustaty- 

1 ta, kiti pasilieka nepažinti.

Potviniai Montana 
valstijoj

birž.
- Smarkus lietus kai ku-

persekioją 1 žydų Vokietijoj.
ik

LIVINGSTON, Mont 
28,,r 
riose Montana valstijos dalyse 
pasiekę potvinio laipsnį. Pada
ryta (nuostolių geležinkelių pa
talui, tiltams ir automobiliams. 
Kai kuriuos miestelius apsėmė 
vanduo, . ' ‘ ,

Dabar
r # . • - -

NAUJIENŲ RASTINĖ bus 
atidaryta kasdien nuo

8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro

SESTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

z SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 ▼. popiet.

“NAUJIENŲ” Adm.
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Brooklyn, N. Y.
Amerikos Lietuvių Kongre

so Brooklyiio skyriaus 
konferencija

Penktadienio vakarą, birže
lio 17 d., Lietuvių Piliečių Kluu 
be įvyko sakyto skyriaus kon
ferencija, delegatų rinkinio į 
Scrantono konferenciją.

KultUringas “Naujienų” skai
tytojas gerai žino šios organi
zacijos Vienintelį tikslą, — Lie
tuvoje demokratijos atsteigimą. 
Atmena pirmą Amerikos lietu
vių kongresą, įvykusį ęievelan- 
de du metai atgal. Teko ir man 
jame būti. Pradžia šios vertin
gos organizacijos buvo gana 
pavyzdinga. Tikslas Amerikos 
Liettivių Kongreso gana gražus 
kova dėl demokratijos Lietuvo
je. Vadinasi, kultūringas Ame
rikos lietuvis, per dešimtis me
tų kovojęs už Lietuvos nepri
klausomybę ir jos atskyrimą 
nuo Rusijos, šiandien ir vėl iš
kėlė Šukį reikalaudamas Lietu
voje demokratinės tvarkos at-

Bet mes Amerikos lietuviai 
politiniu atžvilgiu esame pasi
daliję į tris aiškias sroves — 

tauti-grupes: lasistuojanci
ninkus, dabartinės 
smetoninės valdžios rėmėjus, 
socialdemokratus, kovotojus už 
kiekvieno gyvo žmogaus lygias 
pilietines teises ir komunistus,

$5 _ j m O K £ T I — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
TERRAPLANE Sedan . 
PLYMOUTH Sedan .... 
CHEVROLET Sedan .. 
BUICK Trunk Sedan.. 
PONTIAC Trk. Sedan.. 
DE SOTO Sedan .........
CHRYSLER Sedan .....
OLDSMOBILE Sedan.. 
DODGE Sedan ...........
CHEVROLET Sądan ... 
CHEVROLET Sedan ~..S? $60 
FORD Sedan .................... $60

$25

$265
$225
$215
$265
$195 
$145 
$115

35
34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50 KITOKIŲ PASIRIN

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

Cotipes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

Ai.MA.....“.iiii (■; (jį . . , V

luti.;,,; i

rėmėjus ir garbintojus dabarti
nės Sovietų Rusijos* kui'ios vi
dujinė valdyiilbsi tvftfrka yra 
diktatoriška ir viena iš kruvi
niausių, kokia kadą hęnt buvo 
žmonijos istorijoje, (išskiriant 
gal tik viduramžių gadynę). 
Taigi Brooklyno skyriaus kal
bamoje konferencijoj buvo iš
rinkta 9 delegatai į Scrantono 
konferenciją. Iš jų 8 yra kie
čiausi komunistai, o vienas de
mokratas. Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno skyrius 
susideda iš apie 27 atskirai gy
vuojančių (datigiaUsia politi
nių) ir diir daugiausia komu
nistinių grupių. Brooklyno sky
riaus operuojanti valdyba susi
deda iš 17 asmenų, šešiolika iš 
jų yra komunistinių įsitikini
mų, vienas demokratinių. To-, 
kiomis sąlygomis Brooklyno 
skyrius gyvuoja. Iš 27 čia pri
klausančių organizacijų, 3Z pil
nai yra užsimokėję metines 
duokles į Centrą,—viena $5.00, 
viena $2;00, viena $1.00. Šitos 
organizacijos • nėra politinės. 
Viena politinė organizacija, bet 
ne komunistine, yra pilnai ap
simokėjus į čehtro iždą. Viena 
komunistinė organizacija yra 
liįjsifhokėjus už 1937. Taigi iš 
27 čia priklausančių organiza
cijų 4 yra apsimokėję, 23 ne
mokėję nė už 1937 metus, ir 
los iteiiiokėjusios orgai;:znciioš 
yra didelėje daugumoje komu
nistinės. Taigi komunistinės or- 
jįįUtiefffijos, priklausančios prie 
Brooklyno skyriaus, priklauso 
tik tam, kad šiame skyriuje šei
mininkauti ir kad šeimininkau
ti lokalėje ir nacionalėje kon
ferencijose. Aštuoni delegatai iš 
čia vyksta į Scrantono konfe
renciją su tokiu MANDATU—• 
įsakymu, kad centralinį komi
tetą perkelti iš vakarų į rytus, 
kas’ reiškia į Brooklyną, ‘ “Lai- 
šVėš” pastogę. Šita mintis buvo 
paberta* čia šio skyriaus konfe
rencijoje. v šioje konferencijoje 
buvo padiktuotasi ir Scrantono 
konferencijai dienotvarkis. At
nešta čia jau gatavai iškeptas 
“Laisvės” štabo pečiuje. Čia su-

r&sknč, kad Amerikos Liettivių 
Kongtčsaš turi už parfeigą rem
ti ‘Laisvės’* pastogėje leidžia
mą anglų kalba žurnalą, kad 
galėtų sUkulthrinti čia gimusį 
Amerikos lietuvių jaunimą* pe- 
nint juos grynai amerikoniška 
literatūra. Aš nepriešingas kul
tūrinti jaunimą, bet šitas nėra 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
uždavinys. Aš priešingai tik 
tam, kad visokie priedai ir sun
kus reikalavimai slopina A. L. 
Kongresą ir ardo jo jėgai Veik
ti toje srityje, kokią nustatė 
kongresas. Bet aišku* kaip die
na, kad komunistams Lietuvos 
deniUkraliją visai nerupi. Jie žy
ra pasiryžę išnaudoti visokias 
progas vien tik savo gerovei, 
savo krūmelio palaikymui, šio
je konferencijoje įdėta į dieno
tvarkę ir tokis reikalavimas, 
kad A. L. Kongresas sušauktų 
visų srovių Amerikos lietuvių 
sUvažiavimą, suprantama, ko
munistų naudai, šioje konfe
rencijoje nuomonių pareiški
mas, bent kokis aptarimas ne- 
bhvo leistas — viskas ėjo pagal 
įsakymą, pagal Bimbos ir kitų 
“Laisvės” štabu planus.

Taigi ar demokratinė Ameri
kos lietuvių dalis gerai daro 
veikdama drauge su komunis
tais, kurie visai nepripažįsta 
jokios demokratijos, jokios tei
ses kitiems, kurie aklaT\jarbi- 
na Sovietų Rusijos kruviniau
sių diktatūrą ir jai visuomet 
dirba? Lietuvos demokratija 
jiems tiek rupi, kiek jos vardu 
''jie gali prieiti prie minių ir jas 
patraukti savo pusėn, dėl savo 
ndudos. Brooklyno lietuviai ir 
“Naujienų” skaitytojai atmena, 
kaip komunistai suardė Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mo parengimą Toronto, Kana
doje; kaip jie neleido J. V. Stil- 
sonui kalbėli Brooklyne Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mo prakalbose, ir kaip ir šian-

' ' ................... .----------------------------------------M-.. ..................... .. ■ ■■■■■■

įvairių parkų: Didelį knygyrią, 
kuriame yra iš visos Amėrikbs 
periodinė literatūra it šimtai 
tūkstančių tonų knygų iš viso 
553,351. šį kiiygyną Užlaiko 
taksais visi gyventojai Multuo- 
hiak Couhty. Knygyno išlaiky
mas per metus atsieina iki 
$306,000. Pagdl gyventųjų skai
čių gana daug pinigų išleidžia
ma palyginti su didhltesčiais, 
turinčiais po kelis milijonus gy
ventojų.

Liettivių, kurie pastoviai čia 
butų apsigyvenę, nėra daugi 
Kiek iš tiesų jų čia yra, netu
rėjau progos sužinoti, nes čia 
jie neturi jokios draugijos. O. 
dėlei to, žinoma, neturi nė ben
drų sueigų. Apie Oregon City 
yra keliolika farnierių, kurie 
turi ten darbininkiško susivie- 
m j nuo kuopą. Ta kuopa karts 
nuo karto parengia pasilinks* 
minimus, kaip tai piknikus. 
Vienas įvyko birželio 12 dieną, 
čia buvę atvažiavusių ir iš to
liau, iš viso apie 50 žmonių.

Portlando lietuviai
Kiek turėjau progos susitikti 

čia su lietuviais, tai daugiausiia 
su tais, kurie yra iš seniau ap-1

sigyvenę ir dar nfet iš Ghicagos: 
(lęo4 Ti’imnas, St. Kviklis, J. 
(Iritė, "J. Stupards, J. Grigaliū
nas it J. Karsokas. Apie juos 
turėjau progos, šį tą patirti. 
GeOi Trahhas yra blzhyjė, — 
turi drabužių siuvyklą ir gerai 
verčiasi; St. Kviklys, sienas nau- 
jienietis ir chicagietis, laiko če- 
verykų taisymo dirbtuvę. Tik
rai yra turtingas žmogus, jau 
gali be darbo gyventi. J. Gri- 
Te yra barberys, kuris nesiskun
džia savo gyvenimu, žodžiu, yi- 
ši yra patenkinti. Čia lietuviai 
labai draugiškai žiuri į atvažia
vusius iš toliau, pilni širdingų 
patarimų. Čia dar reikia pri
minti vieną gerai žinomą lietu
vį, kuris yra Suvienytų Valsti
jų armijos kapitonas Paulaus
kas. Nežiūrint, kad jis jau il
gus metus ištarnavęs Suv. Vals
tijų armijoj ir turi kapitono 
rangą, bet labai yra draugiškas 
žmogus, — su visais draugau
ja, nesipučia. > Čia lietuviai iš
siskirstę gyvena, - todėl retkar
čiais vieni su kitais susieina pa
sisvečiuoti vieni pas kitus. Wes- 
tuose, matyti, žmonės mažiau 
nukentėjo krizės metais, ma
žiau prarado namų1 ir bankai

mažiai! pinigų ilunešė, tad čia 
tas žmonių gyvenimas atrodo 
daug gražesnis, negu rytų lietu
vių gyvenimas.

—žvalgas

MUZIKOS MĖGĖJAI.
' - *

—Tėveli, kurį tu muziką ge
riausiai mėgsti — Wagnerį ar 
Becthoveną?

—Ęunku pasakyti, mano 
jaunasai, bet, vis dėlto, man 
artimesnis Bcelhovcnas.

—Tai tikra laimė, tau tė
veli, nes kaip tik dabar nuo 
pianino nukrito Wagnerio sta
tula !
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Ofiso TeL Boulevard 591S

DR. BERTASH
756 W«rt 35th St

Cot. of 35th Ond Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

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

. TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0086 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONt AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

skyriaus komunistai J. V. Stil- 
sqdo neįsileidžia < kaipo atstovo 
nuo L;D.D. vietosrdraugijų. At
rodą, kad vėliau ar anksčiau 
įlies demokratinio nusistatymo 
Amerikos lietuviai priversti bu
sime nutraukti bendradarbiavi
mą su komunistais*.

Šitoje konferencijoje Brook
lyno skyriaus komunistai visiš
kai save nusiihaskavo ir pil
niausioje šviesoje pasirodė, kad 
jie dar yra tie patys, kokie jie 
buvo ir praeityje. Taigi ar ver
ta mums su jais drauge maišy
tis. Pagalvokime!

—Rytietis

NEPRIKLAUSOMYBES Portland, Ore

Deklaracija
LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus akto, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimą. Tuo žygiu mės kaipo lai
svos demokratiškos šalies tauta šiandien su 
ypatingu Širdies kilnurrtu skelbiame laisvę ir

Gyventojų skaičius. — Di
delis knygynas 
viai ūkininkai, 
apsigyvenę lietuviai ne
blogai verčiasi. — Jung
tinių Valstijų armijos ka
pitonas Paulauskas. — 
žmonės mažiau nukentė
jo dėl depresijos.

- Lietu-
Seniau

Čia yra tokia padėtis kaip ir

/ PILSEN 
LIGHT FLOOR OIL

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

UŽSISPIRK; BŪTINAI' GAUTI PILSEN IŠPIĖBYSTĖS

LIGHT 
FIDOROIL

PRIDUOK SAULES ŠVIESUMA 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

laidotuvių direktorius

John F. Eudeiki§
UI. .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, .AMBULANCE:,
‘ ** DIENĄ IR naktį !

Visi Tėlefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
44471 South Fairfield Avenue

'’ Tel. LAFAYETTE 0727 
-■---------- i—1—-- --------hi--- —i.................................................

/ ■■

r 1 —- 2 koplyčios visose
J—* JS 1"^ d 1 Chicagos dalyse

i I —i, ntahd—t—įB l I,

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
< Direktorių 
Asociacijos

Ambtilance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisvės pilis yra supilta... 
taip ir finansinis musų ir jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinio planavimo. Liįhuą- 
nian Building, Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų ramsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklausomybės..

bedarbių yra gana

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. (Rockwell St.
Telephone: Rėpubiic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
1 - * i * • Room 1230 > ■ ■;*'

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
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 MAD1S0N STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

.... Dr. (.Margeris r 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

STIPRYBĖ— APSAUGA—PATARNAVIMAS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

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

važiavusių iš kitur.
Daug atvažiuoja iš rytų, ži

noma, vieni su tikslu apsigy
venti, kiti važiuoja iš smalsu
mo pamatyti įdomybių ir t.t,

Portlandas yra didžiausias 
miestas Oregono valstijoj; turi 
330,000 gyventojų. Supranta
ma, palyginti su didmiesčiais 
yra mažas miestas. Bet čia nė
ra didelių fabčikų, per tai paė
stas neaugą taip greit, kaip pra
monės'centrai rytuose. Iš pra- 

įmOhės įmohių tai pitriioje vie
toje stoVi stockyardai ir me
džio apdirbimas. Tačiau me
džio apdirbimas paštai-uoj u lai
ku buvo pusėtinai streikų supa
ralyžiuotas. Žinomą, italai daug 
atsiliepė į viso miesto gyveni
mą.

Portlandas tupi daug gražių 
viešų įstaigų, kaip antai dailės 
mužiąfų, istorinį muziejų bei 
daug kitų apšvietos įstaigų ir

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
i 6834 So. Western Avė.

1410 South 49th Court

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 Av.

Phone Boulevard 7589

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

J. LIULEVIČIUS t
4348 So. California Aveilue Phone Lafayette 3572
—. 1 . . -...—------- -----.---------------- ----------------------------------------------------

p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

į I. J. ZOLP Phdne Boul. 5203
1646 West 46t?h Street Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138 ..  ■  —■■■....... ............T..................... .......... .

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883
r • • ■ »• .   :.  _______________ >• ' L. . . .. •

* A. M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue Phone Boulcvard 4139

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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 K
Rezidencijos telefonai:

SUperior 9454 at Central 7464

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Serėdomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avepue

Telefonas Republio 7868

Telefonas yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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įKORESPONDENCIJOS
Los Angeles, Calif.

Pusantro milijono gyvento
jų miestas. — Krutamųjų 
paveikslų sostinėje.— Pui- j 
kiausi namai. — Los An
geles miesto lietuvių ko
lonija.

Vos tik pastaruoju laiku ap
silankiau Los Angeles mieste. 
Todėl noriu keletą žodžių pa
rašyti apie šį miestą ir “Nau
jienų” skaitytojams.

Los Angeles miestas gyven
tojų dabar turi apie vieną mi
lijoną penkis šimtus' tūkstan
čių. Tai yra penktas didžiau
sias miestas Suvienytose Vals
tijose. Miestas atrodo labai pui
kiai, turi daug gražių ir aukš
tų mūrų bei daugybę puikių 
krutančių paveikslų — teatro 
namų. Vien tik pačiame vidur- 
miestyje gatvės yra persiauros. 
Savo apylinkėje turi daug ma
žesnių miestelių. Nors* jie ir tu
ri kitokius* vardus, vienok jų 
gyventojų skaičius priklauso 
Los Angeles miestui. Vos tik 
14—16 angliški) mylių nuo 
miesto yra platus Pacifiko van
denynas su savo gražiomis pa
krantėmis. Šiomis vandenyno

Dykai Apskaitliavimas

namuose
• Taisome radios visų išdirbančių
• Taisome plaunamas mašinas,

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

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

pakrantėmis* nuo Los Angeles 
iki San Diego miesto yra dau
gybė miestelių ir puikiausių 
maudyklių su vasaros resor- 
tais, kur tūkstančiai žmonių 
čia privažiuoja iš įvairių šalių. 
O gražiam sekmadieniui atėjus 
lai šimtai tūkstančių čia susi

renka linksmai laiką praleisti, 
ant smėlio saulės spinduliuose 
pagulėti arba jurų vandenyje 
pasimaudyti.

Prie pat Los Angeles, taip 
sakant, sykiu su Los Angeles 
miestu yra ir miestas vardu 
Hollywood. Ir kas jau pasau
lyje nėra girdėjęs apie šį garsų 
ir laimingą miestą Hollywood. 
Beveik nėra reikalo nė minėti, 
kad čia yra didžiausios pasau
lyje krutančių paveikslų studi
jos. Apie 15—20 metų atgal čia 
visa krutančių paveikslų pro
dukcija buvo Hollywoodo mie
ste. Dabar Hollywoodo mieste 
yra ne tiek daug, nes daugelis 
iš jų persikėlė iš čia į kitus ar
timus miestelius.

Hollywoode yra gražiausių 
gyvenamų namų. Aš esu buvęs 
beveik visuose dideliuose Ame
rikos miestuose, bet tokių pui
kių namų, kaip čia, niekur ne
su matęsi. Jie visi turi moder
niškus įtaisymus tiek viduj, 
tiek ir iš lauko. Ir aplinkui yra 
gražiais paimu medžiais < apso
dinti, ir įvairios gėlės čia žydi 
vasarą ir visą žiemą. Ir dau
giau negu pusė iš tų namų pri
klauso krutamu paveikslų ar
tistams ir artistėms. Laimingi 
yra jie, kurie pasiekė aukštų 
vietų savo profesijoje, bet kiek 
iš jų nei pradžios nepadarė, tai 
kitą sykį apie tai parašysim

Lietuvių Los Angeles mieste 
yra gražus būrelis. Daugelis iš 
jų dirba restaufanuose, prie 
kriaučių ir šiaip įvairius dar
bus. Žinoma, yra ir bedarbių. 
Jie turi čia keletą labdaringų ir 
kitokių draugijų. Jie labai ge
rai susiorganizavę ir nėra iš
tautėję kaip kitur.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto J

Čia matome susituokusius Jurgį (Bob) frosby ir jo 
panelę June Andrey Kuhnaitę. Jurgis Crosby yra Bing 
Crosbio brolis. ‘

Ar nors vienas lietuvis arba 
lietuvaitė dirba prie krutamu 
paveikslų, tai negaliu to pasa
kyti. Suprantama, kad yra ke- 
etas prie to darbo. Esu pūste
lėjęs, kad daugelis pavardžių 
airi panašumą į lietuviškas, bet 
iš to negalima nieko spręsti, 
nes beveik visi pirmiau nei jie 
pasiekė aukštas vietas, maino 
savo pavardes be skirtumo ko
kios tautos jie nebūtų. Jie tai 
daro profesiijonališkais sumeti
mais.

Daugiau iš čia kitą sykį.
—W. Ditto

Portland, Oregon
KAS NAUJO IR KAS 

GERO WESTUOSE

kad vasaros metu mažai lyja.
Labų dienų visiems drau

gams cbicagiečiams. Mes čia 
turime dabar Rose Festival per 
visą savaitę.

—P. Galskis

Visuomet Yra
Skirtumas J)

GERESNES VERTYBES
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Nėra Stipresnės Įstaigos Dėl
TAUPYMO

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00
KIEKVIENO ASMENS PINIGAI
Apdrausti iki $5,000.00

Taupytojams
IŠMOKfiJOM JĮ (\f
DEVIDENTO /O

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATKjN

OF CHICAGO n
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 1

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.
• *

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

Westai tai Avestai, — mažai 
kur yra kas geresnio. Portlan^ 
das yra didžiausias miestas 
Oregono valstijoj, ir gal gra
žiausias miestas visoj Ameri
koj. Port landą skiria gražiau
sia upė Willamette ir galin
giausia upė Columbia. Miestas 
apsuptas apaugusiais medžiais 
didelių kalnų.— giedriomis die
nomis matosi už kelių dešim
čių mylių didžiausi* milžinai 
kalnai, kurie žiemą ir vasarą 
yra sniego apdengti.

Portlandas yra vienas iš šiau
rinės Amerikos gražiausių cen
trų, kokis tik gali būt. čia gam
tos vaizdai įvairiomis spalvo
mis dabina apylinkes. Klimatas 
yra vienas iš puikiausių ir gal 
normališkiausių. Pacifiko švel
nus vėjai vasaros metu vėdina 
saulės spindulių karščius. Nak
tinis malonus, vėsus oras duo
da žmonėms pilną poilsį po šil
tu apsiklojimu.

Portlandas tai yra rožių mie
stas. Čia rožės žydi visur prie 
namų, laukuose ir prie šaligat
vių. Dėl normališkų klimato ap
linkybių rože yra karalaitė visų 
gėlių. Jos žydi per visą vasarą 
net iki pat Kalėdų.

Miestas yra labai kalnuotas!. 
Tas priduoda gana daug įvai
rumo. Viena vieta, tai yra aukš
čiausia, vadinama council 
Cresti Ji yra 1,200 pėdų aukš
tumo. Daug yra ir kitų vietų 
su žemesnėmis aukštumomis. 
Kada žiuri nuo Council Crest 
žemyn į miestą, tai susidaro 
gražiausias vaizdas, kokį tik 
galėtų gabiausias artis'tas nu
piešti. Tačiau tai imtų daug 
laiko nupiešti tokį didelį pa
veikslą, koks yra Portlandas, 
gamtos vaizdais papuoštas. Nuo

šios aukštumos galima taip a- 
kimis siekti apie 300 mylių ap- 
linkrati. Čia Willumette ir Co
lumbia upes vingiuojąs! su 
aukštais krantais, apaugusiais 
didelių medžių ir žaliuojančių 
lapų. Taą vaizdas gaivina kiek
vieno žmogaus sielą. Iš čia ma
tosi giedriąją dieną tie milži
nai puikiausi sniego apkloti 
kalnai.

Mt. Hood East aukštumo 11,* 
225 pėdų, 64 mylios lino Port- 
lando. M t. Adams N. E., 80 m. 
atstumo, aukštumas 12,326 pė
dos. M t. St. Helens, 63 fnylios 
atstumo, 9,697 p. aukšč. M t. 
Rainier 100 mylių atstumo, N. 
14,408 pėdos aukštumo. Mt. 
Jefferson, 73 m. atstumo, S. E. 
10,522 p. aukštumo.

• šiuos kalnus galima matyti 
lik labai gražiomis giedriomis 
dienomis, o šiaip jie susimaišo 
su debesimis. Debesys apsupa 
kalnus ir tie kailiai kyšo virš 
debesų, tad jų ir negalima ge
rai. matyti. Aš čia vienok iš tų 
kalnų, vadinamą1 Mt. Hood, 
siunčiu paveikslą; tad galite 
sąru įsivaizduoti,Ikaip jis atro
do. Dabar''prie šito kalno yra 
pravestas arčiausias kelias, ku
riuo užvažiuoja iki 6,000 pėdų 
aukštumos. Gražus viešbutis y- 
ra pabudavotas, kuris vadinasi 
Timberline Lodge. Jis gali su
talpinti 350 žmonių. Visas dar
bas atliktas WPA darbininkų. 
Visi viduj papuošimai rankų 
darbo, visokie pagražinimai y- 
ra rankomis išdrožinėti, taipgi, 
visi baldai miegamųjų kamba
rių rankų darbo, labai papras
ti, bet daugybe žmonių domisi. 
Mes čia atlankėme gegužes 29. 
Įdomu buvo matyti snieginius 
ir sportininkus, kurie čia atva- 
žiouja iš visų kraštų Amerikos 
ir Kanados ski sportui. Čia dar 
daug sniego tos rųšies sportui.

Kaip pasieki 5,000 pėdų aukš
tumą, tai jau sniego užtektinai 
ir oras yra gana šaltokas; pa
kalnėj gana šilta. Patį Portlan- 
do gyvenimą turėsiu palikti ki
tam sykiui. Tiek galiu pasaky
ti, kad čia, kaip ir visur kitur, 
yra nedarbas, daug žmonių be 
darbo. Kas yra keisčiausia, kad 
čia daug atvažiuoja ieškoti dar
bo iš kitų valstijų, kaip tai iš 
Nebraskos, Utah ir Idaho, net 
ir Kalifornijos žmonės ieško 
čia vietos apsigyventi, o ypa
čiai ūkininkai. Čia, sako, yra 
patogiau ūkininkauti, negu Ka
lifornijoje, klimatas tinkames
nis, nes čia nereikia įriguoti. 
Gerai auga viskas, nežiūrint,

Perkant prekės, arba lygi
nant patarnavimą vienos v įstai- 
I gos su kitos, visuomet galima 
rai'ti koks nors skirtumas. Tai
gi, prekių ir patarnavimo koky
bė skiriasi ir yra skirstoma į 
laipsnius.

Gamintojai ir dirbtuvės pa
gaminę savo produktą, skirsto 
į rūšis ir pagal rūšis jas verti
na. Bet jie tai daro ne vien tik 
dėlto, kad prekių kokybė ski
riasi, bet kad to reikalauja ir vy
riausybė. Tai, kas tinka pre
kėms, tinka ir patarnavimui. 
Kiekvienos bendrovės, kaip ži
nia, vyriausias tikslas yra su
silaukti daugiausia rėmėjų, pro
duktų pirkėjų. O tai yra gali- 

, ma tik tuomet, kuomet be pre
kių kpkybės yra ir patarnavimo 
kokybė.

Tokia, tad, yra ir Midwest 
Stores organizacija. Čia pre
kės tokios rūšies, kokia tasai 
pinigas' tegali nupirkti ir pa
tarnavimas geriausias. Tą sako 
ir tasai didžiulis pirkėjų' skai
čius, koks aplanko kasdien tas 
krautuves.

Taigi, norėdami sužinoti kiek 
jus pelnote pirkdami Midwest 
Stores parduotuvėse, perskai • 
tykite šiandien Naujienose jų 
skelbimą ir palyginkite kainas. 
Šią sąvaitę eina didelis ypatin
gos vertės prekių išpardavi
mas. (Skelb.)

JUOKAI
NAKTINIS SUSITIKIMAS
Įtartinas asniup pasitinka 

nepažįstamą1 Jidną ir prisikabi
na, kad šis jam pasakytų kiek 
laiko. Nepažįstamasis pykšte
lėjo jam tiesiai i veidą, tarda
mas :

—Ot tamstai kaip tik pirmą 
išmušė!

Įtariamasis asmuo nugriu
vęs taria:

—Dėkui Dievui, kad aš tam
stos prieš valandą nesusitikau

TIKRAS NESUSIPRATIMAS.
Karikatūristas prašo visuo

menės veikėją, kad leistų nu
piešti jo šaržą. '

—Neriasi kvaijįų! 'Nesutin
ku! — piktai atkerta šis.

—-Bet aš labai puikiai nu
piešiu — pats gėrėsies, — įti
kinėja karikatūristas.

—Nereikia!
—Visvien piešiu, tik taip, 

kad visi iš jūsų juoktis ims.
—Tad gali piešti—aš nieko 

prieš,—sutinka veikėjas.

GERAS ATSAKYMAS.
. 1 ■.

Pilkis paveldėjo netikėtą pa
likimą. Apie tai ėmė jo pažįs
tami kalbėti ir, žinoma, pavy
dėti. Vienas iš tokių užeina 
pas jį ir klausia:

—O, kaip tamstai viskas pa
krypo į gerąją pusę. Ir ką apie 
tamstą kalbės dabar pavydu- 
liuotojai,?

—Taigi, taigij aš tamstą ir 
norėjau apie tai paklausti, — 
atsako Pilkis.

Mg

Kai Perkat Pas “MIDWEST STORES”
UŽ TAI KAD PARDUODAME GERESNES KOKYBES MAISTA 

ŽEMESNEM KAINOM!

Išpardavimas! Penktadienį ir šeštadienį, Birželio 24 ir 25

ŠVIEŽUS No. 1 Į
Kožnas kiaušinis A Ji 1 mflUSIIIIdl garantuotas tuz

“MIDWEST” geriausi kiaušiniai kartonuse tuz 29c

“Midwest” geriausios kokybės
DELUXE KAVA sv. ken. 25c
Tomato Catsup
SNIDER’S did. būt. 15c
“LIPTON’S” Yellow ‘Label
Juoda Arbata maž. 9c

1
1/4 sv. pak. 22c

“ĘLMDALE” Sweet Corn No. 2 kenai 3 už 25c
“ELMDALE” kapoti žali žirniai No. 2 kenai 3 už 25c
“MIDWEST” piaustyti burokai did. ZVz kenai 2 už 19c
“EDWARDSVILLE” Nugriebtas

MILKAS garuodintas
. aukš.

kenai 3 už 14c
“MIDWEST” Pure Preserves 12 unc. džiaras 15c

“SUNKIST” California

GRANDŽIAI Vidut 288 dydžio 2 tuz. 27c
Did. 200 dydžio tup. 24c

PUIKIOS GELTONI CIBULIAI 3 sv. 11c

PUIKIOS CALIFORNIA MORKOS 3 pak. 13c
PUIKUS NAUJI KOPŪSTAI 2 sv. 5c

CALIFORNIO CANTALOUPES dideli 10c
‘FRENCH’S paukščių sėklos 8 unc. pak 2 už 25c

“FRENCH’S paukščių žvyreliai 23 iunc. pak. 9c

“PALMOLIVE” Muilas 4 už 23c
“OCTAGON” skalbiamas muilas 2 už 9c
“SUPERSUDS 3 reg. 26c did. pak 18c
“MIDWEST” BLEACH kvortos butelis 10c
“GOLD DUST” 2 maži 9cA did. pak. 18c
DYKAI! Indų šlostuvas su
“SILVER DUST” did. pak. 21C

$100 UŽDYKA-KIEKVIENĄ SAVAITĘ
< TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

.........-...................................... .—---------- --....................... . . .... ................ ..... ......... ...........

PIRK NUO fMiftVVĖSTI NES PI6lXu

MĮDWEgTffiSTįRES

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

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

i
♦

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
■ /

Vardas ............... ,_______ ------ -- --------- --------------
Numeris ir gatvė ___________ _________________

»•» • *

Miestas ir valstija

GARSINKITES “NAUJIENOSE"
t..................KUPONAS................
; JSIGYKIT GRAŽIUS INDUS. NES INDU 

SERUA GREIT PASIBAIGS.
! Išsikirpkit šį Kuponą. Tik iki Birželio 25 d. 

<! šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais 
: gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes.
* Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit pilną 
! setą.
« Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar- 
: sihtus indus. Pradekit rinkti sau indų setą. 
! Pažymėkit ką norit.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois **
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun 

timo išlaidoms padengti

Adresas
Vardas..
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Penktadienis, birž. 24, 10S

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Nęwa 

Publisbed Daily Excfpt Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

—----------- , !------------------- ■----------------------- - -

Subscription Ęates:
$8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

daakyme Kalnai
Chicago je—paštu:

Metams
Basei i

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75 c

ninkas turi pasižadėti, jog jis visais budais kovos už tai, 
kad nebūtų pąneigta apkabta ir laisvė. |

Vadinasi, jau rimtai pradeda susirūpinti ir moksli
ninkai, kad visokie nacių ir fašistų maniakai nenustum
tų Europos į viduramžių gadynę.

EntereJ W Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chięago, III. unjer |he ąct of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

—- r™ 'Į**“ -----Dviem mėnesiams____
. Vienam mėnesiui 
Chicagoje per išnešiotojus: 

Viena kopija_ _____
Savaitei ....... .................. .
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ----------------------------$5.00
Ptfsei metų ________________ 2.75
Trims mSnesiajns __________ 1.50
Dviems mėnesiams 1.00
Vienąm mėnesiui --—r------ .75
Lietuvoje ir kitur ul&ieniuose 

(Atpiginta)
mietams $8.00
Pusei meto -------------„---------- 4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Hitleriui antausis

Klaipėda

Nacių garbinamas boksininkas Max Schmeling, ku-' 
ris yra “tyro kraujo vokietis ir tikras arijonas”, užva
kar liko labai skaudžiai Joe Louis’o supliektas. New 
Yorko arenoje čempionas Louis pirmame rąunde tech
nišku “nakautu” pugalėjo Schmelingą.

Hitleris buvo tiek įsitikinęs “arijono” pergale, jog 
telegrama pasveikino Schmelingą kaip busimą, pasaulio 
ęempijoną. Tačiau negro Louįs’o kumščios ne tik suplie
kė Schmelingą, bet tuo pačiu metu uždavė antausį ir 
Hitleriui, pagal kurio teorijų visakamę pirmybė turi 
priklausyti tyro krąujo ari jonams, atseit, vokiečiams.

Ę. Grant

Padėtis Pabaltyjyj po Lenkijos 
Lietuvos konflikto

toliau netoleruos svetimo

dėlto pasirodė pusėtinai 
laikinai Hitleris atkando 

čekoslovakai

Ląikraščiaį praneša, kfefd Klaipėdoje su naciais įvy
ko susirėmimas, kuriame nukentėjo keturi Lietuvos po
licininkai. Vienas policininkas esąs sunkiai sužeistas.

Susirėmimas įvykęs dėl to, kad policininkai bandę 
sulaikyti Klaipėdos nacių demonstraciją, kai pastarieji 
nacionalsocialistiškas dainas dainuodami maršavę s pa
sveikinti atplaukusį iš Vokietijos laivą.

Pats savaime tas nuotykis nebūtų labai reikšmin
gas, jeigu jo atgarsiai neatsilieptų Berlyne. Tačiau taip 
nėra. Faktąs yrą’ tas, jog Hitleris yra pasiryžęs kontro
liuoti visus vokiečius, nežiūrint kur jie gyventų. Štai 
kodėl jis visai neseniai įvykdė “anšliusą” su .Austriją. 
Aiškiau sakant, prijungė Austriją prie Vokietijos. Tais 
pat sumetimais 'besivaduodamas jis su savo pakalikų 
pagalba kelia nerimą Čekoslovakijoje, skelbdamas pa
sauliui; jog sudėtų vokiečiai 
jungo.

Tačiau Čekoslovakija vis 
kietas riešutas, į kuri bent
dantis. Kai rimtam pavojui besiartinant, 
su nepaprastu greitumu sumobilizavo ir sutraukė prie5 
sienos kariuomenę, tai įsikarščiavę naciai priversti bu
vo atsižadėti savo avantiūros. Jie pamatė, jog su čeko- 
slovakais jiems nebus taip lengva apsidirbti, - kaip su 
austrais.

Jrisai galimas daiktas, jog ateityje Hitleris visais 
budais bandys susilpninti Čekoslovakijos atsparumą, o 
tuo tarpu jis kreipę-sąyo dėmesį į kitas teritorijas, ku
riose vokiečių įtaka yra stipri.

Tokioms teritorijoms'kaip tik ir priklauso Klaipė
dos kraštas, kur nacių įtaka yra gana didelė. Dėl Klai
pėdos krašto Lietuva jau kęliais atvejais turėjo smar
kių susikirtimų su Vokietija. Vienu laiku santykiai bu
vo tiek įtempti, jog Hitleris savo kalboje pareiškė, kad 
anksčiau ar vėliau Vokietija suvesianti sąskaitas su Lie
tuva. Nors, tie santykiai dabar kiek ir pasitaisė, tačiau 
negalima sakyti, kad jię butų visai normalus. Juo la
biau, kad naciai visai atvirai kalba apie tai, jog Klaipė
dos kraštas turįs Vokietijai priklausyti.

Kaip žinia, nętrukus Klaipėdos krašte turės įvykti 
rinkimai. Nėra mažiausios abejonės, jog naciai išvystys 
padukusią propagandą, kad tuo budu galėtų paveikti 
klaipėdiečius. Jie stengsis surinkti kiek galima daugiau 
balsų, kad paskui galėtų pąskelbti pasauliui, jog Klai
pėda yra vokiečių kraštas ir todėl turi Vokietijai pri
klausyti.

Žinodami kokias teroristiųęs priemones pačiai var
tojo Austrijoje ir kitose šalyse, mes beveik galime drą
siai sakyti, jog vėliausias įvykis Klaipėdos mieste yra 
niekas daugiau,* kaip tik savotiška hitlerininkų provo
kacija. Tai suteiks naciams progos rėkti, jog Lietuva 
persekioja vokiečius, kurie faktiškai turėtų l?uti Klai
pėdos šeimininkai, žinoma, butų dar pusę bėdos, jei jie 
tik rėkimu ir pasitenkintų. Bet kas bus tada, jei jie tuo 
nepasitenkins?

Tai klausimas, dėl kurio daugelis suka sau galvąs. 
Šiaip ar taip, o Lietuva vis dėlto nėrą Čekoslovakija, 
kuri pajėgė prieš nacius atstatyti nors ir nedidelę, bet 
itin kietą kumščią.

Apkauta
šiandien nacių ir fašistų valdonuose šąlyse vyrauja 

didžiausia neapkantą. Per daugelį metų nukrauti kultū
ros lobiai yra naikinami be jokios atodairos. §tai prieš 
kelis metus Vokietijoje buvo deginamos įžymiausių au
torių knygos, kurios skelbė humanizmo idėjas arba ku
rios buvo žydų parašytos. Tas pat atsitiko ir Austrijo
je, kai ten pradėjo šeimininkauti sužvėrėję Hitlerio ša
lininkai.

Netolerantiškumas (neapkanta) pasiekė Vokietijo
je aukščiausių laipsnį. Pamažu jis pradeda įsigauti ir į

(R. Grant yra įžymus Latvijos 
socialdemokratas, kuris, dabar

gyvena užsieny. Grant yra 
slapyvardis,. — Red.) 

/
Po to, kai Lenkijai pagalba 

grūmojimų karu pasdsekė pri
versti Lietuvą “normalizuoti” 
diplomatinius) santykius, gana 
plačiuose ratiliuose sutvirtėjo 
nuomone, kacktai yra didelis 
a(siekimas taikos naudai. Taip 
mano konservatyvi Anglijos 
buržuazija prieky su Chamber- 
lainų, Skandinavijos! pusiausa- 
ly. Įr kaip ne keista tokią nuo
monę garsiai skelbia mažosios 
Pabaltijo valstybes — Latvija 
ir Estija. Tękią nuomonę veid
mainingai palaiko Hitleris, ži
noma, visai kitais sumetimais.

Priimant tų nuomonę rimtai, 
ipes tuyėtun}ęm eiti dar toliau, 
būtent, kad Lięiųyą per Jvide- 
Šiiptį ipetų buvo ignoringas vai
kas, kuęis trukdė taiką sugyve
nimų savo kųiriynų Pabąllijyje, 
o Lenkija yra tas gerasis tėyąs, 
kups pagalbą išganingos rykš
tės tų įnoringų vaikų snJraudė. 
Dabar visi ruošiasi gėrėtis vai
siais pasiektais “normalizaci
jos” ir propoguoti amžinų tai-' 
kų ant Baltijos juros krantų. 
Bet užtenka pakelti istorinę už
laidų Lenkijos — Lietuvos san
tykių, kaJ tuojųų išnyktų iliu
zija tąikos! ir d^ykus. pama ty
lumom visai kitoje švįęsoje.

Dar 1919 m. Lietuvoj buvo 
susektas sumoksiąs padaryti 
valstybinį perVersmų ir Lietuvų 
prijungti prie Lenkijos. Sąmok
slas nepavyko, bet nesusiprati
mui tarp Lenkijos ir Lietuvos 
nepąsilįovė, ir tąda atstovų 
kpnferęncijĮą bandė nustatyti 
demarkųęijos, liųiją tųrp Lenki
jos ir Lietuvos.

1920 m. Pilsudskis pasirašę 
Snvalkuęse sxų.tąrtį, pagąl kurią 
Vilnius atiteko Lietuvai. Rodėsi 
ąbieją valstybių santykiai bu|ų 
buvę no^meLzuoti metų at
gal! Nespėjo Pils.uds.kis! viena 
ranku pasirašyti Suvalkų sutar
tį, kaip jis pats kita rąnką pa
sirašė įsakymų gen. želigows- 
kiui “sukilti” ir keliomis divi
zijomis užimti Vilnių ir visų 
Liętuvą. Gęn. Želigovskis užė
mė Vilnių spalių 9 d. 1920 m. 
ir ultimatine tvarka pareikala- 
yo derybų. Bet Lietuva supra
to, kad derybos! grųsinant gink
luotoms lenkų divizijoms gali 
nepalankiai bąigtis Lietuvos ne
priklausomybei. Ji pasiryžo 
stvertis ginklo ir jai pasisekė 
sumušti Želigovskį prie Širvin
tų ir Giędraičių. Tuo Lietuva 
išgelbėjo savo nepriklausomy
bę, nors ir be Vilniaus. 1922 
m. buvo bandytą Lietuvų sutai
kinti su Lenkiją pagal Bei gijos

Lenkijos reakcijos ir nacio
nalizmo planai sukurti didžiųjų 
Lenkijų nuo “juros iki juros” 
yra visiems žinomi. Bet tų pla
nų galima įvykinti tik per la
vonų Lietuvos ir Latvijos ne
priklausomybės. Kad dabar, val
dantys Lenkijų sduogsniai ir 
Lenkijos šliachta stoja už anek- 
savimų Lietuvos, buvo aiškiai 
pabrėžta mitinguose, plakatuo
se ir kalbose pastarojo konflik* 
to metu/ 'į

Ar po viso to galima priimti 
ginkluotų Lenkijos kumštį už 
pedagoginį metodų rūpestingo 
tėvo? Ar istorija nėra aiškiai į- 
rodžiusi, kad visokia normali- 
zacija santykių tarp šių dviejų 
valstybių, kdrių tik priimdama 
Lietuva, pavirsdavo į Lenkijos 
pastangas užkariauti Lietuvų?

Čekoslovakija, Lietuva, Lat
vija, Estija1, dalis Lenkijos, taip 
jau Ukrainaf o gal1 būt ir dalis 
pietinio Tyrdliaus ir t.t.

Bet per ilgų laikų aplinkybės 
nebuvę palankios Lenkijos pla* 
nams. Lenkjjaį vėl pasirodo pa
togus moiųentas, kųda Jos SQ" 
j unginiųkąsi, Hitleris,
Austriją, laužydamas norma
lias Versalio sutarties sąlygas, 
o Ghąmbęrlaino vyriausybė at
sisekę nuo kolektyvaus saugu
mo ir kada Lenkiją už savo nu
garos pajuto galingą Berlyno— 
Ronąos ašies sąjungų, kurios 
palankumų Lenkiją užsitarna
vo. Tuo, žvilgsniu žiūrint, pa
skiausias Lenkijos išsišokimas 
prieš Lįetųvų visai nerodo jo
kios normalizacijos Pabaltijy, 
o atpęnč pradžių naujų Lenki
jos puolimų Lietuvos ir kar(u 
visų kįtų Pabaltijos valstybių.

“NormaliTJąęijus”- sudarytoji 
tąiką nėrą tikra. Galimu' dąly- 

Jim|s prą- 
tai

Supranta- 
yįena neį-

naujybių. Latvijos užsienių rei
kalų ministeris Mun(ers savo 
programinėj kalboje baląndžio 
3 d. š. m., tarp kitko šiaip įkai
navo pąskiąusius įvykius cen|- 
ralinėj Europoj, “šiandien mes 
galime savęs paklausti, ar gal|- 
mas yra pilnas išdalinimas vie
nos didelės valstybės — Austro- 
Vengrijos ir išlaikymas teisi
niuose ir ekonominiuose rete
žiuose — kitos didelės Centrą-
Įinės Europos valstybės, pasUi-lį^’ ir'kHų";ia6a"i “dainuojamų 
kmt, kad tokia padėtis pasiliks daįn„ autorius.
be permainų. Tuo žvilgsniu ga
lima skaityti, kad į Vokietijos Ne vienas dainuojantis čia 
valstybės kovo 13 d. užėmimų I suminėtą ir kitas lietuviškas 
Austrijos galima žiūrėti kaipo dainas išeivijoje gal ir nustebs, 
į etapų vienijimo tautiniai gį- kad jo dainuojamos dainos tu- 
miningų elementų cen tralinėj pc j o žinomų kūrėjų, kad jos 
Europoj ir tuo pačiu sudarant buvo ne liaudies sukurtos, tiek 
didžiausių galimų koncentraci- Jau liaudiškas, visiems! lietu* 
jų vokiečių jėgų. Tas naująs viams artimas buvo tasai Ksa- 
suvienijimas turi užimti savo veras Vanagėlis.
vietų politinėj Europos sdste- Veik visų savo gyvenimų jis 
moj. Kitais žodžiai: persigrupa- praleido svetur, Varšuvoje, ir 
vimas tęsis.” | iš ten ilgėdamasis Lietuvos lau

kų dainavo apie juos pats, o su 
juo, veik visi lietuviai, ypač, a- 
nos senesniosios Lietuvos sū
nus.

Be abejo, apie Ks. Vanagelį- 
Sakalauską iš Lietuvos ateis A- 
merikon platesnių aprašymų, 
jo kūrybos įvertinimo, nes ten 
gali arčiau prie jo raštų ir tik-

užėmė

Mirė “Kur banguoja 
Nemunėlis” autorių

(Atsiminimų pluoštelis)
Telegrama iš Lietuvos prane

šė, kad Varšuvoje mirė seno
sios kartos populiarus dainius, 
Ksaveras Vanagėlis-Sakalaus- 
kas, “Kur banguoja Nemunė-

Ąr neišroęlo jums, kad lai ne L 
kalba Latvijos užsienio reikalų 
miųislerio, bet Vokietijos? Pa
našią savo turiniu, bet labiau 
naivią kalbą pasakė Estijos ka
riuomenės vadas Laidoner. To
je kalboje, kuri buvo pasakyta! 
apie vidurį bal. mėn., Latvijon 
spaudos žiniomis (“Jaun. Ži
nąs”) užtinkame tokią vielą: 
“Po pasaulinio karo Europoj į- 
sigyveno tautų 'apsisprendimo 
principas, pagal kurį ir Pabal
tijo tautos ] 
mybę. Pasiremiant tuo pačiu 
principu Austrija dabar nutarė 
prisijungti prie Vokietijos. Tam 
ji turėjo pilną teisę. Ccntrali
nės Europos įvykių negalima 
skaityti užkariavimu Austrijos, 
nes karo istorija nežino atsiti
kimo, kur valstybė butų buvus 
užkariauta su muzika ir daino
mis, kaip įvyko šį kartą.” Nai
vioji dievo karvutė! Neverta 
polemizuoti su šiuo apsimetu
siu naiviškumu. Bet faktas pa
silieka faktu: Tie “valstybės 
vyrąi” h’riasi1 aiškinti ir teisinti 
Hitlerio užkariavimų programą, 
bet nesipriešina jai. Tuo žvilgs
niu jię džiūgauja dėl Lenkijos 
privertimo Lietuvos normali
zuoti 
bėda,

lenkų suspausta, negalinti ka 
reikiant veikti.

Nors dirbo Ks. Vanagėlis le 
<ų mokyklose, kaip mokytoja 
nors ir gavo iš jų emeritui 
(pensijų), nes , ją sąžining 
dirbdamas buvo pelnęs, bet vi 
tiek jis nekentė lenkų imperi 
izmo, nekentė jų nepaisyn 
ritu tautų, jų daromų skria 
dų.

Antru kartu toje pačioje Va 
šuvoje susitikau 1925 meta 
Abu tie susitikimai ir pasiki 
bėjimai jaunam gimnazistui 1 
bai daug reiškė. Stiprino ina 
jie lietuviškume ir kovose 
lenkų daromomis mums skrisi 
domis. Jo atviras patrijotizmi 
jo graži, artima musų liaųdž: 
daina, jo giedrus, šviesus bud 
ragino ir mokė eiti lietuviški 
keliais ir

Kaune
melais. Aplankė jis mane i 
dakcijoje. Ir čia jis buvo 1 
pats linksmas ir nuoširdus \

dirbti Lietuvai.
susitikome bene 19

merikoje, nėra nei reikalingos 
literatūros, nei kitų kurių šalti
nių. Negaliu tačiau iškęsti ne
parašęs apie tą senąjį musų po- 

įgijo nepriklauso-1 e|{^ kurį kad ir labai mažai, 
bet vis dėlto asmeniškai paži
nau.

Susitikau su juo tris* kartus: 
du Varšuvoje ir vieną kartą 
Kaupe. Malonus buvo susitiki
mas. Gavau iš jo keletą knygų 
gražiai man dedikuotų, jo pa
lies ranka užrašytų. Kaip švie
si, giedri jo poezija, kaip pa
prastai ir nuoširdžiai jis rašė, 
taip giedrus, paprastas ir nuo
širdus buvo jo būdas. Kalbėjo 
jis su manim, tuomet dar jau
nu gųppazijstu, Varšuvoje, kaip, 
su a'rlimiausiiu bičiuliu, atrodė 
man, kad musų neskyrė nei de
šimtys melų amžiaus nelygu
mo, nei musų trumputė pažin
tis. Buvau jam artimas, savas, 
nes lietuvis svetimoje Varšuvossantykius, nes ar didelė 

jei tautos apsisprendimo 
kiek sustiprina karo mu-

Vista tai rodo į ruošiamas 
permainas Pabaltijy. Berlyno— 
Romos ašis, didina karo muzi
kas, kaip Goria Russeld, palai
koma Varšuvos ir laikomos ir 
sveikinama autoritarinių Pabal
tijo valstybių vyriausybių, tie
sia sau kelių
krantus. Ir ši politika 
gynėjų naujoj Anglijos vyriau
sybės krypty j, taip kaip buvo 
remiąmos< Berlyno ir Romos 
fašistų pastangos prieš respubli-

į Baltijos juros 
randa

kitus kraštus, štai kodėl tarp mokslo žmonių ima
reikšti susirūpinimas. Pagarsėjęs visame pasaulyje' Tuo atvcju Lietuva butų pasi- 
Anglijos mokslo žurnalas “Nature” išspausdino savotiš- darius Lenkijon provincija, ži- 
ką priesaiką, kurią raginami sudėti v|si mokslįnipkąi. uojųų, Lietuvą atmetė tokį pro- 
O ta priesaika susiveda prie to, kad kiekvienas moksli- iektų.

uo atveju Lietuva hutų pasi

kąs, Kad nąująs pĮioJim 
sidęs prieš. Kląipėdų, 
klau^įmąs taktikos. 
iųą, kad Lępkija 
s.tęiigs užkariauti yįsų Pabaltijį, 
jąį tefe dahųds ai kitais stip- 
yesiųąis pręteadantąįą.

Vasario mėnesį š. m. darbie- 
čįų atstovas Anglijos parlamen
te Widgewood savo kalboj tarp 
kitko pareiškę: “Ko Hitleris no
ri tai Austrijos, Čekoslova
kijos, Lietuvos, Estijon, dalies 
Lenkijos, taip jau Ukrainos ir 
gal būt dalies pietinio Tyre
liais ir t.t?’ Oficialus radijo at
sisakė perduoti šių dąlį Widge- 
\vo.od kalbos. Matyt, konserya- 
tyve Anglijos vyriausybė nėra 
tiek blogos nuomonės apie Hit
lerį, užkariavįmų Austrijos, 
gruiųojimus Čekoslovakijai ir 
Klaipėdai, ir po šios kalbps ei
na stiprus valstybių persigrupą- 
viinai. Po tokių įvykių centrą-' 
linėj Europoj, kurių pasėkoj iš
kilo Lietuvos ■— Lenkijos kon
fliktas, rodos, turėtų būti įspė
jimas mažosioms Pabaltijo val
stybėms, tuo tarpu matome vi
sai priešingą nusistatymų ąuto- 
ritętmių Lat'VU^ ir vy-

dies frontų Ęrdncuzijoj 

 

kęjektyvio ^/Saugumo sistemų. 

 

Jqs gynėjai ištraukia iš archy
vą senų sudulkėjusių teorijų a- 
pie vadinamųjų “barjerų” poli
tikų, > kuri fašistiniu supratimu 
reiškia didelę sųjungų Pabalti
jo valstybių, nuo Juodųjų iki 
Baltijos jųsų, vadovaujamų 
Lenkijos. Tokią politika sveiki
na Varšuva ir Berlynas. Varšu
va pritaria dęl to, kad ji tokioj 
Pabaltijo valstybių sąjungoj 
ma(o didžiųjų Lenkijų, o Ber
lynas todėl, kad jis vadovaus 
pądąliniipu' Pabaltijo. Bet “bar
jerai” bus prailginimu Bcrlyno- 
Bojnos ašies iki pat Rygos ir 
Talino. Aplamai apie barjerų, 
kad ir pirmykšte to žodžio pra
sime, rimtai kalbėti netenka po 
to, kai Varšuva savo likimų pa
rišo su Berlynu.

Iš tikrųjų, galima kalbėti lik 
apie vienų barjerų — priešais 
fašistinius grobikus,, tai aktyve 
ir kuriamoji jėga pačių Pabal
tijo valstybių tautų. Tai kova 
už laisvę ir nepriklausomybę. 
Bet jokia kova yra negalima 
tas valstybes valdant fašisti
nėms diktatūroms. Todėl pir- 
miausia vidaus jėgoms reikia 
nuversti fašistinius režimus.

lėjęs. Nemačiau kilo žmoga 
taip nuoširdžiai reiškusio sa 
džiaugsmų Lietuvos atbudin 
Lietuvos* pažanga, kaip • 
džiaugėsi. Džiugino jį lietux 
ki nauji rūmai, džiugino lie 
viškos iškabos ties įstaigomis* 
krautuvėmis, o ką bekalbėti 
pic tų džiaugsmų, kurį jis re 
kė vartydamas redakcija 
pluoštus vis kitokių, vis nai 
(kurių “seniau nebuvo”) lie 
viškų laikraščių, naujų knyj

“Mes seniai jau atsiliko 
nuo jūsų, aplenkėte jus mus’ 
sakė jis man veik su ašaroi 
akyse, bet los ašaros bu 
džiaugsmo pareiškimas.—“E 
navome apie Lietuvų, ilgėjon 
jos, bet ir patys netikėjo! 
kad ji atbus ir bus tokia gn 
kokią- mes dabar savo akii 
matome ... ”,

Nenoromis jis išvažiavo at 
jis tur< 

nustoti

Pirmų kartų iš Vilniaus Var
šuvon nuvykau 1921 melais ru
denį. Turėjau ten porų adresų: 
vieno savo pažįstamo lenko—- 
mokinio ir Ks. Vanagėlio-Saka • 
lausko. Apsistojau pas pažįsta
mų lenkų. Vanagėlis gyveno ka
žin kur Grabowskio ar Gry- 
bowskio gatvėje. Privažiavau 
prie jo namų gatvekariu (tram
vajum). Sutiko mane ten pat 
sykiu gyvenusi ir ištekėjusi 
jauna jo duktė. Paties Vanagė
lio nebuvo namie. Kaip pats po
etas, taip ir jo duktė poetiškos 
muzikališkos širdies mane mie
lai priėmė, vaišino, tik skundė
si sąvo neląimingu gyvenimu: 
ištekėjusi už lenko, berods, 
daktaro ir kaip lietuvaitė labai 
sunkiai sugyvenanti su lenku. 
Nors ir pačiai Sakalauskaitei 
nelengva buvo kalbėti lietuviš
kai, panašiai kaipir Amerikos 
lietuvių jaunajai kartai neretai 
esti.

Grįžęs iš miešto patsai poe
tas, kaip jau sakiau, mielai 
mape prįėmė, skąitė man savo 
poezijų, rodė gražių bibliotekų, 
siūlė rinkti sau atminčiai kny
gų ir pats man ištraukęs iš lęn- 
tynų krovė ir autografavo.

Jaunų gimnazistų širdys Vil
niuje buvo labai jautrios. Kiek
viena lenkiška skriauda pada
ryta lietuviams Vilniuje buvo 
musų skaudžiai pergyvenama, 
nes tai buvo daroma lietuvių 
širdyje, sostinėje. Varšuvoje 
jaučiaus kitaip. Atrodė, kad ten 
lietuvis turėtų visai susigužti, 
nes ten Lenkijos sostinė. Visai 
kitaip jautėsi senąs Ks. Vana
gėlis. Kai mes važiavome vė
liau su juo gatvekariu į meno 
galerijų Zachęta, jis demonstra
tyviai garsiai kalbėjo lietuviš
kai įvairiai prieš lenkus iš
reikšdamas ir skųsdamasis, kad • 
ir Varšuvos Įiętuvįų draugija

į Varšuvą, bet ten 
grįžti nenorėdamas 
vo emeritūros.

Ten, svetimoje
Ksaveras Vanagėlis užmei 
poetiškas akis, ten sustingo j 
na lietuviškos meilūs širdis, 1 
kiek tenka patirti, jo kūnas 
vyksta ilsėtis Lietuvos soslii 
Vilniun, kur greta Jojąo Ba 
navičiaus, Čiurlionies, Viši 
kio, Vileišio, Alseikos, Krau 
lio ii’ kitų lauks laisves Vilnų 
žemei, lauks laisvės 
pams ir Lietuvos 
trečdaliui.

—Vincus

savo 1 
pavergti

Uždavii

IŠ LIETUVOS
KLAIPĖDAI VĖL RE
KORDINIAI METAI

KAUNAS (Tsb). — Klaij 
dos uostas, po jo prijungi] 
prie Lietuvon Respublikos, j 
vena nuolatinio augimo ir 
bulėjimo laikotarpį. Į uosto 
bulinimą ir didinimų Lietui 
vyriausybė jau yra įdėjusi a 
40 milijonų litų. Lietuvos i 
sienio prekyba taip pakrei] 
į Klaipėda, kad dabar apie 
procentų Lietuvos prekių į' 
žimo ir išvežimo eina per K1 
pėdų. Todėl ir ląivų jųdėjin 
Klaipėdos uoste kasmet aui 
Atrodo, kad įplaukiamų lai 
skaičiumi ir šiemet Klaipė 
turės rekordinius metus. E 
ten t, gegužės mėn. 20 dieni 
Klaipėdos uostą įplaukė ši; 
metąis jau penkšjmtasis lai v 
o pernai penlcšimtasis laix 
įplaukė \tik birželio mėn. 
dieną. ,

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prgiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,
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Ką Žmonės Mano
—r

Žmogžudystės 
Byla

Ponia
Edith 
sykiu

biznyje ir

subankru- 
tukstančių 
neteko. Jų

DETROIT, MICH. — 
Julia M. Baker ir ponia 
Mae Cummings išbuvo 
dvidešimtį metų namų ir že
mės pardavinėjimo 
tapo milionierėmis.

Depresijai užėjus, 
tijo. Net savo 120 
dolerių vertės namo
rašomi čekiai liko be vertės.

Tos abidvi poniutės važinė
jo visur, jieškodamos paskolos, 
bet niekur paskolos negavo.

Gryždamos iš Chicagos sau
sio 15 dieną, 1938 metais, jos 
sustojo miestelyje Bellville, 
Mich., prie Eddison ežero. Jos 
buk ėjusios pas farmerį pasi
skolinti pinigų. Pasigirdo šū
vių balsai, išgirdo tuos balsus 
netoli buvusi farmerka ir pa
lukė pagelbą. Bet pagelbai at-L 
vy)<us, ponia E. M. Cummings 
buvo rasta negyva, arti jos 
buvo pamestas revolveris ir ko
kios tai sudegintos popieros.

Vėliau ponia Baker pati pa
sidavė policijai. Ji aiškino, kad 
ponia Cummings kėsinasi ją 
nušaut ir pati nusišaut. Tarp 
jų kilusi kova, ir jomdviem be
sigrumiant revolveris iššovęs 
ir nušovęs ponią Cummings.

Byla buvo ilga. Prisaikintais 
teisėjais buvo 8 moterys ir 4 
vyrai. Farmerka liudijo, kad 
šuvius girdėjo ir atsitikimą 
mate iš tolo, bet negalėjo pa 
sakyti, kas tikrai šovė. Nušau
tosios kūnas buvo liudininku. 
Ponia Cummings buvo nušau 
ta iš užpakalio. Kulka patark# 
aukštai į kairiąją koją ir nu
kirto didžiąją kojos gyslę. Pč-

dos sniege liudijo, kad ponia 
Baker ėjo paskui. Revolverip 
tiko į ponios Baker paketbu- 
ką.

Nors ponia Baker gynėsi, bet 
teisėjai pripažino ją kaltą žmog
žudystėje. Teisėjas birželio 17 
dieną paskyrė jai bausmę nuo 
10 iki 1J5 metų i Detroito pa
taisos namus.

Ponia Cummings buvo divor- 
suota ir turėjo vieną sūnų. Po
nia Baker taipgi divorsuota ir 
turi sūnų ir dukterį, taipgi už
augino savo sesers du vaiku. 
Vaikus ji išleido į aukštus mok
slus ir laike bylos juos rami
no, kad ji nekalta.

— Koresp.,

Delegatai į SLA 
Seimą ir Kongresą

Iš. Bot r oi t o visų^trijų kuopų 
dele^įų rengiąsi važiuoti į 
Somntoną S.L.A. seimąp. Nuo 
352 kuopos Chas. Martin, P. 
Molis, ir J^Overaitis. Dar tik
rai nežinia, ar Overaitis turės, 
progos išvažiuoti, nes jo mo
teris susirgo. Nuo 2L kuopos 
važiuoja draugė M. Andriulie
nė, o nuo 200 kuopos veikėjas 
Vaitkus.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyrius siunčia pen
kis atstovus: Chas. Martin; M. 
Kemėšienę, M. Andriulienę, M. 
Prakevičių, taipgi ir J. Overai- 
tį, musų skyriaus sekretorių; 
apie kurio galėjimą 
yra abejojama kaip 
minėta.

Detroito skyriaus
ei jos nutarta šį mėnesi nelai
kyti. Kita konferencija įvyks 
iepos 23 dieną vakare. Tada 

kongreso delegatai išduos savo 
raportus iš visuotino kongreso 
Scrantone. Lauksim.

— Koresp.

išvažiuoti 
aukščiau

konferen-

LIETUVIU TAUTIŠKŲ KAPINIU ATMIN
TIES KNYGA

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jj j rankas

Detroito Keturkojai 
Gyventojai

Ar Žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam ųepataikąu- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks.:

“KELEIVIS”
253 Broądway,

SO. BOSTON, MASS.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• pilna apdraudą AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDA NAMU NUO
UGNIES. .........

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDA NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LĄNGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČĮŲ

1739 S. Halsted SL

Sulyg policijos pranešimo 
Detroite randasi apie 100,000 
šunų. Kiek jų yra be lajsnių, 
sunku sužinoti.

Dabar Dog Pond samdo 32 
darbininkus ir turi aštuonius 
trokus šunims gaudyti. Į treką 
telpa po 40 šunų. Taigi per 
metus sųgąudo daugybę šunų, 
šunų gaudymas turi būti at
liekamas žmogiškai, nes tą Pri
žiūri gyvulių užtarimo draugi-, 
ja. Už žiaurų elgesį su šunimis 
šunų gaudytojai daug sykių 
esti patraukiami teisman. Pa
gautus šunis daktaras išegza- 
minuoja ar nepasiutę. Įtaria
mus tuoj aus sunaikina, o kitus 
parduoda. Detroite šunys turi 
būt kasmet čiepijami. Palaidi 
šunys dažnai apkandžioja vai
kys, už tai yra draudžiama lei
sti palaidus šunis į gatvę.

— Koresp.

neber

Raštine atdara kas vaka
ras iki 8 vai. ^ekmadie- 
nįajs šuo 9 ryto iki 1 vai. 

po piętų.

Pėsčiųjų Bėdos
Pėsčiam žmogui čia 

kur pasivaikščioti. Gatves pil
nos automobilių. Bet pėstiems 
buvo galima rasti vietos pasi
vaikščioti parkučiuose, kurių 
Petroite yra daug. Dabar jau 
ir čia pėsčiam nėr kur pasidė
ti. Kur tik nepasisuksi, visur 
vaikai ir mergaitės, vyrai ir 
mergos važinėja baisikeliais. 
Nors baisikeliai nėra taip pa
vojingi kaip automobiliai, bet 
PUo jų yra sunkiau apsisaugo
ti. Jie nesilaiko jokios tvarkos 
ir lekia visokiais takais. f Jau 
Detroito policija pradeda pro
testuoti ir reikalauti, kad ne
būtų leidžiama visur baisike- 
Mąis važinėti.

Gegužės 30, Mirusiųjų AtmL 
nimo Dieną (Memorial Day), 
belankant Lietuvių Tautiškas 
Kapines, pateko man į rankas 
“Lietuvių Tautiškų Kapinių 25 
Metų Jubiliejaus Atminties 
Knyga.” Tuoj ant viršelio krito 
į akis atvaizdas, trimis įėjimais 
vartai, su kryžiumi ant viršaus, 
iš šalių gražiai medžiais apsup
tas tai: Chicagos Lietuvių Tau
tiškos Kapinės.

Tuoj ant greitųjų perbėgau 
visą knygą, peržiūrėdamas dai
lius paveikslus kapinių vaizdų, 
taipgi ir įvairių monumentų, 
kuriais Lietuvių Tautiškos^Ka
pinėj yra gausingos.

Peržiūrint minėtą knygą ant 
pirmo puslapio, yra vardas lei
dinio ir taip, pat kas jį išleido, 
būtent: “Išleido Lietuvių Tau
tiškos Kapinės”. Tačiau man 
atrodė, kad kąžko tai trūksta. 
Vartau ir šiaip ir taip, ir vis 
negaliu surasti, kas šį gražų 
leičfinfTiarašė. Nugi, sekau sau, 
numirėliai šios knygos negalėjo 
parašyti, nors ir yra rašoma, 
kad išleido Lietuvių Tautiškos 
Kapinės. Tad, kas pagaliau šią 
gražią, galima sakyti Chicagos 
lietuvių istorišką knygą para
šė?

Ant greitųjų negalėdamas į 
šį klausimą atsakymo surasti, 
verčiu toliau. Ant antro pusla
pio pamatau labai gražų kapi
nių kelią, gražiai dangų sie
kiančiais topoliais apaugusį pa
veikslą. Taip pat nepaprastai 
skoningai nutraukti yra kapi
nių paveikslai, įdėti ant pusla
pių 6 ir 10. Tie paveikslai yra 
tąįp gražiai ir su tokių artistiš
kų skopiu nutraukti, kad rodos 
butų gabiausio piešėjo nupiešti.

Ypač paveikslas įdėtas ant 
10 puslapio yra tiesiog ne tik 
meniškai nutrauktas, bet kiek 
vieną, kuris tik į jį pažiūri, pri
verčia giliai susimąstyti. Tas 
paveikslas no tik sužadina am? 
žinos ramybės ir poilsio vietą, 
jet taipgi prįiRena kiekvienam 
menkumą šio pasaulio žmogaus 
gyvenimo. Kaip kiekvieno žmo
gaus, pradžia gyvenimo yra ne
žymi, paprasta, staiga atsiran
danti ant šio pasaulio, vidurys 
gi amžiaus pas kai kuriuos 
žmones yrą gausingas ir kar
tais garsingas nuveiktais dar
iais, tai pabaiga tokių žmonių 
dažnai esti gausinga pilnai už
tarnautais garbės bei pagarbos 
atbalsiais.

Tad žiūrint j tą paveikslą, 
taip ir prisimena žmogaus, gy
venimas it veidrodyje. Tik rei
kia žvilgterėti į tą jaukų takelį, 
kuris prasideda iš menkų krū
mokšlių, ę baigiasi taip išdi
džiai apsuptas dangų siekian
čių ąžuolų ir topolių. Rodos, 
jog tas takelis* eina ir eina to
lyn ir tolyn, be galo, be pabai
gos...-

Todėl, parinkti 'ir nutaikyti 
taip jaukią ir artistišką pozą 
gali toks žmogus, kuris yra tik 
geras dailės žinovas., bet sykiu 
moka puikiai suderinti (Įąilę, 
poeziją ir filozofiją. Yra tęn ir 
daugiau labai dailių ir stilingų 
it nupieštų paveikslų. Tačiau 
dėl vietos stokos negalima visų 
pĮaęiau aprašyti. Reįkia juos 
pačiam pamatyti, kad suprasti 
jų grožį ir (Įailę.

Perbėgęs greitai per paveiks
lus, leidausi peržįyreti raštišką 
turinį minimo leidinio. Ant tre
čio puslapio žiuriu telpa kokios 
tai eilės, pavadintos “Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse,” 
skaityti. Ęilės skaitosi

’ : ■ '• ,;7 .? -

“Tarp topolių / 
Nusvirusių in dangų 
Ir gedulo krūmų 
Sargyboj kapų 
Ramoves rimti?
Nusvirus* alsuoja 
Chicagos Lietuvių

Tautiškose Kapinėse.”
»

Ryte ryju žudžius vieną po ki
to. Susijaudinu, susimąstau. 
Noą los eilės tiesiai sakyte sa
ko, kud ir tavo žmogau gyve^ 
niinas čia ant šios žemės yra 
neamžinas, o toks trumputis 
toks menkutis palyginus su am
žinybės laikų, Poetas baigia tas 
graudžias iv jausmingas eiles 
pasisakydamas, kad ir mes čia 
visi ateisime.

,i.

Ir čia,
Kada musų išmuš valanda, 
Per Uetuvių \
Tautiškų Kapinių 
Vartus .
Ateisim ir mes 
Atsigult jų draugijoj 
Aukštam kalnelyj 
Žalioj vejelėj 
Anoj pusėj amžių . . .
Pasirašo: Kl. Jurgelionis.
Pamaniau sau. Tai tik 
jausmingai, taip filosofiškai ga
li parašyti K. Jurgelionis. Tai 
senas lietuvių literatūroje 
plunksnos veteranas, laikrašti
ninkas, dramaturgas, poetas ir 
labai gabus publicistas.

Seniau advokatas Kl. Jųrge 
lionis Ii tepaliniam lietuvių pa
saulyje buvo žinomas kaipo 
“Kalėdų Kaukė”. Tuo vardu jis 
yra parašęs ir išleidęs keletą 
eilių rinkinių, mįslių, vertimų 
ir 1.1. Šiuo laiku jau per kele
tą melų kaip jisai kurią ir lei
džia oro bangomis ant Jos. F, 
Budrike rądio valandos “Maka
lų Šeimyną”. /{

Ali!

tus arba nuotykius, kurie tik 
bent kiek palietė minėtos* įstai
gos veiklą. Visi Chicagos lietu
viai, kurie Tik nori susipažinti 
su Chicagos lietuvių slorijp, ge
rai padarys, jei įsigys tą vertin
gą knygą ir ją galės nuo galo 
perskaitys.

Suprantama, tą 25 Metų Ju
biliejine knyga butų daug nau
dingesni ir įdomesnė, jei Lie
tuvių Tautinių Kapinių valdy
ba būtų norėjusi ją išleisti bent 
dvigubai didesnę. Tada tai butų 
Chicagos lietuviai susilaukę sa
vo 25 Metų veiklos istorijos. 
Tačiau labai gerai, kad ir tiek 
L. T. Kapinių valdyba išgalėjo 
savo lėšomis ją prirengti ir iš
leisti.

Pagaliau reikia priminti, kad 
toje knygoje telpa pora labai 
ypatingų vaizdelių: “Laidojimo 
Apeigos” ir “Paskutine Kelio
nė”. Ypač paskutinė kelionė, 
kurią parašė Dr. šeštokas Mar
gelis, yra labai vertinga savo 
luripiu. Čia autorius iškelia 
skirtingą teoriją apie nemaru
mą sielos arba vėlės nuo iki šiol 
Romos kunigijos skelbiamos. 
Tai reikia už tai daktarą svei
kinti, kad visgi ar šiaip ar taip 
galvosi, bet labai išrodo liūdna 
pabaiga išmintingo žmogaus 
(liomo sapiens) gyvenimo, jei 
daleisime, kad viskas pasibaigė 
su žmogaus mirtimi. Tad kiek
vienas šį vaizdelį perskaitęs tu
rės šiek tiek susiraminti, įgaus 
daugiau vilties, kad yra naudin
ga gyventi ir veikti dėl gero
vės savo tautos, gerovės žmo
nijos. —Senas Draugas

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats savę ir sąvo šeimos nkrius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yrą užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrąusti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

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

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis l
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

kų Kapinių 25 Metų Gyvavimo 
Apžvalga. Čiąs pirmiausia reikia 
priminti, nors; toje knygoje nė
ra pažymėtą,, kas tų istoriškų 
veikalų parašę. Sužinojau, kad 
tai yra darbai rašytojo ir poeto 
advokato Kl. Jurgelionio.

Toje savo apžvalgoje auto
rius* plačiai išdėsto priežastis, 
kurios privė'rkG" Chicagos lietu
vius griebtis priemonių dėl į- 
steigimo kapinių, nepriklauso
mų ir nekontroliuojamų Romos 
katalikų bažnyčios lietuvių kle
bonų. Viena ’ iš svarbiausiųjų 
priežasčių buvusi pąrapijonų 
nesutikimas su šv. Jurgio pa
rapijos klebonu kun. Mąteušu 
Kraučiunų. Vėliau prisudėjo ki
tos, o ypač didelė sauvalė lie
tuvių Romos bažnyčios klebo
nų su parąpijonų sumokėtais 
pinigais. (Čia reikia pasakyti, 
kad lietuvių Romos katalikų 
bažnyčios klebonai ir šiandien 
dar tebesauvaliauja su parapi- 
jonų sumokėtais pinigais. Tik 
reikia pažvelgti į metines para
pijų atskaitas. Klebonai sau i- 
ma kaip ėmė iš parapijų iždų 
algas*, pridaro visokių fiktyvių 
dėl parapijos išlaidų; nors iš 
parapijų iždų apmoka visas iš
laidas, kaip tai, už šviesas, žva
kes, šilumą ir 1.1., tačiau paja
mas už šliubus ir laidotuves de
dasi sau į kišenę vietoj kad tos 
pajamos turėtų eiti į parapijų 
iždą, kaip kad yra daroma pas 
kitas tikybas).

Toliau autorius minėtosi kny
gos iškelia hevisiems žinomų 
faktą, būtent, kad Chicagos 
Lietuvių Tautiškos Kapines bu
vusios pašventintos kun. Mio 
kevičiaus iš Scranton, Pa., 1913 
melais. Nors dienos nėra pažy
mėtos, tačiau, tur būt, bus tai 
įvykę gegužės 30 dieną 1913 
m., tai yra vadinamoje Memo- 
rįąl Day, arba kaip paprastai 
vadinamoje Decoration Day.

Tad baigiant trumpą apžval
gą apie tą Lietuvių Tautiškų 
Kapinių 25 Melų Jubiliejaus 
Atminties Kpygą, kaip autorius 
Kl. Jurgelionis > ją užvardina, 
reikia pasakyti, kad jis savo 
darbą atliko trumpoj formoje 
labai aiškiai, suprantamai, su
rinko ir tinkamai sutvarkė vi- 

svarbiąūsfus istoriškus fak-

Home Federal 
Iškilmingos 
Įkurtuvės
Įkurtuves paprastai yra įprasta 
rengti kokios nors įstaigos, ar 
Įmonės įsteigimo, arba namo 
pastatymo proga. Vienok, ne 
taip yra su Home Federal—pi
nigų taupymo įstaiga dabar. 
Ta įstaiga įsikūrė jau prieš ke
letas desėtkų metų, todėl ir jos 
įsteigimo darbams “laistyti” 
gal nebėra prasmės. Retgi, įkur
tuvės bus. Mat, prekybos rei
kalams besiplečiant, ji privers
ta buvo praplėsti savo veikimo 
ribas, kitaip tariant, prisitai
kinti prie padidėjusių reikalavi
mų. Taigi, tuo tikslu yra ren
giamos ir šios įkurtuvės.

Home Federal randasi prie 
1618 West 18th Street, netoli 
Ashland Avenue. (Skelb.)....

Siti Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS
Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai

vu “Gripsholm”.
Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 

“Aųuitania”.
Užsisakykit kambarius ant laivo, nes 

prieš išvažiavimą nebus galima gauti.
Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 

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

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

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1720 So. HmLlT St, Chica«t6, III.

ŠIRDINGAI KVIEČIA JUS ATSILANKYTI Į
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

MUSŲ PADIDINTOS ĮSTAIGOS

ŠEŠTADIENĮ

BIRŽELIO 25 d

DABAR MOKAMA UŽ 
SANTAUPAS

N 1 ■ I Ui I . I . . FI'T 1 '» U .. .... ............

JŪSŲ SĄSKAITOS YfcA 
APDRAUSTOS IKI

$5'000
JUNGT. VALSTIJŲ 

VALDŽIOS AGENTŪROJE

NUO

9 IKI 6

VALANDOS

AMŽIAUS DALIAI
PRAĖJUS

Chicagos patarnavimą, kuris atsakytų moderniškam reikalavimui ir apsaugą draugiškoj ir malonioj
Todėl su garbe, valdybos ir personalo nuoširdumu, širdingai kviečiame jus atsilankyti ir arčiaus 

susipažinti su musų įstaiga.
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS AGENTŪROS PRIEŽIŪROJE.
1618 West 18th Gatvė, arti Ashland Avenue.

Telefonai CANAL 0044, CANAL 0045, CANAL 0046.
DIDŽIAUSIA ILLINOJUJE KAIMIEČIŲ TAUPOMOJI IŠTAIGA

DOVANOS!

nuo Įsteigimo 1886 metų, didelis prekybos augimas visuose skyriuose 
privertė ipųs didinti ir gerinti savo veikimą taip, kad galėtumėme au
kštą patarnavimo lygmenį palaikyti, kuo taip atsižymi HOME FEDE
RAL. Musų tikru noru yra duoti savo kostumerlams metropolišką



NAUJIENOS. Chlcago, m Penktadienis, birž. 24, 1938

Dlm h Dieno* Į

Jonai ir Joninės 
18-toj

Vardinės, vardinės! o tos
vardinės, žino; 
be 1 
nlų.” 
senovėj be “baliavonių 
davo-neapsieidavo, 
“pakalenijos” nuo 
ka. Dėlto ir yra 
lietuviai tai yra 
ir linksmiausia tauta, o musų 
tautiečiai sako, kad “Lietuva 
yra dainos šalis.” Ir kodėl ne, 
juk lietuviai mėgsta midų gerti.

Didžiausias šurum burum bus 
šio mėnesio 24 dieną, žinoma 
“apvaikščiojimai”—“baliavonės” 
įvyksta iš vakaro. Reiškia, “Jo
ninės” bus 24 dieną birželio 
(bent taip turėtų būti), bet, 
kaip Amerikoje yra sakoma, 
kad “biznis is biznis”, tai ir 
daugiausiai triukšmo bus šeš
tadienį, birželio 25 d., nes nie
kas nedirba sekmadieniais, tai 
gali ir “pašturmavcti”.

Šias iškilmes, kaip Lietuvoje, 
taip Čia musų žmones visuomet 
švenčia iškilmingai, nes tai die
na “šv. Jono Krikštytojo”!

Jonas Petrauskas, 1750 Sc-.

>mą, neapsieina 
apvaikščiojimų”:—“baliavo- 

Kadangi musų protėviai 
nebū

tai ir jų 
•to neatsilie- 
sakotna, kad 
vaišingiausįa

Un- 
kad 
visi Vaizdas iš “Naujo Gulevero”, kurs šiuo metu eina 

Sonotone teatre.

Nušovė
Moroną

Ties 13840. S. Michigan avė, 
Riverdale priemiestyje, policija 
nušovė nežinomą juodveidį, 
kuris ieloje užpuolė ir išgėdi
no moteriškę Elizabeth Mahin, 
nuo 13906 S. Michigan.

Tegyvuoja musų laikų didžiau
sios filmos grįžimas!

“Naujasis Gulevėras” 
Paremtas Jonathan Swifts’o 

“Gulivėro Kelionė” 
3,000 lėliukių 1 vyras

Sovietų Rusijos nepaprasčiausia 
filmą.

SONOTONE
Teatras—66 E. V«n Buren 

25c iki 1 v. p. p.,išskiriant šešt., 
Sekm. Vaikams 15c Visą Laiką.

Chrysler-Plymoutb [

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ 'MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDĮJ SETĄ

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• lengvi išmokėjimai
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

BIRTHDAY PARTY 
pagerbimui 

WALTER BUDGIN 
atsibus 

' INGLESIDE INN 
936 East 75th Street 

Subatoj, June 25-tą d. 
Visi draugai ir pažįstami esate 
prašomi atsilankyti. Muzika—šo
kiai ir valgiai veltui. 

—Walter Budgin

Union Avė., jau prirengė “un- 
ties” ir kitokios “puties”.

Jonas Gelgaudas, 1900 So. 
Union Avė., gavo darbą. Sako, 
kad tai jam bus vardinių dova
na.

Jonas Jurgėla, pasakys “di
džiausią ir garsiausią spyčių” 
Joninių dienoje.
....Jonas Austin, 1908 Canalport 
Avė., išpildys savo rezoliucijų 
pilietybės klausime.

Jcnhs ;Gudas, radio mekani 
kas,1816 Ruble St., “testys tū
bas.”

Jonas Gasky, 671 W. IjBth 
Str., sako, kad jis tai jau “šiur” 
turės geriausius pietus.

Jonas Vanagas, 1750 So. 
ion Avė., well, jis sako, 
jam visuomet yra gerai ir 
jam yra geri.

Jonas Seibutis, 1840 So. Hal
sted St., sako, kad jam Jonines 
būna tik vieną kartą į metus, 
todėl jis nepraleis progos tos 
dienos neišnaudojęs-nebaliavo- 
jęs.

Jonas Kigas, 1908 Canalport 
purto galvą ir nežino, ką rei
kės daryti, nes du Jonai yra 
vienam name.

Jonas J. Šimkus—dentistas 
1821 So. Halsted Str., (būna 
bendrame ofise su Dr. Petru 
Z. Zalatorių—gydytoju).

Dr. Šimkus Vaišins Dr. Za
latorių Joninių dienoje, o Dr. 
Zalatorius “Petrinių” dienoje. 
Berods, jiedu susitarę “švęsti” 
kartu, nes tarp dviejų vardadie
nių yra tik kelios dienos.

Tai tiek šiuo kartu su Joni
nėmis. Atsimenu Lietuvoje man 
tekdavo “švęsti”, b^t ten buvo 
kitaip, kitoks upa|. .. ‘Sveiki
nu visus Jonus musų kolonijos. 
Kuodidžiausios laimės jiems.’ 1

SUSIRINKIMAI b i i ■!■■■ m.m—— i iiiįi linu ■■■■■ iii....... ... u. u im Ui i..............................—

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpos Kliubas šaukia pusmeti
nį susirinkimą birželio 26 d. 12:30 vai. popiet, V. Neffo 
svet., 2435 S. Leavitt St. Visi nariai prašomi laiku susię 
r nkti ir atsivesti nors po vieną naują narį įrašyti į kliubų?

J. Simanavičius, pirm., Zig. Vysniauskas, rašt.
Rockfordo N. L. P. Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks sek

madienį, birželio 26 d. S. M. and S. F. svet., 1910 — 3rd 
Avė., 9 v. ryto. Visi dalyvaukite. Bus J. Platukas, teismo 
bilos ir laiškai nuo advokatų.

Adolph Jenjjiunas, fin. rašt.
Marųuelte Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas laikys mė

nesinį susirinkimą nedėlioj, birželio 26 d- 2 v. p. p., para
pijos auditorijoj, S. Washtenaw ir 68-tos. Nariai esate 
kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo draugus ir pažįsta
mus. Bus tartasi dėl stop ir go šviesų pataisymo 69 g-vės 
tarpe Western avė. ir California avė. ir dėl aukštų taksų 
už nejudinamą turtą. —John D. Simans, vice-pirm.

kadangi pirma- 
tiek parankus, 
sau ši šeštadie-

vėl

“dvy
lai jau švento Petro 
Pas mus yra jų ga-

Ambrose, 1843 So. 
garadžninkas ir

=..PARENGIMAI
Rytinės žvaigždės Kliubas rengia išvažiavimą į Jefferson miš

kus nedėlioj, birželio 26 d. nuo 10 vai. ryto. Kviečia visus 
atsilankyti. —Komitetas.

GRAŽUS IšSIUVINĖJIMAS SUKNELEI

ERN 1432

Vardan ir pavardė

NAUJIENOS NEEDLECfcAFT DEPT.
1739 So. Halsted SU Chicago, f U.

čia Įdedu 10 cent^ ir prašau atsiųsti man|Paw*dj No.

lę. MatysitJkaip
DRES5
No. 1432 — Išsisiukit savo lininę saiki 

visi ja gėrėsis.

Adresas

tai pavienis, šeimyna, ar tai 
draugij—p. Vidra vis patarnaus. 
Vardinių proga sveikinu p. Pe
trą Vidrą. Kuogeriausios klo
ties. Beje jis turi Naujienų 
stotį. Galite gauti pas jį Nau
jienas kasdien.

Yra dar daugiau musų gerų 
draugužių, bet reikės paskirti 
kitą dieną tam darbui.

Bynsas

Vedybų 
Sukaktis

O dar pp. Peckaičiai švęs šį 
šeštadienį savo 12 nlotų—cie- 
lo tuzino vedybų sukaktį, žada 
turėti kuolinksmiausį vakarėlį 
pas save, 733 W. 18 St.

O Dabar
Vladfelavai

Vladislovas seka antras, ži
noma, pas mus jų yra irgi ke
letas, kuriuos reikalinga pažy
mėti. Jų vardadienis pripuola 
27 birželio, o 
dienis yra ne 
jie irgi skiriasi 
nį, o jie yra:

Vladislovas-Walter ..Norak— 
kriaučius, 809-811 W. 19 Str. 
Jį sveikins jo jau užaugę sū
nus profesionalai-muzikantai. 

Na, žinoma, tėvas turės 'vai
kams pakelti puotą. Juk tėvas 
visuomet vaikų “bilas” moka.

Vladislovas-Walter Pankaus 
kas, 549 W. 18th St., savo už
eigoje “suks į rundą” savo ne
seniai laimėtų moterėlę.

Vladislovas Mirzvinskis, 1944 
Canalport avė.—Chemijos Inži- 
mieriaus studentas. Nors ji yra 
jaunuolis, bet jis sako, kad jam 
nėra kada “baliavoti” nes rei
kalinga baigti mokslas mamy
tei reikalinga pagalbos namų 
taisyme, nes nėra kam kitam 
—tėvas. miręs. Visiems Vladis
lovams: Best wishes frorp ,Mr. 
Byns.

Povilai ir 
Petrai A

Na, o po Vladislovų ir
Didelė šventė ir tai net “dubeL 
tava”, nelyginant butų 
nukai”, O 
ir Povilo, 
na daug.

Povilas
Halsted St., 
taverninkas, žada daug štukų. 
Jis aną dieną “iššaukė” j due- 
lį Seną Petrą—Martinkaitį— 
dainuoti, bet Senas Petras bi
josi, kad jam gali tai dainavi
mo dienai “pakilti” tonsilaitis. 
Senas Petras prisipažįsta, kad 
jis moka virti plaučių 'virtinius 
ir jais “kalėdininkus” vaišinti, 
bet su dainavimu jis ... valgys 
dar daugiau plaučių virtinių. 
Gal tuomet ? ...

Povilas Pocius, 1823 So. Un- 
U4on Avė., taisosi namus savo 

varduvių dienai, o pasitaisius— 
fai—nesako kas bus ...

Petras Varakulis, 1900 So. 
Union, strategą s-diplomatas.

Daug galima dar suminėti, 
bet gaila ..,. laikraštis .. tai lai
kraštis, kiti skaitytojai, kurie 
turi kitokius vardus, gali su
pykti ir išpirkti visus Naujie
nų numerius, kad niekam ki
tam netektų. Tad aš čia susto
siu su varduvėmis ir tik Byn- 
siškai pasakau, Mind your own 
business. švęskite kaip jus tik 
norite ir galite. Kuo daugiau 
kostumerių—tuox daugiau biz
nio. Valio visiems! Good Luckb

| Miestas Ir valstija iv vv vi vv w w v---- t - { ’ • ’j 
$■> «

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tėl. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ................................. •

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Republic 7345
PAUL’S Fumiture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Autobusai Iš šešių 
Valstijų “Jaunimo” 
Piknike

Bus Lošimai už Baseball 
čampidriatą

b, e'
“Jaunimo” pikniko rengėjai 

šiomis dienomis įgavo praneši
mą iš Rockford, Illinois kuriuo 
duodama žinia, kad tos lietu
vių kolonijos lietuviiį jaunimas 
į laikraščio “Jaunimas” pikni
ką atvažiuos specialiu autobu
su. Ekskursijai 'Vadovaus Rock-' 
fordo Lietuvių Kultūros Rate
lio sekretore p-lė Monika Čapu-j 
lyte. ■ !

Autobusais tari p.iknikan at
važiuoja jaunimaš dar iš sekan
čių miestų: Omaha, Nebr., 
Gary, Ind., Indiana Harbor, 
Ind., Cleveland, Ohio, Dayton, 
Ohio, Detroit, Mich. ir Racine, 
Wis. Visos tos kolonijos at
siunčia savo beisbolo koman
das, kurios “Jaunimo” piknike 
dalyvaus beisbolo turnamente 
už Vakarinių valstijų lietuvių 
čampijonatą.

“Jaunimo” piknikas įvyksta 
sekmadienį, Liepos 3 d. didžia
jam Sunset Parke, 135th ir 
Archer Avė. J. I. S.

Extra p. Petrui
Vidrai -|

Jau rašiau apie daugelį mu
sų gerų, blogų žmonių, papras
tų ir biznierių. Apie tai ar tai, 
taip ir taip, bet dar nei aš, nei 
kitas nėra nieko parašęs apie 
mifcų seną gyventoją, valgomų
jų dalykų-maisto užlaikytoją p. 
Petrą Vidrą, 1918 Canalport av.

Petras Vidra yra progresy
via žmogus. Pasidarbuoja kaip 
sau, taip ir kitiems, kas ko pra
šo. Jis niekad neatsisako. Ar

MALONIAI KVIEČIU VISUS ATSILANKYTI Į MANO NAUJAI 
IŠTAISYTĄ PLEISĄ,

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 25 D.
BUS LIETUVIŠKA MUZIKA IR GARDUS UŽKANDŽIAI VELTUI 

{einantiems duosiu bilietą, už kurį gausite CASH DOVANĄ.
WONDER BAR

6600 South State Street
Iš kalno tariu visiems atsilankiusiems širdingą ačiū.

MARY MARKEL

NAKTINIS PIKNIKAS
Subatoj, Birželio-June 25

SUNSET PARK, 135th ir Archer Avė.
Bus gera muzika šokiams. Gėrimai, užkandžiai — Bus duodamos 

gražios dovanos. Kviečia Visus —J. L. BELSKIS, Rengėjas.
Trokas nuveš norinčius veltui į daržą ir parveš atgal. Trokas iš
važiuos nuo Marųuette Gardens, 2457 W. 71st apie 5 vai. vakare.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

W. H. F. C

PADOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

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

Sidabrinį Setą 
’ * • /

$4.60 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

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

Viso

$8.00
$4.00

$12.00

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

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

....... $5.00

...... $4.50

.. 1 $9.50

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago, HHnois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą!

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas • ••••••••

Adresas

Miestas

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

Adresas

Miestas

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Sjg.SO
gydymas" ..........Mn.00
LIGONINĖJE __ ______ vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-oo
RAUMATIZMAS - 69.00

greitai palengvinama ___ t
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chlcago. 

Tel. Lawnda!e 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel. VTGTORY M70.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

OENERALIS KONTRAKTORITTS 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visu rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė. cncAoo, UL.



■■■■■

BUSINESS CHANCES 
Biznio ProgosHELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

Penktadieni^ birž. 24,>1938

CICERO UUOŠYBEŠ NAMAS STENGIASI 
ATNAUJINTI MORGIČIŲ

Veda derybas su savininkais 
Kitos Cicero Žinios

CICERO — Pėreitą šeštadie
nį po pietų — geriau sukant 
prie vakaro —- vietos visų tau
tų “taverninkai suvažiavo į bu
vusio Miliausko Royal Oaks 
daržą, prie Keaii ir 87 th Ave- 
nues. Vaišinosi visą naktį ir pa
gal skaičių tavernų miestelyje, 
tdi suvažiavo nedaugiausia. 
Mat, naktinis piknikas ne vi
siems patinka, o prie to, ir o- 
ras vėsus*... \

Parapijos piknikas

Pik- 
kam 
yra. 
pik-

Sekmadienį oras gražus, 
nikų daug. Važiuoja kur 
patinka arba kur reikalas 
Kurie buvo ant parapijos
niko tai sako, “buvo ‘rabavoji- 
inas’ žmonių. Kas kaip tik į- 
manydamas vilioja pinigus. 
Nuo visokių pedliorių apsiginti 
nebuvo galima. Apie? patį bufe
tą — barą — tai nėra, nei kas 
sakyti. Biznierius padėjęs 5 ar- 

) ba 10 dolerių grąžos negauna.
Už savo pinigus tiktai girdi ‘va
lio! valio!’ ”

Tuomi daug kas pasipiktina 
ir vengia tokių kermošių. Ir lai
kui bėgant jie turės išnykti.

D.
Stengiasi Atnaujinti Morgičių

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovė tai vienintele įstaiga 
lietuvių, kuri sugebėjo išsilai
kyti per pereitus 16 melų. Ir 
savo skolininkams pajėgė at
mokėti palūkanas, žinoma, kol

MADOS

a. Antaninos Kalec-

J

sielą, o iš ten bus 
į šv. Kazimiero ka-

NAUJIENOS Pattern Dept. 
17» S. Halsted SL, Chieago, DL

■

■

No. 4745—Paskiausiš Paryžiaus 
modelis su plačiu sejonu. Sukirp
tos mieros 12, 14, 15, ‘ 18, 20, taip
gi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Mortnt gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SL, Chieago, HL 

.(Vardo ir pavardė)

(Adresas)

HOsotas Ir valstija)

morgičius yra, tai šėrininkai 
nieko negauna. Bet jie nieko ir 
neprideda. Pastaruoju laiku 
sparčiai kalbama apie atnauji
nimą morgičiauH. Tą gerą loc- 
ką padaro finansierius p.. Jus
tas Maękevičiiis. Sandard Fede- 
ral Kompanijos bendrovės di
rektoriai, kurių £ra 15, per sa
vo valdybą veda transakcijas. 
Darbas nėra lengvas: morgičių 
laiko ne viena ypata. Prie to, 
įeina ir trys organizacijos. Jair 

porą pasitarimų ir visi 
priimti pasiulijimą, do- 
30 nuošimtį. Bet vienas 
kuris nesutinka. Visi 
pasipiktinę, kad nesitai- 
didžiuma. Tikrenybėje 
taip būti: jog tas pats

morgičius. I\ “B” yra buvęs 
bendroves rėmėjas ir atsidavęs 
su ščyra širdžia dirbo jos gero
vei. Tai ne juokai sudėti savo 
sunkiai uždirbtus tūkstančius. 
Butų buvę viskas gerai jei ne 

turėjo 
suliko 
vanoti 
radosi 
juomi 
ko sli

vieno reikalas, ir ypatiškumą

sičius į naudą ir pačiam p-ui 
sakoma 
draugų,

B.” Juk teisingai yra 
geriau turėti šimtą

Bendrovės rėmėjas

Šiandien Golden
Star Susirinkimas

ROSELAND. —.Golden Star 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare, bir
želio 24 d. kliubrumyje.

Visi kliubiečiai- prašomi da
lyvauti susirinkime, nes, apart 
kitų kliubo reikalu, reikės dar
bininkai Isrfnkri* Klitibo** prilmi- 
kui, kuris įvyks Liepos (July) 
24 d., Rossis G rovė .darže.

A. Narbutas.

POVILAS PALILIUNAS 
(PALUN)

Gyveno po adresu 838 Wesi 
34th Place.

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., 
Glėbauckų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Uršulę ( po tėvais Ru- 
kožaitę) dukterį Stellą 11 m., 
dėdę ir dėdienę — J. Ma- 
rozus ir jų šeimyną, tetą . 
Adelę Maroziutę, švoger- 
ką Sofiją ir švogerį Steponą 
Letukus ir jų šeimyną, ir ki
tas gimines Amerikoj. Lietu
voj—brolį StasiiL 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. Jurgio parap. baž
nyčią, kur atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš tenai bus nulydėtas 
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.

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

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

«
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS
4180 Atcher Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i nvriKK “»mUGr
LUVLillllV Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietama 
ir Pagrabama.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Po Sunkaus Darbo 
Dabar Galima 
Atsidusti
Apie Pirmyn Chorą ir Draugus

Dabar jau galim atsidusti. Po 
ilgo ir sunkaus darbo, daug 
galvų sukinio ir prisirengimo, 
išleidom “Pirmyn” chorą Lie
tuvon ir tikimės, kad musą 
choristai atliks viską kuopui- 
kiausia ir gerai . pasilinksmins 
tėvų žemėj.

Dirbant nebuvo progos padė
ka vo t i visiems* tiems, kurie sy
kiu darbavosi ir rūpinosi pri
rengti “Pirmyniečius” kaip ge
riausia galima. Dabar, gavus 
progą atsikvėpti ir abelnai pa
žiūrėti į atliktą darbą, matome 
kiek daug reiškė tų gera-širdžių 
žmonių pasišventimas ir nesi- 
gailėjimas nei laiko nei aukų. 
Tas kas buvo, atlikta nebūtų į- 
vykę, jei ne tie pašaliniai, ne- 
choristai, kurie zsave ir savo 
taip gražiai paaukojo. Šia pro
ga norėtųsi padėkavoti visiems, 
kurie bendrai dirbo kelionei 

misijų nariams, kurie tą darbą 
vedė, visiems darbininkams, 
kurie dirbo ant parengimų, vi
siems aukotojams, kurie davė 

visiems žinohėiuš —- . abelnai 
publikai — kilrioš bendradar
biavimas ir lankymas visų mu-

it

ANTANAS BUTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
trečiadienį, birž. 22 d., 4:30 
vai. vakare, 1938 m., sulau
kęs 44 m., amžiaus, gimęs 
Juodaičių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
daug draugų. - -

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.,

4tunas - g pąšpritotaš1 randasi , 
Butkaus koplyčioje, 710 West 
18th. St.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, birželio 25 dieną, 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Liet. Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Antano Butkaus 
giminės, draugai ir pažįsta-/ 
rhi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi Wm. 
Zick.
Laid. Direktorius Butkus and 
Co., Tel. CANAL 3161.

PADEKAVONĖ

ir 
o

ANTANINA KALECKIENE
(jpo tėvais Jonušaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 21 d., 11:20 vai. va
kare, 1938 m., sulaukus 41 m. 
amžiaus, gimus Platelių pa- j 
rap., Godelių Kaime, Telšių 
apskr. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, 2 sūnūs, Juo
zapą ir Kazimierą, seserį Do- 
minelę šideikienę, švogerį An
taną ir jų šeimyną, brolį Pet
rą, JonuŠį, pusseseres: Vero
niką Žalinskienę, Petronėlę 
Kerbetienę, Domicėlę Barkau
skienę ir Veroniką Arlauskie
nę ir jų šeimynas, 3 pusbro
lius, Antaną Remenį ir jo 
žmoną Pearl, Juozapą Remenį 
ir Joną Jonušį ir gimines, o 
Lietuvoje 2 seseris Justiną 
Vaičiulienę ir Stanislavą Jo
nikienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 6118 So. 
California Avė., Tel. Republic 
8626. Laidotuvės įvyks šeštad., 
Birželio 25 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės 
nulydėta 
pines.i

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Sesuo, Brolis, 
švogeris, Pusbroliai, Pussese

rės ir Giminės. 
Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. Grovehill 014Ž.

sų pramogų mums buvo ir yra 
labai svarbus* ir renkalingas.

Taipgi tenka išreikšti Širdin
gą padėkos žodį p-ui J. Kan- 
čauskui, kuris paaukavo valgių 
dėl atsisveikinimo bankieto. 
Jam labai didelis ačiū už gerą

Dabar, lauksime žinių iš Lie
tuvos kaip sekasi “Pirmyn” 
chorui. Irgi dirbsime kad par
važiavę rastų viską tvarkoj ir 
šiltą sutikimą. Visokios laimės 
jiems!

Viktorija Deveikis

Sekmadienį D.-G.
Legionierių Piknikas
Įvyks Sunset — “Vilniaus 

nelių” Darže
Kal-

271Dariaus-Girėno Postas 
of the American Legion širdin
gai kviečia lietuvišką visuome
nę, skaitlingai atsilankyti į jų 
rengiamą didžiulį metinį pikni
ką, kuris įvyksta sekmadieni, 
birželio 26tą, gražiausiam Chi
cagos Darže, Sunset Parke — 
“Vilniaus Kalneliuose”, prie 
135tos ir Archer Avė., Rd. 4A, 
Lemont, III.

Visos pikniko linksmybės 
prasidės apie litą valandą ry
to ir tęsis visą dieną iki pat 
vėlumos.. Programas bus labai 
įvairus ir juokingas, daugelis 
dovanų bus išdalinta laimėto
jams, bus visokiausių žaidimų, 
šokiai ir kitokį pasilinksmini
mai, kurie kiekvieną pilnai pa
tenkins.

Tad, legionieriai kviečia jau
nimą ir suaugusius, biznierius 
profesionalus ir šiaip ęlarbo

y . ■ ' ■: H .) |

\žmonėš, Vietos yra užtektinai 
visiems. Drauge gražiai padai
nuosim, pašoksim ir visi links
mi busim, tad, iki pasimatymo 
“Vilniaus Kalneliuose”.

Frank Krasauskas?

Atsisakė, Būti 
Apskričio Ligoninės 
•<T* v.« • <9Viršininku

Apskričio taryba negali su
rasti viršininko Cook apskričio 
ligoninei. Dabartiniam viršinin
kui Michael F. Zimmer įteikus 
rezignaciją, taryba pradėjo ieš
koti kandidato jo vietai. Užti
ko Dr. Bcnjamin W. Black, 
viešos ligoninės viršininką Ala- 
meda, 
jam 
negu 
Black

Californijoje. Pasiūlė 
$18,000, $3,000 daugiau 
jis gauna dabar. Bet 
atsisakę.

HELEN DOLORES 
JANKAUSKAS

kuri mirė birželio 19 d. 
palaidota tapo birželio 22, 
dabar ilsis Ascenion kapinėse,
amžinai nutilus, ir negalėda
ma atsidėkavot tiems, l^urie 
suteikė jai paskutinį patarna- 

| vimą ir palydėjo ją į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam 
tėvui, kun. ir vargonininkui 
šv. Baltramiejaus bažnyčios, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jos sielą: dėkavoja- 
me Mrs. K. Pocius, Mrs. P. 
Viliutis, Mrs. V. Kąsiliaus- 
kas, Mrs. M. Zolp, Mrs. Masi- 
lionas, Mr. and Mrs. Joe Kaz
lauskas, Mr. Alex Gaigalas, 
Mr. Otto Sinktiel, Mr. Joe 
Miller, Mr. & Mrs. Joe Evin- 
skas, Mrs. Stanulis, ir jos 
dukterys, Mrs. Tony Mockus 
ir jos sūnūs Joe, Tony Shepu- 
tis, Mrs. George Gerulis, Mrs. 
Ostapina. Mr. Andrew And
rėj e v, Mr. Charles Ūkelis ir 
Mr. and Mrs. Frances Budrik. 
Visiems dėkavojame už sutei
ktus vainikus ir už dalyvavi
mą laidotuvėse ir išreikštą gi
lią užuojautą. Dėkavojame 
Ernest Gerulis ir Dalia Zolp 
ir vaikučiams jų draugams už 
gėles. Taipgi dėkavojame vi
siems giminėms ir draugams 
Waukegan, III. už jų malonią 
pagelbą ir užuojautą; ir pa
galios, dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms, o tau musų myli
ma dukrele ir sesute sakome, 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka:
Motiha, Tėvas, Sesutė ir 

Gimihčfe.

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Turi būti patyrusios. 
2155 Ogden Avė. įėjimas iš Taylor 
Street.

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai. ir Įtaisai Par^v^^ 
VISI 5 KAMBARIŲ rakandai 

greitam pirkėjui, gerose sąlygose, 
kartu arba atskiromis dalimis, ne
brangiai. 118 E. 105th St.

PARSIDUODA RAKANDAI; ga
lima išrenduoti kambarius ir krau
tuvę su visais įtaisymais. Tinka 
lunchruimiui, arba parduosiu visą 
namą labai pigiai, arba mainysiu 
į kas M turite. 1838 Canalport Avė.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS.

Birželio 26, 1938, bus prie Tau
tiškų Kapinių, su pamarginimais. 
Prašome visus tautiečius ir jų drau
gus dalyvauti šiame išvažiavime.

KUN. S. LINKUS
IR VALDYBA.

KAINOS NUMAŽINTOS—ANGLYS 
Mine Run $5.75 Egg ...... $6.00
Big Lump $6.00 Nut ....... $6.00
Screenings ............................... $5.25
Pirkit dabar!, šaukite Dieną ar

Naktį. Pristatymas Mieste ir 
Priemiesčiuose. 

Tel. ARDMORE 6975

Greitas Janitorius
Išgelbėjo Nuo 
Mirties

/Vienam janitoriui einant pro 
namus ties 492 Sheridan Road, 
Evanston, iš antro aukšto lan
go iškrito kūdikis. Pamatęs kas 
atsitiko, janitorius prišoko prie 
namo sienos po langu ir pa
griebė kūdikį, kaip sviedinį, iš
gelbėdamas ją. nuo tikros mir
ties. Tai buvo 23 menesių Mary 
Lee Bonnell, duktė turtingo fa
brikanto.

Du Išgelbėjo,
Du Prigėrė

netoliIš Michigan ežero, 
Waukcgano krantų, sargyba iš
traukė dvi slauges, kurios vos 
neprigėrė, kai apvirto jų val
tis. Jos yra, Miss Margarcl De* 
Vrics ir Walma Alkinson, 
Waukegan ligoninės tarnauto
jos.

Prie Oakwood bulvaro Mi
eli i gan ežere prigėrė 18 juod- 
veidis Sammy Prater iš Mem- 
phis, Teiln. O Kankakee upėje, 
netoli Momence gyvybę prara
do 15 metų berniukas Louis 
Schwarlz, nuo 4419 N. Camp
bell avė., Čhicago.

A. f A.
APOLIONIA PIKELIENĖ, 

po tėvais Zakaite.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 20 čl., 10 vai. vakare, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Luokės 
parap., žilakių kaime.

Amerikoj išgyveno 46 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris: Mollie, Antone- 
tą, ir 1 sūnų Teodorą, marčią 
Oną, žentą Aleksandrą Tele- 
čėną, dvi anūkes Frances ir 
Charlotte, draugus ir gimines. 
Lietuvoje seserį Izabelą Seru- 
tienę, brolį Valerijoną Žaką 
ir gimines.

Namų telefonas Canal 9788.
Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 

džiaus kopi., 668 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks Birželio 

25 d., 8:30 vai. iš ryto iš kopi, 
į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines,

Visi a. a. Apolionijos Pike- 
lienės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, S linus, Sesuo,* Bro- 

Į |is, Žentas, Mrrti ir Anūkas. 
Į Įjąid. Dir. J. F. Radžius, Tel. 

CANAL 6174.
t

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai i^Įte^i ^artoyiiniii 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

West 63rd Street 
ties Loomis.

1340

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

PARDAVIMUI 2 FORD trokai— 
1 Panel, 1 Stake, privačias nupirks 
pigiai. 7126 So. Rockwell.

BUSINESS CHANCES
■ Pardavijnui Bizniai

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

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

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

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 GERA KRIAU- 
ČIAUS ŠAPA — Priežastis parda
vimo—liga. Parduosiu pigiai.

1605 West 69th Street.

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS. Vieta išdirbta per daug me
tų, kampas—4 kambariai gyveni
mui. Pigi renda.

4458 So. Ashland Avė.

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

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis gerai išdirbtas, visokių tautų 
apgyventa, biznis eina gerai. Prie
žastis—savininkas išvažiuoja far- 
mon. 942 West 59th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS.
Priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
Biznis gerai išdirbtas per daug 
metų. 3600 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
turi parduoti nebrangiai.

2651 West 59th St.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
rai išdirbtas biznis, priešais teatrą, 
priežastį pardavimo patirsite vietoj.

3517 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas, geroj vietoj. Visų 
tautų apgyventa. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. 1409 South 
49th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
Lunch counter arba priimsiu pu
sininką. ARMON, 1731 W. Madison 
St., Monroe 0516.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
biznis išdirbtas per 5 metus —ge
ra vieta—nebrangiai. 6241 Broad- 
way, Hollycourt 3423.

FOR> RENT
Gera proga uždėti kepyklą (Pa

kery), aplink nėra tokio biznio. Di
delė krautuvė. 558 West 37th St

PARDAVIMUI BUČERNfi ir gro- 
sernė, vieta išdirbta per daug me
tų, biznis geras, nebrangiau Prie
žastis — 2 bizniai. 4530 So. Wood 
Street. ..

PARDAVIMUI TAVERNAS, ar
ba priimsiu PUSININKĄ, geriau
sią vieta ant South Sidės. Turiu 
du biznius, viena negaliu laikyti.

1441 East 63rd St.

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

TAVERN ir Lunch ruimis, gerai 
išdirbtas biznis, nebrangiai. Atsi- 
šaukit 2301 So. Western Avė. Tek 
Seeley 9754.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, gerai įrengtas. Priežastis 
—liga. 2446 W. 47th St.

REAL ESTATE FOR SALE
____

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 Milwaukee.

$4700; AUKUOS puikus 2 flatį, 
5 ir 6 kambariai, konkrito pama
tas, 4004 So. Maplewood Avė. Ap
žiūrėkite iš lauko, tik ne trugdy- 
kite nuomininkų. Norint pamatyti 
vidų, pasimatykite su ARTHUR 
RINCK, 3711 W. 63rd St.

BARGENAS greitam pirkėjui — 
geras 3—6 kambarių plytinis bu- 
dinkas su vana ir dviejų karų ga
ražu, mėnesinės pajamos $74.00, 
lietuvių apylinkėje. Kaina $5.300, 
morgičius $3,750, pinigais $1550. 
Kreiptis 3254 So. Lowe Avė., ant
ras aukštas. Savininkas. Joseph 
Malanowski.

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis— 
6 ir 6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas—ąžuolo trimai, $8700.

6736 So. Campbell Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ŪKIS, TURTINGA, vaisinga že
mė, 40 akrų alfalfa ir derlius, 40 
akrų Beech ir Maple miškas, 9 
kambarių namas gerose sąlygose. 
Geros bamės 33x70, du vištininkai, 
dvilipis garažas, gilus šulinys, vėji
nis mąlunas — neribotas vandens 
išteklius.. Mylia į mokyklą, blokas 
į bažnyčią—1% mylios į krautuvę 
—miesto salė skersai kelio—arčiau
sias miestelis 6 mylios ant gero 
pataisyto kelio. Randasi žiemių 
Michigan. Senatvė pardavimo prie
žastis. Galima sutvarkyta terminais. 
$1700 Banko morgičius—laikas 17 
metų iš 4^%. Visa kaina $4,000. 
Rašyti 1739 So. Halsted, Box 845.
...... . ................. ........... . . ...... 

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarnavinias 
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

FINANCIAL
Finans&i-paskolos

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

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

Savings Association
1739-^So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
’**. Qf Chieago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JEI TURIT
RA PARDUOT

PAGARSINKI?
NAUJIENOSE

Ė

s

I =
=
= 
Ė 
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JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI

(Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
I M . . ’ ,

1e Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidu
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GAISRAS PADARĖ APIE $10,000 NUOSTO
LIŲ CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE

NAUJIENOS, Chicago, UI
■----------------- :--------------- -— ------ ’—-
Šiandien Išvyko Scrantonan

7 Gaisrininkai Apsvaigo Nuo Durnų ir Dujų

BRIDGEPORT. — Vakar 
anksti rytų, tarp 2-ros ir 3čios 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Street, kilo 

• gaisras, kuris padare apie $10,- 
OOO nuostolių.

Gaisras prasidėjo auditorijos 
skiepe, kur randasi Subway 
Cafe, lietuvio Juliaus Janeluno 
užlaikomas kabaretas. Nuo 
liepsnų atsirado tiek daug dū
mų ir dujų, kad net septyni 
ugniagesiai apsvaigo ir juos 
reikėjo nešti laukan.

Gaisro priežastis nežinoma, 
bet ugniagesiai spėja, kad jis 
prasidėjo nuo negerai suvestų 
elektros dratų. Dujos užpildė 
visų skiepų ir kitus auditorijos 
aukštus, kai liepsnos pasiekė 

^dujomis operuojamų vandens 
šaldytuvų.

Liepsnos sunaikino kabareto 
barų, daug degtinės, ir?'įvairių 
įrengimų už $6,000 ar daugiau

tūkstančių dolerių. Nuo van
dens nukentėjo visi kiti kaba
reto kambariai ir “bowling 
alleys”. *

Gaisrų pastebėjo praeivis 
Eddie Lavvler, kuris dažnai bū
na prie, auditorijos. Išgirdęs 
sproginėjimų ir pajutęs durnus, 
jitn išdaužė salės duris ir įbėgo 
vidun. Nieko nelaukdamas pa
šaukė ugniagesius, kurių suva
žiavo net kelios komandos.

Nuo durnų ir dujų apsvaigo 
Bruno Masiliūnas, Geęrge Ja- 
nosek ir Joseph McGinn — na
riai 16 komandos; Lt. Edward 
Howe, narys komandos No. 2< 
ir John Ilprtnett, Frank John-' 
son ir Gornelius Grovvley — 
nariai komandos No. 29. Visus

i 

pasisekė atgaivinti.
Frank Kearney, miesto tei

sių skyriaus narys ir viršinin
ko ugnies apdraudos biuro, da
rys gaisro tyrinėjimų. —VBA.

Veda W. V. MANKUS

SKIRTUMAS TARP STATYBOS CHICAGO- 
JE IR UŽ CHICAGOS

Nekartų tenka susidurti su nuoma, išsimokėjimui, net per 
klausimu: kodėl priemiesčiuo- 15 arba 20 metų, 
sc liek daug statoma naujų 
mažų namų, o Chicagoje, kur 
jie taip reikalingi, beveik visai 
nesimato? x

Jau Paskyrė $5 
Milionus Illinois 
Valstijai

Birželio Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

KLEOFAS JURGELIONIS, SLA Apšvietos 
Komisijos narys, kuris šįryt automobiliu išvy
ko SLA Seiman, Scrantone, Pa.

T. II. A. Prižiūri Statybą.
Kadangi tai yra naujos ko- 

lionijos, už Chicagos ribų, tai 
ten nėra jokių griežtų nusta-

Ir ištikrųjų, tokiame Mark- tytų konstrukcijos kodų-taisy- 
ham priemiestyje, apie So. kliu ir ten galima vartoti įvai- 
159th ir Kedzie avė., bėgyje 2 rias naujoviškas statybos me- 
metų išaugo naujas miestelis džiagas. Vienok dar tuomi ne
su 250 naujų namų. Palos,norima pasakyti, kad tie na- 
Heightš naujas priemiestis su 
125 namų. Prie So. 123 ir Har- 

arba Evergrcen Pk., 
n a- 
po

Penktadienis, birž. 24, 1938 

ten kaip tik vertėtų tėvams 
pasirūpinti panašiai išdresi
ruoti šviesiausių dalį “beis- 
monto”, kad padarius j pa
traukiantį kambarį studijavi
mui, žaidimui, skaityklai ar 
draugų sueigai, šį metų yra 
stropiai spaudoje vedama a- 
gitacija modernizavimui “bei- 
smontų”, nes tų darbų pap
rastai patys savininkai gali at
likti", o medžiaga taip jau ne
daug lėšuoja. Tam tikslui ga
lima gauti pagamintų plasteri- 
nių lentų po porų centų už 
ketvirtainę pėdą.

Pirko ir Pardavė

Iš Washingtono ateina ži
nios, kad viešų darbų adminis
tracija jau paskyrė apie $5 mi
lionus dolerių įvairiems pro
jektams Illinois valstijoje. Ma- 

• joras Kelly pereitų antradienį 
išvyko Washingtonan prašyti 
dar apie $50 miliomj įvairiems 
sumanymams Chicagos pageri
nimui.

Brightonparkietė 
Nusižudė Iššokdama 
Per Langą '

Motina nepaspėjo dukterį 
sulaikyti

Iššokusi per trečio aukšto 
langų į gatvę nukrito ir užsi
mušė 21 metų brightonparkie
tė Mrs. Anna Kozlowski, gyve
nusi ties 4102 S. Albany avė.

Moteriškės motina bandė jų 
sulaikyti, bet nespėjo.

Ji pasakojo policijai, kad 
prieš šešis* mėnesius velionė pa
gimdė kūdikį ir nuo to laiko 
pradėjo sirguliuoti.

Mirė Pašalpos 
Stotyje

Nuo alkio ir nusilpimo
i . __________

Chicagos valdžios pašalpos 
stotyje, ties 5020 S.. Halsted 
street, mirė 60 metų bedarbė 
Nicholina Lewandowski, nuo 
5110 S. Hermitage avenue. Mir
ties priežastim buvęs kraujo 
paplūdimas, tikrenybėje gi — 
alkis ir nusilpimas.

Ragina Chicago 
išlaikyti švarią

Meras Kelly išleido prokla
macija, kuria savaitę nuo 
birželio 20 d. paskyrė kaipo 
priešteršimo savaitę, tikslu 
Chicagos parkus ir gatves iš
laikyti neužterštomis ir šva
riomis. Savaitės obalsis bus: 
“Help Beautify Chicago. DOn’t 
Litter Your City and Parks.”

Kampanijai vesti sudarytas 
komitetas, į kurį įeina garbės 
pirnųininkas ' mėras Kelly, 
garbės vice-pirmininku Chica
gos Parkų distrikto .pirminin
kas R J. Dunham, generaliniu 
pirmininku Kari Eitei, vice
pirmininku S. B- Ė. Sunny.

Surinkti Mero E. J. Kelly 
Įsakymu

’ I
Birž. 18, 1860 — Chicagos 

mėras “Long John” Wentworth 
įsakė prašalinti visas kabančias 
iškabas, langų užlaidas svar
biausiose vidurmiesčio gatvėse.

1866 — Mėras John B. Rice 
miesto tarybą paragino pasiim
ti šešių savaičių atostogas.

Birž. 19, 1852 — Liko suor
ganizuota Chicago and Missis- 
sippi Railroad Co.

1857 — William Jackson liko 
nužudytas už žmogžudystę Reu- 
ben. gatvėj (dabar Ashland 
Avė.) .

1886 — Cook kauntės krimi
naliniame "teisme prieš teisėjų 
Joseph E. Gary prasidėjo nag
rinėjimas Haymarket riaušių 
bylos.

1905 — Mėras Edward J. 
Dunne paskyrė mokyklų tary
bos narius, jų tarpe Miss Jane 
Addams, Mrs. Emons Blaine ir 
Dr. Cornelius De Bey.

Birž. 20, 1866 — Miesto ta
ryba leido statyti maudynes ež
ero pakraščiuose.

Birž. 21, 1852 — Illinois le- 
gislatura inkorporavo The- Ca- 
tholic Orphan.

1852 — Inkorporuotas Mercy 
Hospital, kuri turėjo būti n* 
tik ligoninė, bet ir našlaičių 
prieglauda.

Birž. 22, 1892. — Demokra
tų nacionalė konvencija Chica
go j nominavo Grover Cleveland 
iš New Yorko į prezidentus ir 
Adlai E. Stevenson iš Illinois 
į vice-prezidentus. .1

1893. — Prie Calumet Avė. r ’ >.
ir 18 gatvių atidengtas Fort 
Dearborn skerdynės v pamink
las. - -

1912. — Republikonų nacio
nalė konvencija Chicagoj reno- 
minavo William Howard Taft 
į prezidentus ir James S. Sher- 
man į vice-prezidentus.

Birž. 23, 1904. — Theodore 
Roosevelt buvo vienbalsiai no
minuotas 994 balsų, kurie pa
sitraukė iš republikonų kon
vencijos, ir sudarė progresyvę 
partiją. Bet Rooseveltas rinki
mus pralaimėjo ir prezidentu 
tapo išrinktas demokratas 
Woodrow Wilson.

Birž. 24, 1856. —- šv. Jono 
dieną liko atidarytas Masonic 
Temple prie 83-85 Dearborn 
St.

Birž. 24, 1856. — Kaipo lab
darybės įstaiga įkurta Wieboldt 
Foundation.

1926. — Mundelein ir Chica
goj laikytas 28-taŠ internacio
nalinis eucharistinis kongresas 
nuo birž. 20 iki birž. 24 d.d.

Telefono Knyga -*• • ' • • • •
Suvedė Brolius
Po 47 Metų

Vakar pirmų kartų po 47 me
tų susitiko du broliai, Augus t 
ir Kari Paldauf. Prieš 47 me
tus laiko, dar begyvendami 
Austrijoje, jie prarado kontak
tų fci vienas įritu. 1905 metais 
abu atvyko Amerikon. August 
gyvena Chicagoje, 3316 Di- 
ckens st., o Kari Washingtone. 
Jie susitiko, kur Karlo žmona 
netikėtai pamatė Augusto pa
vardę Chicagos telefonų kny
goje.

VIEŠBUTYJE*
“Kiek aš turiu mokėti už 

viešbutį?”—klausia svečias.
“Kurį kambario numerį tam

sta buvai užėmęs?”
“Kambariai buvo užimti 

aš gulėjau ant biliardo!”
“Tai po litų už valandų.’

Oi

ir

Į Scrantono Muši!

lėm avė
prie 96 st- ir Kedzie avė. 
mai dygsta kaip grybai 
lietaus. Nors ten nėra išdirby- 
stės, nėrai pigios transportaci- 
jos, rodosi pačios apielinkės 
niekuom patraukiančiu neatsi
žymi—o vienok didžiumoje 
namai parduodami pirma 
gu užbaigiami statyti!

Turi didelius lotus.
Visa paslaptis bus lame, 

I kad ten nameliai, nors ne nuo- 
’Įšnųs, visi pastatyti ant dide

lių lotų, turi po 80, po 100 ir

ne-

Brolužiai, sesutės- Važiuoja, 
Į karų jie traukia, dainuoja! 
Į Scrantono fronto kautynę. 
Įvyks vėl liežuvių kautyne. 
Visi pasirengę laimėti? 
Sumušti, priešus apgalėti. 
Kareivis kad ir visai bailys, 
Ar gali būti nebilys.
< By liktai klausų turėtų, 

Ir rankų pakelti galėtų.
Nereikia jam peilių, šautuvų 
Nė kanuolių. pė durtuvų.

Tik reikia kad dešinė bu
tų balta.

Kad jų matytų iškeltų. 
Visi generolai] į mūšį stos, 
Jie žodžiais mušis ir kovos. 

j iO kareiviai ramiai klausys 
Kų generolai pasakys.

_  £ matinė priežastis bus tame,

ant tiek žemes apsigyvenęs 
turi kur pasisodinti daržovių, 
laikyti kelčių vištų, arba net 
ir ožkų ar karvę. Šeimai su 
mažu uždarbiu tas daug pa
lengvina kasdieninį gyvenimų. 
Antra priežastis gal bus lame, 
kad ten daugiausiai apsigy
vena jaunos šeimos su ma
žais priaugančiais vaikučiais 
ir tokioje kolionijoje jaunuo
liams užtikrinta . apsauga ir 
plotmė laisvam ir sveikam 
žaidimui, bėginėjimui. Pa-

mai butų prasti, kadangi kuo
ne vioi aukščiau minčių prie
miesčių namai turi Federal 
Hou^ing Administration ap-k 
draustus morgičius ir adminis
tracija visų konstrukcijų ga
na stropiai prižiūri. Toliaus, 
ten lotai yra gana pigus, dar
bininkai yra apmokami pagal 
taip vadniamų “Landis award 
plan”, tai yra beveik lik pusę 
kainos kiek Chicagoje staty
bos darbininkai uždirba.

Gal būt ir gerai, kad miesto 
ribose neleidžiama tokių ma
žų pigių namų stalyti, las mie
stui garbės neneštų. Laikui bė
gant, gal ateis lauktieji geres
ni laikai, kuomet žmonės iš
galės mokėti geresnes kainas 
už namus mieste, tuomet ir čia 
prasidės veiklesnė statyba. 
Dėl to mieste nei namai liks 
tušti nei kitaip miestas nu
kentės.

Šiuoini laikotarpiu mieste 
apsimoka pirkti senesni na
mai, kurie nėra dabar brangus 
arba senesniuosius moderni
zuoti pritaikant moderniniam 
pareikalavimui. Blokuojant 
ištekliaus modernizavimui, vi
suomet galima gauti paskolos 
spulkose lengvomis sųlygomis.

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

kad ten parduodami namąi, 
su labai mažais įmokėjimais 
—-$500, $700 ir ne daugiau 
kaip* tūkstančio dolerių, o li
kusių sumų išdalinama gana 
mažom ratom, pigiau

Klaidinga
Nuomonė

Bėgyje praėjusios savaitės 
pavieto rekorduose pasirodė se
kančios pavardės lietuvių pir
kusių bei pardavusių nuosavy
bes Chicagoje ir priemiesčiuo
se:

Midland spulka pardavė An-’ 
tanui Dikšinskui ant S. Wa£* 
lace St., prie W. 32 St.

Anna Pralle pirko ant S. 
Lowe avė., prie W. 32 St.

Joseph Gudionis pardavė Si- 
mano Daukanto spulkai, and 
S. Artesian avė., prie W. Persh- 
ing Rd.

Stanley Banas pirko ant N. 
Rockwell St., prie W. Potomac 
Avė.

Teofilia Lapszys pardavė 
William Sabaliauskui ant S. 
Cąlifornia avė., prie W. 40 St.

Frank Wasill pardavė ant 
S. Campbell avė., prie W. 39 
St.

John Stulga pardavė Joseph 
Tamošauskui ant S. Campbell 
avė., prie W. 42 St.
' John Tanis pirko ant S. La- 
fayette Avė., prie W. 57 St.

Casimer šauklis pardavė An- 
nai Rudis ant S. Richmond St., 
prie 72 St.

Stanley Zakes pirko ant S. 
St. Louis prie W. 44 St.

Josephine Pilkis pirko ant 
S. Western Avė., prie W. 66 St.

Stanley Gaučius pirko Worth. 
m.. ■

Adam Petreikis pirko Worth, 
III. ' -

Chas. Balskus pirko Worth, 
III. :

Antanas Katauskas pardavė 
Lyons, III.

« •••• ŠsS

negu Daugelio yra įsivaizduoja
ma, kad jei namas randasi 
ant gyvos, pilnos judėjimo ir 
automobilių gatvės ar bulva
ro, tai toksai namas turėtų bū
ti brangesnis už nuošaliai sto
vintį, kur nėra tiek “trafiko”. 
Patyrimas parodo kaip tik 
priešingai; rezidencijos tiks
lams labai mažai žmonių ran
dasi norinčių gyvose apylin
kėse gyventi—mat,
bildesys, gerų dujos 
nėra malonios ir
giama kaip nuomoti, taip pir
kti.

dulkės, 
niekam 

todėl ven-

Tranzakcijos
bėgyje 2 savaičių Chicagoje 

ii’ priemiesčiuose nuosavybių 
parduota 1806; verčios $5,262,- 
559; morgičių padaryta 1,198, 
už $6,164,367; leidimų naujų 
namų statymui išduota 75; 
statyba prekiuos $541,735-

Pažymėtina viena iš dides
niųjų transakcijų, tai ant M. 
Cermak road ir S. 57th avė., 
Cicero, pietvakarių kampas, 
nuosavybė susideda iš 5 krau
tuvių 'ir 10 flatų, yra 3 aukš
tų ir neperseniai pastatyta- 
Gana gyvame prekybos rajo
ne. šiomis dienomis tapo par
duota už $55,000. Geraisiais 
laikais buvusi verta kone 3 
kartus daugiau. Priežastis — 
nėra pirkėjų ant didesniųjų 
nuosavybių, trūksta pas žmo
nes “ready cash.”

Pirmiau ir Paskui
l A0ME-NAUJ1ENŲ Foto.

“ARIJONAS” 'PRALAIMĖJO — Paveikslas parodo Schmelingo-Louis kumš
tynių finalų. Schmeling ant grindų, pamništas trečiu kartu bėgyje dviejų minu
čių pirmojo kumštynių roundo. Stovi laimėtojas Louis ir kumštynių teisėjas Art- 
hur Donovan, kuris duoda juodveidžiui ženklų eiti į neutralį kampų Schmelin-
ga^» trečiu kartų parmestas, nebeatsikėlė.—

x K
Šiaųie vaizdelyje parodotna 

kaip paprastai didžiuma “bei- 
smontų” .atrodo ir kaip turėtų 
atrodyti. Ypač kur priaugo 
šeima ir stuboje jaunimui pa
sidaro ankšta su suaugusiais,

Eksperimentas
Praėjusių savaitę Evanstone, 

po No. 2028 Ewing avė., buvo 
statomas naujos rūšies namas, 
taip vadinamas “prefabrikuo- 
•tas”—iš anksto dideliomis da
limis, ir sustatomas pagelba 
keltuvo-“erane” vos iš kelioli
kos šmotų. Ne tik sienos, bet 
ir pamatai, grindys, lubos, sto
gas, porčiai ir t. t. Didesnė da
lis namo padaryta iš lieto ce
mento, dirbtuvėje tam tyčia 
pagamintose formose. Sakoma, 
panašus namas esąs amžinas. 
Pažiūrėti tos keistos statybos 
buvo susirinkę šimtai žmonių.

Norima išpopuliarizuoti pit- 
našią prefabrikuotų statybą ir 
sako, kad panašiai statyti na
mai butų galima parduoti net 
trečdaliu pigiau ir tokio namo 
pastatymas su viskuomi neuž
truktų ilgiau kaip 2 sųvaites.

Ambitiški
Skautai

Grupė 12 Chicagos skautų 
šįryt nuo Na’vy pier pradės il
gą ir sunkią kelionę ežeru. Jie 
bandys iriama valtimi perplauk
ti skersai Michigan ežerą. Ke
lionės tikslas esąs Muskegon, 
Michigan, ir mano, kad kely
je užtruks apie 12 valandų.

Rado Skenduolę 
Akmenyne

Apleistam akmenyne ties 94 
ir Stony Island policija rado 
kūną 41 metų moteriškės Ber- 
nice Rudnicke, 9205 University. 
Ji prigėrė vandens užpildytoj 
duobėj.




