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Naciai Varo Lauk Rusus Pabėgėlius iš Vokietijos
LIEPIA BOLŠEVIKŲ PRIEŠAMS GAUTI 

LEIDIMĄ SUGRĮŽTI RUSIJON
Rusams tenka ieškoti prieglaudos 

kitose šalyse
BERLYNĄ^, Vokietija, birž. Į maitintis.

26. — Rusijos gyventojai, ku
rie pabėgo nuo bolševikų ir ap
sigyveno Vokietijoj, yra des
peratiškoj padėty. Pereitą šeš-i Vokietijoj, jei bolševikai neleis 
tadienį daugelis iš jų gavo na-'jiems grįžti į Rusiją, 
cių įsakymą prašyti, kad sovie
tų vyriausybė priimtų juos at- sus Vokietijoje, daugelis kurių 
gal į Rusiją. Rusams tenka ieš-'yra didžiausi antisemitai, to- 
koti prieglaudos kitose šaly- kioj padėty, kokioj dabar yra 

Vokietijos žydai.
Naciai aiškina, kad jie išlei-

O grįžti į Sovietų 
Rusiją jie, kaipo bolševikų prie
šai, irgi negali. Jie dar turi 
vilties kad naciai paliks juos

jiems grįžti į Rusiją.
Nacių įsakymas padeda ru-

se.
Įsakymas grūmoja rusams 

ištrėmimu iš Vokietijos, jeigh do paliepimą rusams grįžti į 
iki rugpiučio mėnesio jie 
įrodys, kad išpildė nacių 
riausybės įsakymą.

Rusų padėtis Vokietijoj 
rodo tikrai varginga. Daugelis 
iš jų vos pajėgia šiaip taip

ne- 
vy-

at-

Rusiją keršydami sovietams. 
Esą, ir sovietai išvarę vokie
čius iš Rusijos.

Apskaičiuojama, kad Vokie
tijoj šiuo laiku gyvena apie 
1,000 rusų.

O

Lietuvos valstybinė krepšinio komanda Š- m. gegužės 22 d. Kaune nugalėjusi
Kairėje—vaizdas iš tarpvalstybinių krepšinio rungtynių Lietuva-Prancuzija, įvykusių š. m. gegužes 22 d. Kaune. Lietuvos valstybinė komanda ap
sirengusi baltais marškiniais ir juodomis kelnėmis-

Prancūzijos valstybinę komandą rezultatu 36:24 Lietuvos naudai

ITALIJA GRŪMOJA NUŠLUOTI 
ISPANIJOS MIESTUS

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 26. — Ispanijos ambasa
doriai Paryžiuje ir Londone pe
reitą šeštadienįdavė suprast?, 
kad jų vyriausy&ė planuoja 
lėktuvų ~atškas prieš sukilėlių 
valdomus miestus ir ypač prieš 
sukilėlių karo bazes, kurias do
minuoja italai ir vokiečiai.

Neužilgo po šio ispanų pa
reiškimo Italijos charge d’af- 
faires Renato Prunas įteikė 
Francuzijos užsienio reikalų
ministerijai notą, kuri pareiš-ikad Francuzija atidarytų rube- 
kė, kad Italija į karo aktus j žiu ginklams siųsti į Ispaniją, 
atsakys ispanams karo aktais. 
Pats Prunas dar įspėjo, kad 
pirmoji ispanų bomba, numes
ta kovoj prieš italus, reikš at
virą karą su Italija.

Spaudžiama Francuzijos Ir 
Anglijos, Ispanijos respublikos

vyriausybė, per savo ambasadą 
Paryžiuje, sekmadienio rytą 
paaiškino, jogei ji svarstė tik 
lėktuvų atakas prieš sukilėlių 
užimtus miestus, kaip kad ata
kuoja respublikos miestus su
kilėlių lėktuvai, o ne prieš Ita
liją-

Vėlesnės neoficialios sekma
dienio žinios dar sakė, jogei 
respublikos vyriausybė Ispani
joj, išsižadėjimui plano atakuo
ti Italijos miestus, reikalavo,

IR VĖL NELAIMĖ OLYMPIAN 
TRAUKINIUI 

—........ - i
vakaruose nuo ingomar su ki- liberaliams kandida 
tu traukiniu, kuriuo važiavo 
125 jauni vyrai iš CCC stovyk
lų. Vienas CCC stovyklos pa- 
sažeris užmuštas, vienuolika 
kitų pasažierių sužeista. Sužei
sti taipgi šeąį ,traukinių patar
nautojai. ^Abiejų traukinių lo
komotyvai/ apdaužyti. Olypipian 
lokomotyvas pasiliko bėgiuose, 
antrasis nuvirto į griovį.

Prezidentas prašo 
balsuotojų paramos

kad Francuzija ir Britanija da
rytų spaudimą į sukilėlius tik
slu sulaikyti bombardavimą 
neginkluotų Ispanijos miestų 
ir kad Francuzija ir Britanija 
spaustų generolą Franco taiky
tis su lojalistais.

Dar vienas konser
vatonus išėjo prieš 

Chamberlainą

$30,000,000 nacių 
propagandai 

Amerikoj

INGOMAR, Montana, birž. 
26. — Prieš savaitę laiko Mil- 
vvaukee geležinkelio greitasis 
traukinys Olympian nuvirto į 
Custer upelį petoli Milės City. 
47 pasažieriai >. šioj nelaimėje 
buvo užmušti, o 65'sužeisti.

■ ‘f V • % '

Pereito šeštadienio rytą tą 
pati Olympian traukinį ištiko 
antra nelaimė. Jis susidaužė

Sukilėliai pasistūmė
pirmyn

ŠĮ kartą netrukdė 
Thomaso > kalbos

tams

120 Delegatų Lietuvių Kongreso 
Konferencijoj

HENDAYE, Francuzija, bir
želio 26. — Vėliausiais sekma
dienio pranešimais, Ispahfjos 
sukilėliai pasistūmė pirmyn tri
juose frontuose: Valencijos 
fronte jie perėjo upę Seco, pa
ėmė kai kurias lojalistų pozi
cijas arti Fanzara, centralinė- 
je fronto daly, ir pasivarė iki 
Burriana miestelio pietų fron
te. Bet, sako pranešimai, Fran
co brangiai užmokėjo už šiuos 
laimėjimus.

LONDONAS, Anglija, birž. 
26. — Anthony Eden, ,Winston 
Churchill — tai žymus Brita
nijos konservatorių vadai, jau 
prieš kurį laiką perąiskyrę su 
atžagareiviška premjero Cham- 
berlaino politika nuolankaujan
čia Europos diktatoriams Mus- 
soliniui ir Hitleriui.

Pereitą šeštadienį dar vienas 
žymių Britanijos konservato
rių, viskontas Cecil, viešai pa
reiškė, kad jo negalima skai
tyti Chamberlaino vyriausybes 
rėmėju.

Cecil nepatenkintas Cham
berlaino politika Ispanijos 'kon
flikto reikaluose.

birž.WASHINGTON, D. C., 
26. — William E. Dodd, buvęs 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Vokietijoj, pereitą šeštadienį 
per radiją paaiškino, kad jis 
yra painformuotas konfidencia
liai, jogei nacių vyriausybė pa
skyrė $30,000,000 propagandai 
Jungtinėse Valstijose varyti. 
Dodd taipgi pareiškė, kad ir 
keletas turtingų amerikiečių 
yra aukavę šiam tikslui stam
bias pinigų sumas.

Našlė Gompersienė
WPA darbininkė

Japonai numušė 33 
kinų lėktuvus

26. 
už- 
ki-

SHANGHAI, Kihija, birž.
— Eskadra japonų lėktuvų 
puolė sekmadienj didžiausią 
nų lėktuvų bazę prie Nanchan-
go. Kinų lėktuvai pakilo oran 
ginti. Įvyko kautynės.

Japonai sako, kad jie numu- 
šę 33 kinų lėktuvus. Kinai nu
ginčiją japonų pranešimą ir sa
ko, kad jie neprarado nė vieno, 
o numušė du japonų lėktuvus.

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

Giedra; popiet šilčiau; saulė 
teka 5:16, leidžiasi 8:29 valari- 
dą.

NEWARK, N. J., birž’. 26. 
— Neseniai Norman Thomas, 
socialistų partijos vadas,, mėgi
no kalbėti viešoje aikštėjė New- 
arke. Chuliganai, daugelis jų 
dėvėję Amerikos legiono kepu
res, išardė Thomaso prakal
bas.

Pereito šeštadienio vakare 
Thomas vėl kalbėjo Newarko 
viešoje aikštėje. Jo kalbos pa
klausyti susirinko 4,000 žmo
nių. Chuliganų šį kartą nl*u- 
vo, minia užsilaikė ramiausia 
ir prakalbos praėjo dideliu pa
sisekimu.

Thomas šeštadienio kalboj 
kritikavo diktatorišką Jersey 
City mero Hague režimą. Apie 
Hague režimą neigiamai' Atsi
liepė ir prez. Rooseveltas kal
bėdamas per radiją pereito 
penktadienio 'vakarą.

WASHINGTON, D. C., birž. 
26. Kalbėdamas pereitą penk- 
tadiepį per radiją prez. Rpose- 
veltas ypatingai akcentavo rei
kalą ateinančiuose rinkimuose 
remti liberalius kandidatus. 
“Man reikia juo daugiau para
mos”, pareiškė prezidentas.

Kaipo Jungt. Valstijų prezi
dentas, aš neprašau ateinan
čiuose rinkimuose balsuoti iii 
demokratus arba rępublikonus, 
kalbėjo prezidentas. Kaipo pre
zidentas, aš nesikišu į nomi
nacijas. Bet kaipo galva demo
kratų partijos, kuriai pavesta 
įvykdyti gyveniman aiškiai li
beralus principai, nusakyti par
tijos platformoj 1936 metais, 
aš jaučiuosi turįs teisę kalbė
ti tais atvejais, kai rinkimai 
lies sakytus principus, aiškino 
prezidentas.

Kitaip tariant, prezidentas 
atsišaukė į visuomenę prašy
mu rinkti pažangius kandida
tus, kad galima butų pažan
gius įstatymus išleisti.

Vokiečiai daro pra
timus Ispanijos kare

Priimta rezoliucija pasmerkianti lenkų 
agresingumą

7 ’•* ** < ■

Konferencijos htiotaika gera
TELEGRAMA NAUJIENOMS:

SCRANTON, Pa., birž. 26. — Lietuvių demokrati
nė konferencija atsidarė Jermyn viešbuty šeštadienį, 
birželio 25 d., 2 valandą popiet. Užsidarė sekmadienį 1 
valandą popiet.

Konferencijoj dalyvavo 120 delegatų • iš Illinois, 
Pennsylvania, Ohio, New York, Massachusetts, Michi- 
gan, Connecticut ir kitų valstijų. Pirmininkavo Dr. A. 
Montvidas, sekretorius buvo Jonikas, iš Detroito.

Nežiūrint nuomonių skirtu
mo nuotaika buvo gera.

Lietuvos klausimu rezolįuci- apielinkė papuošta Amerikos ir 
ja nebuvo išnešta, bet centrą-j Lietuvos vėliavomis delegatams 
linis komitetas 'tapo įgaliotas 
veikti taip, kaip aplinkuma at
eity reikalaus.

Priimta vienu balsu rezoliu
cija pasmerkianti lenkų agre-'Uus didesnis nei prieš porą me-

Perkūnija šeštadienio vakare 
sugadno pikniką. Providence

pagerbti.
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj seimo delegatų skaičius

singumą. i tų. — Kl. Jurgelonis.

Sukilėlių lėktuvai 
atakavo Alicante

100 užmuštu

gal respublikos gynėjai. Kiek
vieną kartą sukilėliai pasitrau
kė atgal užmokėję brangią kai
ną.

Po 
atakų 
ataką
svarbius kalnus arti Villaher- 
mosa upes.

septyniolikos sukilėlių 
lojai i štai padarė kontr- 
ir užėmė du strateginiai

birž. 
suki- 
ata-

MADRIDAS, Ispanija, 
26. — Pereitą šeštadienį 
lėlių lėktuvų eskadronas 
kavo uostą Alicante, Ispanijoj.
Ataka tęsėsi ‘tik 15 minučių, 
tačiau 100 žmonių užmušta, 
230 buvo sužeista.

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 26. — Čia gautas steno- 
grafiiiis nuorašas generolo von 
Reichenaii, vieno Hitlerio arti
miausių draugų, paskaitos pa
darytos nacių vadams Berly
ne. ;

Gęn. von Reichenau painfor
mavo, kad vokiečių lėktuvai 
Ispanijos ei viliame kare pasi
rodė geriau nei kitų šalių lėk
tuvai. Tačiau Vokietijos leng
vieji tankai neišlaikė karo rei
kalavimų, taigi Vokietija pra
dėjo " stalyti sunkesnius tan
kus, šimtai vokiečių aviatorių 
įgija pratimų aktualiame kare. 
Vokiečių karininkai aviatoriai 
nelaikomi Ispanijoj tie* patys 
ilgai. Jie vis pakeičiami,- kad 
juo didesnis karininkų skaičius 
įgytų tHCro karo patyrimų.

Pasak Reichenau, karas Is
panijoj dar gali tęstis gan il
gai. į

DETROIT, Mich., birž. 26. 
— Automobilių unijos 40 loka
lų prezidentai sekmadienį pa
reikalavo, kad Homer Martin, 
generalus unijos prezidentas, 
atšauktų > suspendavimą pen
kiems kitiems generaliams uni
jos viršininkams.

Vokiečiai protelio- 
ja kaltinimus dėl 

šnipinėjimo*
WASHINGTON, D. Čfc; birž. 

26./ — Vokietijos' užsierįio rei
kalų ministerija pareiškė .ne
formalų protestą Jungt JVaįsti- 
jų ambasadoriui Wilšonui dėl 
kaltinimų, kuriuos iŠnėje. Vo
kietijos šnipams Nęw j«Yorko 
< 1 v* ' ■ ’ 
ti tuo, kad Amerikos 1 
kaltina šnipinėjimu auk 
karininkus. Jie painf 
Amerikos ambasadorių,^ 
prastai sugautus šnipus 
bes teisia, o ne kaltina 
pųl'veiklos 

Italijos pasiuntinys Lietuvai, rios šnipus

Atremia sukilėlių 
puolimus

o

bir- 
sek

HENDAYE, Francuzija, 
želio 26. — šeštadieni ir 
madienį Teruelio Fronte, Ispa
nijoj, ėjo nuožmus mūšiai 45 
mylių fronte. 250,000 kareivių 
dalyvavo mūšiuose.

Septynioliką atakų padarė 
sukilėliai ir jų talkininkai vo
kiečiai ir italai prieš lojalistų 
pozicijas. Pėstininkus siuntė 
atakuoti, šarvuotus automobi
lius, tankus ir karo lėktuvus.

Bangomis viena po kitos su
kilėliai puolė pirmyn, bet jų 
atakas kas kartas numetė at-

Atšaukė Italijos pa 
siuntini iš Čekoslo- 

vakijos

NEW YORK, N. Y., birž. 26. 
— P-nia Samuel Gompers, ve- 
lionies Amerikos Darbo Fede
racijos vado našlė, dabartinių 
laiku yra samdoma kaipo WPA 
darbininkė, dirbanti apšvietos 
suaugusiems teikimo srity. Po 
Gomperso mirties ji pardavė 
namą ir kai kuriuos prabangos 
daiktus ir iš tų pinigų gyve
no. Tačiau visi pinigai jau iš
leisti ir jai, našlei, teko ieško
ti darbo WPA eilėse.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

teismas. Vokiečiai nepajfepkin- 
as

J g 
apavo

tas vs 
samdo

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.

PRAHA, Čekoslovakija, birž. 
26. — Domenico de Facendis, 
Italijos pasiuntinys Čekoslova
kijai, šeštadienį tapo atšauk
tas į Romų. Jo vieton paskir
tas Francesco Franzoni, buvęs

ini- 
ku
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Ibnas Saudas ir telefbhas
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Ibnas Saudas iš tikrųjų ‘gy-| draudė savo krašte laikyti gra-
va, bet druige ir legendarinė 
asmenybė. Tai moderniškasis 
Arabijos “Tūkstančio ir vienos 
nakties“ pasakų Harunas-al- 
Rašidas, tai galingasis dykumos 
vyras, kuriuo žavisi visas isla
mo pasaulis nuo Marokko ligi 
Fidži ir nuo Krymo ligi Kapš- 
tato. Ibnas Saudas p: vyzdingas 
šeikas, nenuilstąs nomadas, vi
sų gerbiamas < patriarchas • ir 
griežčiausias monarchas. Jis 
vedęs 240 kartų, turi 40 sūnų, 
o dukterų niekas suskaityti ne- statymas, kurio žvilgsnis baime 
sirupina. -* I

Ibnas Saudas kari liaus sostą 
ir karūną įgijo ne kieno nors 
malone, ne paveldėjimo keliu, 
bet savo atkakliu pasiryžimu 
ir kardu. Jau prieš Didįjį pa
saulio kerą jis su 200 savo iš
tikimųjų vyrų “armija“ siautė 
vidurinėse dykumose, jis pats 
pirmas suvaldė fanatiškiausius, 
jokios valdžios nepripažįstan
čius vahabitus ir, jiems pade
dant, užėmė visą Sandi Arabi
ją

Ibnas Saudas neturi nuolati
nės gyvenamos vietos, štai jisai 
Džiddoje, tai Mekkoje, tai Me
dinoje. Milžiniška jo figūra tarp 
liesų arabų tai išnyksta, tai vėl 
pasirodo vis netikėtai, vis nau
joje vietoje. Ibnas Saudas vie
šajame gyvenime yra tikras a- 
n bas, toks, kokie buvo arabai 
pranašo Mahometo laikais. Jis 
neturi automobilio, neapkenčia 
lėktuvų ir 1 rabo apsirengusio 
europiečio drabužiais. Jis už-

mafonus, rodyti filmas, nes vi
sa tai yra užginta Pranašo, ti.i 
yra velnio išradimas, i

Bet privačiame gyvenime, ku
rio nemato Korano aiškintojai 
mulos, kurio neužuodžia skar
maliai dervišai, galingasis dy
kumų karalius įsitaisęs kiek 
moderniškai. Jis nešioja aki
nius, o jo galva baltų turbanu 
rpsupta ir dūkso,virvelėmis pa
puošta. Kažkaip kėišfcaų neside
rina. žmogus, kurio-.žodis — į-

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ | 
, Tiktai Mažos Palūkanos.

TERRAPLANE Sedan .... $265» 
PLYMOUTH Sedan .....
CHEVROLET Sedan .... 
BUICK Trunk Sedan.... 
PONTIAC Trk. Sedan.... 
DE SOTO Sedan ............
CHRYSLER Sedan .......
OLDSMOBILE Sedan.... 
DODGE Sedan .........
CHEVROLET Sedan .

1 CHEVROLET Sedan .. 
1 FORD Sedan ..............
1 KITOKIŲ PASIRIN
KIMUI PIGIAI KAIP

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

Coupes. ■/
1622 N. PŲLASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

35
34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

$225 E 
$2151 
$265.1 
$1950 
$145 
$115 
$115 

$95 
$95 
$60

- $60

*25

(perveria kiekvieno prisiartinan
čio širdį —■ žiuri pro akinius.... 
Jis turi ir radijo aparatą. Kiek
vieną dieną aplink, jį susirenka 
jo kalbų vertėjai,- sukinėja nau
jausio modelio apar’atą ir žodis 
žodin dykumų /karaliui pasako
ja, kas dėdasi Europoje, kokias 
kalbas kalba jos valdovai. Tik 
vieno dalyko Ibnas Baudas ne* 
supranta, buitent, ,i dėl ‘ ko ten 
Europoje per radiją verkia vai
kai, nors kiekvieną įkartą ver
tėjai jam išaiškina-, kad ta* bal
toji moteris dainuojanti. Muzi
kos, kaip ir kiekvienas padorus 
Pranašo sekėjas, jis visa Šir
dim nekenčia. •<

Jo baltų rūmų sienos iškabi
nėtos krikštoliniais-veidrodžiais, 
minkštais, įvairiarašciais kili
mais, ant grindų stovi atviri 
kvepiančio vandens sklidini in
dai, kurių garai švelnina karštą, 
nepakenčiamą orą. Ir taip poil
sio valandomis galingasis dyku
mų valdovas, iš paauksuotos ar- 
gilės kandiklio trenkdamas 
kvapnius tabako- durnus, klau
sosi pasakojimų svetimus kraš
tus mačiusių arabų.

Ibnas Saudas, ka!p geras val
dovas ir strategas,t. žino, kad 
tiek1 karo, tiek taikos metu yra 
reikalingi geri ryšiai, o Arabi
joj vienintelė ryšių priemonė —■ 
raitas pasiuntinys. • Telefonas y- 
ra būtinas ir Ibnas Saudas pa
siryžo jį savo valstybėje įvesti. 
Bet telefonas jau .sęnai islamo 
pasmerktas kaip ir visa, kas at
eina iš kito krašto ir- ko nėra 
paminėta Korane. Del to, kai 
tik tarp Džiddos ir Mekkos pa
sirodė pirmieji telefono linijos

IACME-NAUJIENU Koloj

illl

PIRMAS PASAULYJ —, Norman Saksvig, tarnautojas 
Chicagos Home Owners’ Loan Corporation raštinėje, ku
ris laimėjo pasaulinį mašinėles rašymo čampionatą, pada
rydamas 119 žodžių į minutę.

Lietuvą linų ekspor
to rekondininkė

? ■ ., - -------- ------— ’ ■■

Pastaraisiais laikais daugiau
sia linų parduodavo užsieniams 
Sovietų Rusija^ Latvija, Lietu
va ir Lenkija. Pirmą vietą linų 
eksporte užimdavo Sov. Rusija. 
Tačiau dabar Sov. Rusija linų 
mažiau užaugina ir daugiau jų 
savo reikalams suvartoja. Mat, 
Sov. Rusijoje labai stinga rūbų, 
žmonės jau galutinai apdrisko. 
Sov.* Rusiijos * vyriausybė savo 
Ūkiškuose planuose pirmiausia 
rūpinasi sunkiąja pramone ir 
karo reikmenų gamyba, o žmo
nių aprengimas ir dalinai mai
tinimas buvo atidėta “geres
niems laikams”. Todėl dabar 
komunistų 
jams tenka 
mie austis 
audinius.

Lepkija taip pat mvo pramo
nei gana daug suvartoja linų. 
Latviai linų pradėjo mažiau au
gintis, nes jiems stinga žemės 
ūkio .darbininkų, o linų augini
mas ir apdirbimas reikalauja 
-daug darbo.

Ir Lietuvoje buvo pradėta 
daug mažiau linų ąuginti, kai 
jiems kainos užsieniuose buvo 
labai kritusios. Tačiau prieš ke
letą melų valdžia ir ūkiškos or-

valstybės gyvento- 
senovišku budu na- 
ir gamintis lininius

NEPRIKLAUSOMYBES
į < *■ ♦ i

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

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N
• (NAUJIENŲ.iSPULKA) .. r.u
1739 So. Halsted Št., Chicago, III.

u u ’ :*"

laidai, visoje ari bų žemėje kilo 
nepasitenkinimų banga. Mulos 
ir šeikai Ibnui Saudui grasė 
prakeikimu ir visomis Allacho 
vadyboje esamomis nelaimėmis, 
o dvasininkų sukurstyta minia 
užpuolė “velnio išradimą” ir su 
didžiausiu įnirtimu jį sunaiki
no. ;■ - ■

..Telefono linijos darbai buvo 
nutraukti, darbininkai ir euro
piečiai technikai išsislapstė. 
Tada Ibnas Saudas sušaukė sa
vo valdinius, išklausė juos ir 
pamatęs, kad jų tamsus fana
tizmas yra daug didesnis, negu 
jis mane, nieko nepasakęs visus 
paleido namo.

Po kurio laiko Ibnas Saudas 
vėl susišaukia viso krašto įta
kingiausius mulas ir šeikus ir 
paklausė jų, ar jie vis dar te
bėra > įsitikinę, kad telefonas 
yra velnio padaras. Mulos nie
ko negalėjo atsakyti, bet nuo 
pirmykščių grasinimų taip , pat 
neatsisakė. - Tada prašneko Ib- 
nas Saudas:

— Gerai, mes įsitikinsime. 
Jeigu telefonas bus velnio pa
daras, tai jį sunaikinsiu ir mir
ties bausme uždrausiu vartoti 
šventoje Arabijos zemeje, o 
jeigu ne, tada jums visiems 
liepsiu nuimti galvas. Sutinka
te?: -

•Mulos ir šeikai nenoromis 
turėjo sutikti, nes žinojo, kad1 
Ibnas Saudas ne taip lengvai 
išsižada savo sumanymų ir kad 
ilgiau priešindamies gali užsi
traukti dar didesnę valdovo rūs
tybę. Jie nusiminę grįžo į savo 
gausingus haremus ir nekant
raudami laukė didžiojo mėgini
mo'. '■
: Pagaliau telefono linija tarp, 
Džiddos ir Mekkos buvo baigta. 
Iš' visų kraštų į valdovo rūmus 
.suplaukė žilabarzdžiai Pranašo 
sekėjai. Visų veiduose spindėjo 
nekantrumas ir abejojimas, vi
sur skambėjo karšti ginčai.

■Rūmuose pasirodė Ibnas Sau
das ir priėjęs prie telefono apa
rato, .kuris stovėjo ant iš 
dramblio ’ kaulo išpiaiistyto sta
lelio, prabilo į . susirinkusius: .3

— Dabar pažiūrėsime, kam 
telefoną . įvesdamas aš pasitar
navau: Allachui ar šėtonui. Ar 
jus pažįstate Mekkos šeiką?

— Taip, — atsakė kilniųjų 
vyrų iflinia, kaktomis paliesda
ma žemę. -— Mes jį pažįstame 
ir tegul Allachas jį laiko savo 
malonėje. • . ». ■

—Tai klausykite, —- po va
landėlės tarė Ibnas -Saudas 
kiekvienam prie ausies prikiš
damas telefono triubelę., Taip, 
tai buvo. Mekkos Šeiko balsas, 
o žodžiai, kuriuos, jis Raibėjo— 
šventasis Koranas. — Na, da
bar jums jau aišku, kad tele
fonas, kuris . perduoda švento
jo Korano žodžius nėra velnio 
padaras. - • :

Kilniųjų islamo išpažintojų 
susirinkimo dalyviai prisiprži- 
no •suklydę, leido -telefonui eg
zistuoti šventoje Mahometo že- . r • • . . •
mėje Jr pildydami valdovo va
lią nulenkė prieš jį > savo gal
vas... Bet dykumų karalius sa^ 
vo sprendimą pakeitė .ir vietoj 
magines egzekucijos

švęsta didelė pirmosios telefo
no linijos Arabijoje šventė.

Ir taip Ibnas Saudas moder- 
nina Arabiją ne “revoliucijos ir 
prievartos keliu, bet palengva, 
beveik .nejučiomis. [“T.“]

JUOKAI
TEISINGAS.

mačiau tamstą 
mano seserį

antčia 
bučiuo-

žiemos linų eksporto sezone 
Lietuvos linininkystėje pasiekė 
net pasaulinio rekordo. 1937—' 
1938 metų sezone Li.etuva par
davė’ į užsienius 700,000 cent
nerių linų ir pakulų (arba 14,- 
000 tonų, ar __ ,_______
gramų). Nei viena šalis tokio 
kiekio linų šiemet neeksporta
vo, ir tokiu bildu Lietuva, kaip Residence Tel. BĖVERLY 8244 
linu ekinorlo kraštas, užėmė. v v ipasauly pirmą vietą. Ir šis re
kordas rodo Lietuvos ūkiškojo 
gyvenimo pažangą ir gajumą.

Tsb.

.Ofiso TeL Boulevard 58B
DR.BERTASH
756 West 35th St.

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

1 V“1”“ ‘-*.-1 Nedėliomis pagal sutartį.
:ba 11,000,000 kito- Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

I TeL Kenwood 5107 /

Ofiso Tet Vijginia 0036

remti linų auginimą, nes buvo 
tikimad,'>kad linų kainos pasi
taisys. Ūkininkai pradėjo vėl 
daugiau auginti linų; itarplauti-

“Aš 
suolo 
jant!”

“Čia litas, tik nedaryk man 
nemalonumų.’*

“Čia! 25 centai grąžos. Aš iš nėse rinkose linų kainos gero- 
visų vienodai imul” kai pasitaisė. Ir štai, pereitos

... LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
1 | B ■■ ■ ■

John F. tildėte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCfc
: , ' DIENĄ IR NAKTĮ :
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

t' ■ ' ' Į t , ’ •. ’ . | * ‘‘i . * r t ;

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

Tel. LAFAYETTE 0727

1 ‘ koplyčios visose
1—J- Chicagos dalyse

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

P, ŠALTIMIERAS., ------

„Laidotuvių Dirėktoriai
:oo

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių

Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

— J

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307'Lituanica Avenue Phone Boulevard 4136

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4Qth Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

1646 West
I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
t > * Boulevard 5566

- - S. P. MAŽEIKA Yards 1139 ,
3319 Lituariich Avenue . Yards 1138
-------------------- -------- , į. -------- ,--- ;--- -------- į---------------  ;

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23M Place' - Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eait 1081h Street' Tel. Pullman 1270

' . ........ ■,« . » Į...............  .... <

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western, Avė. _ ; . Phone Virginia 0883 3

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A., M. 
Nedalioj pagal sutartį.K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6630 So. Western ■
Avė., 2nd floor I
Hemlock 9252 iVC” y " i • t

Patarnauju prie Dr. F. Pulsucki Le Van
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnėtic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Gor. Damen Hemlock 6699

Remkite tuos, kurie 
i garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

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

Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P, GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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.

Dr. A. J. Shimkus
~~ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

KL. JURGELIONIS
3407 Lowc Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSRY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Pilone YARDS 1373

DR. G. SERNER 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

buvo at-

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 -

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
3325 So. Halsted St.,.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wėntworth 6330 
Rcz. 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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per -31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

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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; MAUJIENOS, Chicago, UI.

SLA delegatai prieš seimą pasimetė 
Viniko skaitlinėse

SCRANTON, PA. — SLA de
legatai šiais metais atvažiavo į 
seimą su knygomis po pažas- 
čia.

Kiekvienas iš anksto gavo 
storų raportų knygą.

Daugelis ją studijavo važiuo
dami į Scrantoną.

Todėl sueidami viešbutyje 
jau žino, kas jų laukia ir žino 
apie ką kalba. Kai kurių dele
gatų knygos jau išmargintos 
jų pačių pastabomis ir klausi
mų ženklais.

“Žinoma”, sako vienas. “Jie 
visi po truputj meluoja.”

“Bet kad jie meluoja visai 
nesusitarę.”

Dar seimas tik pirmadienį, o 
jau prasideda diskusijos. Todėl 
gal seimas greičiau pasibaigs.

“Ar matote,” sako nežinomos 
pakraipos delegatas. “Preziden
tas Bagočius sako, kad musų 
Susivienijimas laike dviejų pa
starųjų metų paaugo ir sustip
rėjo nariais ir finansuose. O 
dabar žiūrėkite, ką sekretorius 
Vinikas sako. Jis parodo skait
linėmis, kad musų Susivieniji
mas nariais susilpnėjo: 1936 
metais narių buvo 14,809, o da
bar paliko jau tik 14,419. Tai 
neišrodo kaip paaugimas.”

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS:

Prof. Leono Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Le
oną—Prof. A. Janulaitis 
žiupsnelis atsiminimų apie Gar
bės Prof. Petrą Leoną—Doc. A. 
Tomošaitis.
Prisiminiau—Dalyvis
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart
kus 
Nenusimink—A. Kazanavičienė 
Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic 
Karas “neišvengiamas”—F. Bruc- 
kner L. ......
Aš—Henri Barbusse.
Populiarusis Mokslas . - >• 
Apžvalga ir t. t.

Kaina 45 centai 
Galima gauti 

NAUJIENOSE

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigaus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• 'PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE
t <

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIOIŲ

1739 S. Halsted St.
į '

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

po pietų.

“Matyt, prezidentas BagoČiu • 
nori pasigirti, bet neturi kuo.”

“O ir sekretorius Vinikas no 
ri pasigirti, kad kur nors ko
kią tai didelę ekonomiją pada 
ręs. Jis sako, kad lėšų fonde 
dabar jau nebėra deficito. Fon
de sako dar ir pinigų likę.”

“Tas tiesa skaitlinės rodo, 
kad liko.”

“Bet kur skaitlinės parodo tą 
ekonomiją? Žiūrėkite, 1935 me
tais lėšų iš Tėvynės fondas iš 
leido $43,544.06, o 1936 metais' 
išleido $45 352.00. Tas jau pora 
tuksiančių dolerių „daugiau, o 
ne mažiau. Tai kur gi čia ta 
Viniko ekonomija?”

“Tai negalimas dalykas. Su
sivienijime mažiau narių, reiš
kia mažiau ir įplaukia į lėšų 
fondą. O čia matai lėšų fondas 
išleidžia daugiau, ir jam pinigų 
ne tik nepritrūksta, bet dar lie
ka.”

’ “Tai misterija.”
“Tai stebuklas”.
“Na, broliui jus nematot kas 

parašyta. Va, žiūrėkite ant 82- 
co puslapio Vinikas parodo, 
kad lėšų fondas pradėjo gau i 
netiesiogines jeigas, kurios va
dinau! Preliminary Term.”

“O koks tai per ponas tas 
Preliminary Term?”

“Aš nežinau, bet čia paduo
ta, kad nuo to pono lėšų fon
das gavo į vienus metus $7,- 
557.96.” Tai visai atskirai nuo 
narių mokesčių su vh:ri« eks
tra penktukais.”

“Tai reiškia, kad jeigu tas 
ponas Preliminary Term nebū
tų davęs tų pinigų, tai lėšų fon 
de vėl butų pritrukę pinigų?”

“Be abejonės, nes matote, na
riai sumokėjo tik $38,092, o gi 
išlaidų buvo $45,352.00.”

“O, o . ... Tai reiškia, kad be 
lo pono pagalbos lėšų fondas 
butų buvęs $7,260 skylėje.”

“Bet kas tai butų tas Preli- 
minary Term? Iš kur toks ge
radarys atsirado?”

“Tai veikiausiai bus Dėdė Ša
mas.” t

“Bet ar šitoj knygoj niekur 
nėra paaiškinta apie tai?”

“Aš jau visą perskaičiau nuo 
pradžios iki galo ir jokių pa
aiškinimų apie tą poną nera
dau.”

Taip besikalbant delegatams, 
priėjo prie būrelio keletas chi- 
cagiečių.

“Ką jus čia diskutuojat?” pa
klausė.

“Ot, čia mums toks neaišku
mas atsirado. Žiūrėkite, Viniko 
raporte ant 82 puslapio parašy
ta, kad koks tai ponas Prelimi
nary Term davė lėšų fondan 
daugiau kaip seplynius tūkstan
čius dolerių.”

(‘Cha-cha-cha . . . Tai jus, 
broliai, matyt neskaito t Naujie
nų. Ten labai aiškiai apie tai 
buvo parašyta.”

“Jeigu žinai, tai pasakyk.”
“Na, ar tai ne Dėdė Šamas?” 

“Visai ne. Tai yra taip pava
dinti pinigai, kuriuos centras 
turėtų mokėti kuopų organiza
toriams už naujų narių prira
šymą, o vietoj to juos pasilaiko 
sau ir suvalgo.”

“Suvalgo?”
“Na, ar nematot?”

o » »

(aCME NAUJIENŲ Foto j

ČAMPIONAS CHICAGO J — Pasaulinis sunkaus svorio 
kumštininkų čampionas Joe Louis Chicagoje. Dešinėj, gar
sus negras šokėjas Bill Robinson siūlo jam persiimti su 
lėle “Charlie McCarthy”. Sako, “juk nekiek daugiau opo
zicijos gali gauti, negu nuo Schmelingo.”

kokį nors mažmožį, kuriuo ga
lėtų pasigirti.

Vinikas savo raporte sako, 
kad SLA turi $1,905,419.80 tur- 
o ir tą turtą dar išpučia iki 
<2,116,982.12. O kuo pasirem

damas? Savo nuomone, kad 
SLA visi namai yrą verti $211,- 
562 daugiau negu knygos paro
do. O kam tą daro? Kad pasi
girti, jog SLA turtas* buk pa
augo.

Tuo tarpu auditorius Varka- 
’a suranda, kad SLA turto su 
visais gerais ir negerais1 komi
sais yra tik $1,885,199.09. Ku
rio skaitlinės yra teisingos, o 
kurio ne, niekas to negali žino
ti.

Susivienijimas susmuko na
riais apdraudos* skyriuje, o dar 
labiau pašalpos ligoje skyriuje. 
Vinikas buk daręs ekonomiją, 
bet jokios ekonomijos nepada
rė. Daugelis narių nusiskun
džia, kad Vinikas, matyt, dary
damas “ekonomiją”, visuomet 
bando nutraukti ir nutraukia 
ligoniams po savaitę — kitą jų 
pašalpos. Tokia “ekonomija” 
tik griauna organizaciją.

■ : 'A .1'’ « i- i, ■’ < ••
Toliau jis įsikando tą SLA 

narių mirtingumą ir primeta 
visiems* nariams, kad jie meluo
ja apie savo amžių įstodami į 
Susivienijimą. Tas jo “mirtin
gumas” yra išsyajotas. Mes' ne
turime skaitlinių, kurios paro
dytų, kad musų narių miršta 
daugiau negu kitų amerikiečių. 
Viniko skaitlinės yra paremtos 
ant kelių šimtų narių. Tai yra 
vieni juokai. Amerikos patyri
mo skaitlinės apie mirtingumą 
yra paremtos ant daugelio mi- 
lionų narių per daugelį metų. 
Kaip gi žmogus* su sveiku pro
tu gali tokius nepalyginamus 
•dalykus net lyginti? O tuo tar
pu tokia kvailystė tiesioginiai 
kenkia Susivienijimui. Prieka
bės prie jų amžiaus atstumia 
žmones nuo Susivienijimo.

Ir žiūrėkit, kokia nekanser-
vencija! Besikabinedamas prie 
žmonių amžiaus, Vinikas nori 
visus senius* prirašyti prie Su
sivienijimo. Jis sumanė pri
jungti prie Susivienijimo mirš
tančių senių draugijas ir klu
bus. Ar ne juokai? Vinikas vi
sai nenori, kad jaunimas rašy
tųs! į Susivienijimą. Tą visi ži
no. Tiesiog išrodo, kad jis ren
giasi būti Susivienijimo grabo- 
rium.. šis* seimas tokį iškrypu- 
sį Viniko šeimynikavimą turė
tų sustabdyti.

O dabar pažiūrėkite, kaip y-
ra Viniko atliktas SLA fondų pertrauktų.”

paskirstymas. Buk tai paskirs
tymas —- lik akims apdumti.

Bankuose yra užvestos kny
gutės atskiriems fondams, ir 
štai po k’ek padėta kiekvienai!.
ondui pinigų:

Apdraudos fondas — pinigų nė- 
ra, o dar yra $7,748.60 oyer 
draftas*. /
Pašaipos Fondas — $28,818.33 
Lėšų Fondas — 9,419.00
Visi kiti fondai — 7,943.76
(priskaitant čia pinigus užda
rytame banke).

O kur kiti t ų fondų pinigai? 
Bondsuose, morgičiuose ir for- 
klozuotuose namuose.

Pavyzdžiui, paieškokim, kur 
yra Pašalpos Ligoje Fondo “ki
ti pinigai.” Pašalpos Fonde 

' 1938 metų pradžioj turėjo būti 
$166,904.94, Banke yra $28,- 
818.33, tai kur nors kitur turė
tų būti dar $138,076.61.

Dabar surandame iš Varka- 
los raporto, kad kai kurie band- 
sai yra priskirti. Pašalpos Fon
dui. Pirmesniųosie Viniko ra
portuose to visai nebuvo. Var- 
kalos raportas rodo, kad pri
skirtieji Pašalpoms ^Fondui bond- 
sai ir Šerai turi yeętes $18,508.- 
00. Sykiu pra parodyta, kad tie 
bandsąi ir Šerai kitą syk buvo 
verti apie $100,386.

Taigi Pašalpos Fondui pri
skirta $28,818 cash ir $18,508 
nupuolusios yeHės bondsų ir 
Šerų. Iš viso jau turim $47,462. 
O kur kiti? Dar trūksta $119,- 
442, ir jų mes niekur riesuran- 
dam. Visi gerieji bondsai pri- 
skaityti apdraudos fondui, visi 
namai taip pat apdraudos fon
dui. Tai kur- gi Vinikas padėjo 
dar tuos $119,442, kurie turėtų 
būti Pašalpos Ligoje Fonde? 
Taip pat nežinią, kur yra “kiti 
pinigai” lėšų fondo, nes lėšų 
fondui nei supuvusio bondso 
nėra priskaityta. , Stebėtina, 
kaip auditorius Varkala tokių 
dalykų neieškojo. „

Tai tokias kalbas kalbėjo
Scrantono viešbutyje susirūpi
nęs delegatas* iš New Yorko.

Rep.

JUOKAI

Paskandino dar vie-' PA^PIUS>^na"^a’
, .. | • zeho 24. — Francuzija penk -

ną britų laivą i tadienį įspėjo, kad jeigu Japo- 
----------- 1 nija išlaipins savo kariuomenę 

BARCELONA, Ispanija, bir- Hainan saloj, netoli nuo pietų 
Sėlio 24. — Britų laivo Linaria Kinijos pakraščių, tai ji, Fran- 
kapitonas penktadienį pranešė,'euzija, išlaipins ten ijiek pat 
iogei jis matė, kaip sukilėlių savų kareivių.
’ėktuvas paskandino prekybinį-----:____ _______________ _—
laivą plaukusį Britanijos vė- 
’iava. Detalių apie paskandini
mą iš karto negauta.

-------------------------------------------  i

*

14 ekspenmentalių 
lėkimų per At- 

lantiką
WASHINGTON, D. C., birž. 

24. — Jungt. Valstijų pirkly- 
bos departamentas penktadienį 
paskelbė, kad šią vasarą yra 
numatyta 14 lėktuvų skridimų 
per Atlantiką tarp Jungt. Val
stijų ir Vokietijos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus tesimam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempasį prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service 

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

3

Skolinam Pinigus 
ANT PIRMI! MORGlCm 

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

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

taupytojams
« IšMOKEJOM A %

DIVIDENTO ....... ■>

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Siu Metu 
Ekskursijos Lietuvon 

Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

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

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“ Aąuitania”.

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

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir

humborldt park lietuvių 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm.,8341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. raŠt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Hurnboldt 
2285: S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sieriuB. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA
938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., .3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
83rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. AriŠiu- 
nas—apiekunas kasos. 36231/<2 So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesi pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St;

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGI
JOS SKYRIAUS BOSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvyko, 

buuaio-Jan. 7 u. lUoo ui., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10(136 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, *15— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. E Ibrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yureius, 
209 — E. !O7th St.; Iždo GI »b.— 
Walter Stvlpin is Petras Krasaua- 
kis; MarŠ.'lka —Kastus Romutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10418 So. 
Michigan Avenue.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINTO 
KT.TUBO VALDYBA 193» M • Pir-

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.: Pirm. Pagelb. Frank St-- 
nionis. 3950 Gladvs Avė.; Prot. 
Rašt. Marv Medalinskas. 233 St). 
Central Avė.; Fir. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas. 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas. 3508 

, Gunderson Avė., Berwvn, III.;
,M*rŠ»lka .Tuoysnas Zubr»”’ėins. 
530 So. Lawrence Avė.: Kliubo 
gydytojas: . Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

ŽAGARIF.ČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė.. Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St„ Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring
field.. Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 3? 
St.. Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną syki 
i mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

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-

PER PUSRYČIUS.
Jis: “Tikra nelaimė, kad

Kliunkis per daug kalba.”
Ji: “7" ““ ‘ ‘ “

kartų aš jį paitikau, jis nė • t • i a

burnos nepravėrė!” I Visus dokumentus ir laivakortes na-
kiitas kaa mt-!ve NAUJIENŲ hivakorčiu skyrius.

4 1790 Qo Slf Chieago. UI.

tasjnesi ai* daugiau laiko. Todėl reikia iš ank- 
knisti anlikaciją.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
steriu? P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 Snuth 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.;

Kitame viešbučio kampe 
minkštoj sėdynėj sėdėjo New 
Yorko kuopos delegatas. Jis bu
vo labai įsigilinęs į knygą. Tai 
buvo SLA raportų knyga.

Užkalbintas, jis tuoj pradė
jo kalbėti apie tos knygos tu
rinį. Jis pareiškė, kad visi ra
portai padarė jam nemalonaus 
įspūdžio; Ir štai ką jis turėjo 
pasakyti. Iš kiekvieno raporto 
matyti, kad per dvejetą metų 
niekas nieko nedavė organiza
cijos auginimui. Organizacija 
nupuolę. O tuo tarpu kiekvie
nas viršininkas bando surasti

Frank Mnrgevičia—kontr, rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W 34th PI.; A. Subaitis, A 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trvsteeft

nfprtgulmtngo LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1988 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis. Fin. Rašt. Adolf Janė- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evanš, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

♦' k 1 ‘ ' »y“ *1* • ’ -iii f *
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Jaunimas

Dėl Baltoskandijos
Tauta yra margas, mozaiškas mišinys^— Kaip žmones 

kinta skirtingą sąlygų įtakoje 
gęs kūnas ir nuolat kinta. — 
vairios tautos. —- Mažųjų^tautų problema. — Skan- 

. dina vi jos valstybes. — Lietuvai reikėtų labiau susi
artinti su Skandinavų valstybėmis.

—Tauta nėra sustin- 
Vokiečiai. — SSSR į-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ba susirinkę visą mėsą kaip A- nuprienės, taip ir svetimą išsivežė, o vaikus prisirišę prie vežimo išsivarė.Pavažiavę apie 100 mtr. pasišaukę Anuprienę tarė: “Iki nepraneši tu matka Anforštei- nui pas ką dar yra paslėptos mėsos, vaikus pepaleisim.”Sudrožė arklius ir nuvažiavo riščia su bėgančiais vaikais iš paskos. Ilgai dar Anuprienė ta kryptimi verkdama žiurėjo, netekusi ne tik mėsos kąsnelio, bet ir mylimiausių sūnelių. Ilgai ji dar rankomis iškeltomis prašė Aukščiausioj padėti per nešti širdies skaus dar nakties tankumo dūrio kelio tūpčiojo negal ma išspręsti, kur eiti, ar paskui vaikus ar į negailestingai vokiečiais apiplėštus namelius.Po ilgo sielos pergyvenimo parėjo į savo bakūžėlę.Tamsu. Tylu, — nė balso. Iš vidurio grįčios mėnulio šviesa, nyko.Taip perėjo blaškimo naktis. Aušrelei pasirodžius, Anuprienė paliko savo bakūžėlę ir melsdamos — verkdama, eina pas vokiečių žandarus, kad paleistų jos mylimus sūnelius. Kaip staiga girdi iš už miško kelius kartus iššaunant. Anuprienė žegnojas* — kažko jai baisu. Pasiekia mišką ir tą vietą, kurioje šaudė; Anuprienė surinka ir krenta ant taip žiauriai vokiečių sušaudytų jos mylimų sūnelių.—St. Gilytė-Pucevičienė

geba geriau savo ekonominius reikalus sutvarkyti nei j 
demokratinės.

Žinoma, tas- nacių pa^įgyrimas yra visai tuščias. 
Faktas yra tas, jog vokiečių ^darbininkų gyvenimo lygis 
per paskutinius nacių viešpatavimo' metus labai nusmu
ko. Vadinasi, jų uždarbiai tiek susitraukė, jog jie pri
versti yra prasčiau valgyti, prastesnius drabužius dėvė
ti, mažiau pinigų išleisti pasilinksminimams. Be to, dar
bo savaitė liko žymiai, pailginta.

O kada dabar darbininkai per prievartą bus siun
čiami iš vienos vietos į kitą, tai jie atsidurs savo rųšies
vergų padėtyje. Vadinasi, praras visokią laisvę ir naciai I (Tęsinys)
su jais galės elgtis kaip tinkami. K | šiaurės Amerikos > istorijosprocesas, vietos žiūonių civilizacija, uždėjo savu antspaudą ir jie žymiai išsiskiria iš tų anglų, kurie gyvena Anglijoje. Toje pačioje Anglijoje mes tu- , rime skotust, kurie tik anglųDabar gal tęiktųsi (Pruseika I Aa^hą vartoja, bet nagi mėgin- paaiškinti, kas atsitiko su tais kite skot? Pavadinti anglu? Jis bolševizmo pranašais, kurie Huoi Jums a‘kirs> kad jis n6ra tuoj po Lenino mirties sudarė |j°ks anglas, o tik skotas. Ir jo Politbiuro.' . -Pažvelgę į .sąrašą, mes pamatome, kad visi bolševizmo kūrėjai buvo “niekšai”, “išdavikai”, “svetimų pai”, išėmus Staliną”. Kaip liko likviduoti: ti, o kiti patys nusišovė (Tomskis). Tik vienas Trockis buvo laimingesnis: Stalino ištremtas iš Sovietų Sąjungos jis išliko, gyvas-Kokią iš * viso to galima padaryti išvadą?O štai kokią: ,* tams neturi būti suteikta tei- Į ba~ Tik tuomet, kai tauta mirš- sė laisvai veikti dėl to, kad (a kažkoks Čaikovskis nusikalto, tai kodėl tąja teise gali naudo-1 sjrne> kaip senovės graikų ir lotynų kalba, kurios* liko be tautos ir todėl jos nekintančios.Jei pažiūrėsime į valstybių gyvenimą, tai nerasime tokios valstybės, kuri susidėtų tik iš vienos tautos. Štai kad ir Vokietijos valstybė, juk ji turi savo valstybės sienose ir kitai* tantats, kaip štai lenkus, lietuvius, kurie gyvena neišsimėte po visą valstybę, bet gyvena konipaktin.ęję,. nįgsėje, tam tik • raine teritorijos plote.Be to, ir pati vokiečių tauta, tai nėra absoliučiai vienodas junginys. Ir čia mes turime ba- variečius, saksus*, prusus,, aus- triečius, kupie visi kalba sava tarme, nors bendrai vartoja vieną literatūrinę kalbą. Jie visi net savo išvaizda, savo papročiais toli gražu nėra vienodi. Sakysime, saksai daugiau tamsus, mažo ūgio, tuo metu kai prusai daugumoje šviesiaplaukiai, augaloti ir 1.1. Ir tai nenuostabu, nes vokiečių tauta taip pat yra daugelio tautų mišinys*, kuris dėka tam tikro istorinio proceso sukalė, sudafė maždaug vienodą žmonių junginį, įgijusį visiems bendrus papročius ir veik vienodą kalbą. Tai nėra grynakraujė germanų tauta, o tik slavų, germanų, prūsų, lietuvių ir kitų tautų mišinys.O štai SSSR teritorija, čia gyvena keletas dešimčių tautų, kurios vartoja arti šimto įvairių kalbų ir tarmių ir kurių tarpe didžiausiai net daugumos nesudaro. Bet gi visos čia gyveną tautos sudaro vieną valstybinį junginį. Jų tarpe rasime ir tokių, kurios niekuomet savo valstybiniu gyveniniu negyveno ir tokio,savo nepriklausomo gyvenimo niekuomet ir netroško turėti. Buvusios rusų imperijos vadai — carai kad ir visokiais budais tas tautas mėgino suvirškinti, betgi tai jiems visa) nepavyko padaryti, nors* kai kurios iš jų visai net savo spausdinto žodžio neturėjo ir Jik dabar savo spaušižfčų-Ųj- tik dabar sūvo spaudą įgijo gimtoje kalboje. sVisa t'aį turint galvoje, kas Čia apgraibomis pasakyta, seka, kad ir valstybių sienose nėra vienos tautos^ bet gi jos gali sugyventi, tai juo labiau įvairios valstybės gali sudaryti visokius junginius, ar sąjungas^ jei tik jos suranda Tendrą, kas jas jungia.

ŠOVĖ PRO ŠALĮ

Apskaičiuojama, kad šiais metais aukštąsias ir 
aukštesnes mokyklas baigė apie 1,190,000 jaunuolių. Iš 
jų maždaug 750,000 atsidurs darbo rinkoje. Vadinasi, 
bandys susirasti vienokį ar kitokį darbą, kad galėtų pa
sidaryti sau piagyvenimą. Tuo tarpu dalbas gauti busjcionjeriams, nei kitokiems. Jei, 
gana sunku. 

Vidutiniškai imant, amžius jaunimo, kuris baigia 
aukštąsias ir aukštesnes mokyklas, įvairuoja tarp 16 ir 
25 metų. Iš viso tokio amžiaus jaunimo Amerikoje pri- 
skaitoma iki 21,000,000. Iš to skaičiaus apie 8,500,000 
dirba įvairiose įstaigose, o kiti 4,500,000 vasarą praleis I Įų nepalyginti griežčiau,, negu 
beatostogaudami ir rudenį vėl grįš į mokyklas. Apie Jersey City diktatoriukas 
3,000,000 to amžiaus merginų yra ištekėjusios ir pri- Hague. Dėl tos pastabos L. 
klauso šeimininkių grupei. • Pruseika teigia:

Apytikris apskaičiavimas rodo, jog tarp keturių ir “ ‘Naujienos’ įsigeidė 
penkių milijonų jaunų vyrukų ir merginų ieško darbo. 
Darbo atžvilgiu vieniems geriau pasiseka, o kitiems ne. 
Nelaboji depresija, kuri prasidėjo 1930 metais, sudarė 
tokias sąlygas, jog tūkstančiams jaunuolių taip ir ne
pasisekė jokio darbo gauti. Taip, ir šiandien surasime 
gana daug jaunuolių, kurie per kelis paskutinius metus 
ieško darbo ir vis negali jo gauti!

Dabar bus pravartu pažiūrėti, ką mano tokiose ne
palankiose sąlygose augąs jaunimas? Kaip jis žiuri į 
valdžią bei jos pastangas ekonomines problemas iš
spręsti? Iš viso, koks jaunimo požiūris yra į gyvenimą?

Į tuos klausimus tiksliausią atsakymą duoda knyga Į hegtyžtų. 
“Youth Tell Their Story”. Knyga pagrįsta daviniais, 
kurie buvo surinkti ąpklausinėjant . jaunimą įvairiose 
Amerikos dalyse (mieštuose, miesteliuose ir ūkiuose).

Iš apklausinėjimo budu gautų atsakymų pasirodo, 
jog dabartinis jaunimas yra nepalyginti pažangesnis nei 
1920 metų jaunimas. Musų dienų jaunimas labiau domi
si ekonominiais klausimais. Jis reiškia nepasitenkinimą I ir .susirinkimų laisvę, tai pir- 
mažais uždarbiais. Du penktadaliai paklaustų jaunuolių miausia turima galvoje vienas 
pasisakė už tai, kad federalė valdžia nustatytų mini- lr svarbiausias dalykas: bu- 
mum atlyginimą. Vienas ketvirtadalis pareiškė nuomo- lę> Kodg} Cernovas gali lai, 
nę, jog stiprios unijos yra būtina sąlyga darbininkų svai kalbėli ir laisvai rašyti 
būklei pagerinti. Čekoslovakijoje, kur jis gyve-

Didelis daugumas jaunuolių griežtai pasmerkė vai- na’ .° kodėl to negali daryti 
kų darbą. Daugumas taip pat pritaria tam, kad bedar- Sovietų uslJ°Je?
bių šelpimas butų federales valdžios kontrolėje. Labiau Atsakymas, žinoma, pats sa- 
turėtų būti kreipiama dėmesio į viešuosius darbus. Tuo“ai1m.e a}škps: čekoslovakijo- 
atveju bedarbiai butų aprūpinti darbais, o ne savo rų- b-ti gdH to> kad ten yra
šies išmalda. * « demokratija. O tuo tarpu “de-

Karui dabartinis jaunimas yra gana griežtai nusi- ^o’k^atiškiausioje Sovietų Su
statęs. Jo manymu, karų butų galima lengvai išvengti, ^a?°ja§ Bk^tie ^kurie 
jei tik butų daromos atitinkamos pastangos. S^hnąTaiko neklaidingu p™

Savo organizacijų jaunimas nedaug teturi, ir iš našu ir vadu. Ir nė tik jį tokiu 
viso jis nėra labai linkęs organizuotis. Tačiau pastarai-[lįko, bet ir nuolat kartoja: 
siais metais didelį pasisekimą turėjo Amerikos jaunimo 
kongresas, kuriam priklauso apie pusantro milijono na
rių. i

Taigi manymas, kad musų laikų jaunimas yra iš 
dykęs ir nesirūpina visuomeniniais klausimais, yra klai
dingas. Faktai rodo, jog tas jaunimas yra daug pažan-1 geidė, o tik konstatavo gerai 
gesnis nei buvo jaunimas prieš dvidešimt metų. Ir ne žinomą faktą, kad Sovietų Są- 
tik pažangesnis, bet ir sugeba rimčiau spręsti visuome- iunS°je yra neigiama žodžio, 
ninius klausimus. ■ 8p“ūd,os ?Ką bendro turi kažkokio socialisto” Čaikovskio avantiūra su spaudos laisvę? Nejaugi Pruseika mano, kad jei čaL kovskis veikė drauge su an- 

Šiomis dienomis Vokietijoje liko išleistas patvarky- glais, kai pastarieji okupavo 
mas, kuris siekiasi įvesti savo rųšies vergiją. Būtent, Archangelską, tai dėlei jo to 
nuo liepos 1 d. nacių valdžia turės teisę konskripcijos I 
budu imti darbininkus svarbiems darbams. Tie darbi
ninkai daugiausia bus siunčiami į plieno liejyklas. Feld
maršalo Goering’o išleistas paliepimas, nedaro jokių iš- 
ipičių: per prievartą galės būti paimti ne tik paprasti 
darbininkai, bet ir amatninkai bei profesionalai.

Tą patvarkymą naciai teisina tuo, kad trūksta dar
bininkų. Tuo pačiu metu jie labai didžiuojasi, kad jiems 
pasisekė nedarbo klausimas išspręsti. Girdi, žiūrėkite, 
demokratinėse šalyse jau keli metai kaip siaučia nedar
bas, o mums trūksta darbininkų. Iš to, esą, galima pa
sidaryti atitinkamų išvadų, kad totalinės valstybės su

“Naujienos” pastebėjo, kad Sovietų Rusijoje visokios partijos yra uždraustos. Ten legaliai veikti negalima nei socialdemokratams, nei socialrevoliu-pavyzdžiui, ten nuyyktų Danas ar černovas, tai jiems ne tik nebūty leista kalbėti, bet veikiausiai jie butų uždaryti į kalėjimą. O tai reiškia, kad Stalinas su savo oponentais pasielg-
.Naujienos įsigeidė pamokinti Sovietų Sąjungų. Jos perša ‘socialistą revoliucionierių’ černovą ir kitus panašius tipus, kad jie pamokintų bolševikus.“Labai ačiū. Buvo toks■ 1 r ‘socialistas’, kaip Čaikovskis, kuris 1918-19 metais, sykiu su anglais, okupavo Archangelską.“Bolševikai išvijo ‘socialistą’ čaikovskį ir anglus okupantus, kad jie daugiau ne-“Ar ne gėda, kad ‘Naujienos’ nori laisvės Sovietų Sąjungoje tię^ns<(Ožm,onęms ir , partijoms, kurios vedė ginkluotą karą prieš revoliuciją?”Kada kalbama apie žodžio

šioksai užsispyrimas visai pateisinamas, nes visais savo papročiais, budu, galvojimo įpratimu jisai išsiskiria ir nepana- šėja į anglą, nors naudojasi anglų kultūra ir vartoja jų kai- bą. ■ /Jau šimtmečiai praslinko, betgi skotas tvirtai laikosi savos tautos savybių, nors ir gyvena vienoje toje pačioje valstybėje ir tos valstybės visais padariniais naudojasi.Taigi tauta kinta, tai nėra sustingęs, negyvas daiktas. Taip jei socialis-1 lygiai, kaip kinta ir tautos kul

valstybių šni- “neklaidingąjį žinote, jie visi vieni sušaudy-

jos kalba pasilieka visai pastovus, nekintąs padaras, šaky-tis komunistų partija, kurios I stambiausi vadai ir bolševizmo kūrėjai buvo niekšai, išdavikai ir šnipai?
IŠ LIETUVOS

LIETUVIŲ MOKSLO DR- 
JA VILNIUJE GALUTI

NAI UŽDARYTA

šių dienų įsigalėjusi rasizmo teorija Vokietijoje ir dalinai I- talijoje daug pikto pasaulyje pasėjo ir mažoms* tautoms grą- sina tiesiog mirtimi. Vokiečiai visai1 nedviprasmiai ir nekartą nacionalsocialistų lupomis yra pareiškę, kad jiems ne tautų užkariavimas rupi, bet tik teritorijos įsigijimas, kitaip tarus, jie tvirtina, kad jiems reikalinga daugiau erdvės.Ispanų vidaus -suirutės aiškiai įrodo, kiek dabar žmogaus gyvybė yra branginama. Štai tariamieji ispanai sukilėliai, o tikrumoje vokiečiai ir italai, be jokio pasigailėjimo naikina gyventojus, — supraskite, ne karius, bet visai ramius gyventojus, kuriems daugumoje, tur būt, butų visviena kas juos valdo.Franco vedami sukilėliai be jokios atodairos bombarduoja visai nieko bendro su karu neturinčius miestus ir naikina jų gyventojus.Tai vaizdai busimo karo. Čia sukilėliai savo tėvynėje, savus žmones naikina, ir jie naikina pasisamdę karius profesionalus, kurie nekaltus žmones žudo. Tad pigu įsivaizduoti, ką vokiečiai darys busimame kare, kuomet jie užims kilų tautų apgyventas teritorijas. Jie čia be jo- 1 kio pasigailėjimo naikins vietos žmones, nes tik juos išnaikinę ■ galės būti ramus dėl rytojaus. 1 Todėl mažosios tautos visų tų įvykių akivaizdoje jau likimo yra verčiamos ieškoti apsigynimo priemonių, o tos priemonės bent šiuo metu atrodo, kad gali būti tik jėga.(Bus daugiau)

ramiai vėliaunerami
slinko ir ji iš-išsi-

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOJE LAUKIAMA

GERO DERLIAUS

tuopa-
uz-

VOKIEČIAI KANKI
NO LIETUVIUS

Lietuvos ekonominis gyvenimas labiausiai remiasi žemės ūki u. Todėl ne vien ūkininkai, bet ir valstybės vyrai ir mies- čionys yra susidomėję ką kraštui žada lauką1 ir piąv0^, Pa" prastai pavasaris nulemia visų metų derlių. Šiemet pavasaris nebuvo labai palankus* laukų ir pievų augmenijai, nes ilgą laiką tęsėsi sausros, kurios jau pradėjo grėsti pavojais derliui. Bet dar laiku gerokai palijo ir visame krašte pasėlius ir pievas labai pataisė.Daugelyje vietų dabar pasėliai yra geresni nei pernai. Žieminiai kviečiai buvo geriau vertinami, nei pernai, dar ir gegužės mėnesyje. Tad dabar jie atrodo tikrai bus geresni negu pernai. Panašiai yra ir su maltiečiais ir antrainečiais bilais, ir pievų žole.Pernai buvo labai blogasšarinių augmenų derlius; labai mažai buvo gauta dobilų ir šieno.

Prie upelio kranto krūmais apaugusio, dunkso didelis Šilai- konių kaimas. Jis susideda iš dviejų dalių: smulkesnių bei stambesnių ūkininkų ir šimšės. didelis skalbei dvarų

Iš Vilniaus pranešama, kad Lenkijos vidąus reikalų ministerija pranešė Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijos Valdybai, kad tos valdybos skundą dėl Draugijos uždarymo ministeri- <ja išsprendusi neigiamai ir budu draugijas uždarymą tvirtinusi.Pradžioje draugija buvodaryta vien Vilniaus Storastos parėdymu. Tada draugijos valdyba kreipėsi į Varšuvą, į lenkų vidaus reikalų ministerį. Kaip matyti, lenkų valdžia yra nusistačiusi galutinai -Lietuvių Mokslo Draugiją likviduoti. Dar nepatvirtintomis žiniomis, ' Ilenkų valdžia yra sumaniusi. Vilniuje steigti kaž kokią naują mokslinę įstaigą ir tai įstaigai norinti perduoti Lietuvių Draugijos kųygyną, muziejų, archyvą ir kitį turtą. Kitaip sakant, lenkų valdžia ruošias nusavinti privatinės mokslinės draugijos turtą. Nors tas turtas priklauso privatinei draugijai, bet Lietuvių Mokslo Draugija Vilniuje ir jos brangus moksliniai rinkiniai yra vistoš lietuvių tautos brangenybė. Tai brangenybei sukurti^ aukas dėjo viso pasaulio lietuviai, o geresnės lietuvių niokslinės jėgos, Dr. J. BasanaVičiaius vadovaujamos, ilgai .ir sunkiai dirbo, kol sukūrė didelį lietusių mokslo židinį.Nei rusų cariškoji valdžia į Lietuvių Mokslo Draugiją neši- kėsino; tą Draugiją nelietė ir žiaurieji vokiškieji okupantai. O štai, Liet. Mokslo Draugiją be jokios priežasties uždaro ir jos turtą nusavina lenkų valdžia, ir tai pp užmezgimo diplomatinių santykių,, kada lenkai tiek daug kalba ir rašo a- pie Lenkijos ir* Lietuvos nuoširdų, gerą sugyvenimą. Tsb.

okupacijos pir- do-pa-
Toj šimšėj gyvena čius bednuomenės darbininkų.Laike vokiečiųžandarai dažnai krėsdavo kaimo ūkininkus, ieškodami: javų, lašinių, sviesto ir kiaušinių. U- kininkai norėdami išsigelbėti nuo tos rykštės, kurios nejautė šimšės gyventojai. Ko tik žandarai ieškodavo v viską neš- <)avcy ir slėpdavo jie mažose surūkusiose pirkios palėpiuosc.Šitie slėpiniai neilgam paslapty liko... .Vieną trečiadienio vakarą apstojo Anuprienės susmilkusią bakūžėlę vokiečiai. Anuprienė buvo dievobaiminga, dora moteriškė. Jos šeima sudarė: ji ir du sūnus, Motiejus 17 m. ir Povilas 18 m. Sūnus buvo: dori ir paklusnus. Žandarai įsiveržė per duris. Atsilankymo tikslas visiems buvo aiškus. Anupriene į Motiejuką gyvai akimis mirktelėjo, galva mostelėjo, kad išėjęs paslėptų kokią paltį lašinių, nesi kitaip nušluostys lupas visiems, reiks visą vasarą sausais baršteliais maitintis.Motiejukas nespėjo antro kumpio paslėpti, kaip jį už rankos sučiupo žandaras...šito vokiečiams pilnai užteko. Vadinas pranešimai teisingi, jog Anuprienė ne tik turi savo mėnesdos, bet dar ir svetimos priėmusi paslėpimui. Už tai kliuvo visiems bizunu, bet už vis daugiausia Motiejukui teko. Vokiečiai su sūnų pagal-

Vergijos įvedimas

kad pačios Naujienos
yra naudingos.

Taigi, pagal šio laiko duomenis šiemet Lietuvoje laukiama gana gero derliaus. Tsb.

■

“Tavo mintys—tai musų mintys,, vade tikrasis” ...Taigi kalbėdamas apie kažkokį įsigeidifną “pamokinti”, L. Pruseika šovė pro šalį: I “Naujienos” ne pamokyti jsi-

I žygio yra atsakingi visi socialistai ir be kabių 7Kai 1924 m- mirė Leninas, tai Politbiuro sudarė šie asmenys : Trockis, Kamenevas, Zinovjevas, Bucharinas, Bykovas, Tomskis ir Stalinas’ Tie asmenys faktiškai nustatė vi^ sam bolševikiškam judėjimui gaires. Tai buvo to judėjimo taip sakant, smegenys. Ęolit- biuro patvarkymai bolševikams buvo tiek jau privalomi, kaip tikintiems “vieros artikulai.”
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,
, ■» _ -\T___

APIE JUBILIEJINIUS 
LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLUSApie jubiliejinių pašto ženklų pavėluotą išleidimą pranešama: ryšium su Nepriklausomybės* sukaktuvėmis, dar praėjusiais metais kilo mintis išleisti ta proga jubiliejinius pašto ženklus. Tuo reikalu Pašto Valdyba buvo suruošus! ženki” nie- šinių konkursą, tačiau, tinkamo ženklo projektui piešinio neradus, dėl piešinio pagaminimo buvo tartasi su kai kuriais dailininkais.Dabar jubiliejinių pašto ženklų paruošiamieji darbai jau yra baigiami ir netrukus tie ženklai bus išleiti. Užsienio lietuviai filatelistai, kurie šiuo metu viešėdami Lietuvoje norėtų įsigyti 20 metų Nepriklausomybės jubiliejinių žeųklų ir kurie būdami Lietuvoje tų ženk* lų dar nesuspės gauti, galės jų užsisakyti Pašto Valdyboje.
Tsb.
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VILNIUS CONTROVERSY

In the statė department Cordell Hull 
hcads a nevv company knovvn as Hull’s 
Hypocrites, It consists of the secretaty 
himself and his tvvo chief assistants',
.Messrs Welles and Sayre. ^he compa- 
ny’s motto is: Talk big against ' 
cist and military tfĮictators, būt act 
at all.

fas-
not

Mr. Welles recently condemned the 
Japanese and Spanish Insurgent bomb- 
ing of civilians ašį barbarous. Next Se- 
cretary Hull deplo^rcs the breakdovvn of 
International lavv and the “license of 
fighting at vvhich even barbarians 
might blusn. ' Then Mr. Sayre declares 
over the airvvays 'ihat “stipine 
in effect means siding vvith the 
ainst the good.“ >

inaction 
evil ag-

the murdė r of 
nčn-military tovvns and 
Hull and company do( 
words against the dead-

vvomcnBūt to stop 
and children in 
cities vvhat do 
They pit mere
ly bombs of Franco and the Japanese 
vvar-lords. While the Insurgent Dicta- 
tor doesn’t even bother to reply, the 
Nippdnese militarists ansvver thaj: they 
vvill continue their civilian bombings 
until the Chinese are eured 
“anti-Japanese attitude.“ Yet
fevv vvecks such bombings have killed 
8,000 civilians, largely vvomen and 
children, in Canton, and 3,000 in 
Barcelona.

of their 
within a

firm 
their 
evils

Fę»r 
staunch _ __

' A. J • ‘ » ■ •• ,T ’ T7 ■ . (

liance of America and bas gone to at-
t ’ f • ‘ 1« • , ‘ V 1Ą

tend the convention at Sctaftton, Penn-t4 H : . >• J
sylvania, as all good members should 
vvho are ihterested in the actlvities and 

r •11. ‘ >

future plans of an organizatiop they 
belong to. (Otherwise, why belong?)

On the othęr hand, Dr. Winskunas 
does not dedare his affiliations. Aside 
from his profession, the “Mrs.“ and 
“Junior“, and goif and sometimes bovv- 
ling, his other interests ate krtovvn to 
only a few intimate friends.

f r «. v z. I *. e . »

“Sports and music to mark “JAU
NIMAS” festival; Six States to compete 
for Middle West softball championship.“

*
asks US to publish the

Summer sočiai dlncing on Pridays 
has become a definite event on the 
Marquette park program. Beginning 
Wed., June 29tb and every Wednes- 
day tbereafter vvill be the nevv dates fot 
spmmer sočiais at the fieldhouse. A 
nevv drive is novv on for nevv mem
bers. Those interested may sign up at 
the park director’s office. P. S.

our sincere wishes for 
health to Mrs. Wins- 

- gradually recovering

By the vvay, 
the best of rosy 
kūnas, vvho is 
from a recent illness. It is a pleasure
to see her again, taking vvalks vvith 
that fine, little son vvho is grovving so 
fast that be'll sūrely be as tall and 
handsome as bis father!

And spėaking of handsome men,—• 
there is John Pakel of Marquette |Park, 
concerning vvhom there is a bit of con- 
troversy. Hovv did he get that tan? 
Did he CONTRACT it by building 
and selling homes? Or, did he vvin it 
on the golf course?

Būt neither golf-tan nor anytbing 
else is as covetcd an acquisition to Mr. 
Page, skilled juggler of galleys and 
forms in NAUJIENOS’ print shop, as 
the chance to see “Snovv White and 
the Seven Dvvarfs“. He has missed the 
movic just by a day each and every 
time that he almost got to see it! Pret- 
ty Miss Snovv Wbite skips a bit too 
rapidly from one neighborhood to an
other. Those tvvinkling eyes of yours 
and that nonchalant puffing through a 
cigarette-holder aren’t enough, Mr. 
to catch up vvith vvhat’s ahead. 
a trifle more, sir, of 
and you’ll succeed!

Though, of course, 
is not alvvays so very

Aping the Pharisces of old, the 
of Hull’s Hypocrites pratę about 
love of peace, prcach against the 
of unrestrained vvar, and condemn the
civilian bombings in Spain and China. 
Būt that firm recently killed the con- 
gressional motion to lift the embargo 
on arms to Loyalist Spain.

deliberate

too much 
wise,

Page, 
Just 

specd

of Chicagoans are pre- 
paring to descend upon the beautiful, 
huge Sunset Park ori Sunday, July 3, 
vvhere “JAUNIMAS“ 
sęinjtillating saturnalia 
and 1 
short, there’s 
—Ed.)

“Spėriai buses vvill bring addition.il 
hundreds from Omaha, Detroit, Clevę- 
land, Dayton, Du Bois, Pa., Gary, In
diana Harbor and Racine Wisc. Even • V . r • • '
distant Nevv Yorkers are seriously dis- 
cussing the possibility of organizing an 
automobilc catavan to Chieago 
oečasioti.

“The musical program vvill 
several of our better singing 
ti<ms. Jitter-bugs and polka enthusiasts 
vvill. be rcgaled by dartee music of the 
first vvater, and the sports program vvill 
feature four boxing bouts and a base- 
hall tournament in vvhich teams from 
Wisconsin, Ncbraska, Indiana, Ohio, 
Michigan adn Illinois vvill compete.

Junior, Intermediate and Senior 
horseshoe tournaments are on the sche- 
dule for Satarday, July 9th at 2 P. M. 
at Marquette. Winners are to qualify 
for the City Championship. Make en- 
try at park fieldhouse any afternoon or 
evening.

Tennis
for the

feature
agrega-

A Tennjc Club bas been 
at Marquette and is planning 
ment for July 2, 3, and 4tb. Those 
interested in joining the club or enter- 
ing the tournament repttrt immediatcly. 
Walter Raginus bas been appointed as 
temporary cbairman. Members meet and 
play most every evening on the Cali- 
fornia Avė. Courts. The next meeting 
vvill be held June 24th, at 8:00 P. M.

P. S.

organiZed 
a tourna-

“St. John’s Day (Name Day of a 
large proportion of the malė Lithuani
an American population) will be ce- 
lebrated in an impressive fashion. To- 
ward the dose of day, when the even- 
ing shadovvs1 begin to creep over Sun- 
set Park, an enormous bon-fire vvill be 
lighted, around vvhich the entire as- 
semblage vvill gather to sing, dance and 
engage in traditional Lithuanian games 
and ceremonies appropriate to the oc- 
casion. Such distinguisbed 
Judge Zuris, 
Borden. 
Bertulis 
among

She’s Sorry There 
Are Būt Two, Not 
Fifteen

A Young Lady Introduces H ertai f

I 
old 
school in Calumet City, III. I fjpished 
school June 1 Oth, 193 8 and I passed 
from 6A to 7B. I received three cer- 
tificates, one for spdling, one for punc- 
tual and regular attendance and one 
fpr scholarship. I likę all of my tea- 
cbers, (there are nine of them). They 
vvlsh I had 15 brothers or sisters likę 
me, būt I am sorry there are only tvva 
of us.

I likę to learn not only American, 
būt, Lithuanian also, My mother and 
father read the Lithuanian papers. I 
mostly.like the Naujienos, especiajly th: 
English section. I vvish that every Li
thuanian youngster vvould be interes- 
ted in the Naujienos paper.

Mist Biruta Preidis, 
661 Ingraham Avė.

Calumet City, III,
P. S. This is my first time I am 

vvriting to the Naujienos. If something 
not right #I hope you vvill fix it up. 
1’11 be very thankful to the Naujienos.

ain Biruta Preidis, twelve years 
and a student of the Wentwortl»“Johns“ as

Banker Brenza, Attorney 
Funeral Director Eudeikis, 
of Roosevelt Furniture Co., 

others, vvill officiate.
specd 

as one of 
our prominent Bridgeport gentlemen 
vvill tell' you. ' He vvas driving along 
the comparatively nevv 39tb Street 
thoroughfare in mid-day, boyishly 
smiling . at his speedometer and mar- 
veling at the fact that the road vvas 
clear for him to breeze along, vvhcn 
out of novvhere an officer of the lavv 
appeared at his side.

After all, that’s vvhat officcrs are 
for: to appear just ‘in the niek“ of 
time,—even as President John Kaza- 
nauskas, busy as he ( is, ma^ages to ar- 
riye in tįme to preside at the direc- 
tors’ meetings of an activc association 
on thė West Side. And does he ex- 
pect others to be punctual?!! Even 
more . . . forever more.

Ah! that’s it! ... forever more and 
mąfe Punctual Adveftising!—says Paul 
Saliner, of the Saltimieras Adveftising 
Agency, vvho broadly advertised his 
big “gaieties” program lašt April and 
by-all-tbat’s-gay! his program really 
stąrted punctually on the hour as ad
vertised.

We only hope that vvith the round 
of events this coming autumn and vvin- 
tef, Mr. SalinCr’s examp!e vvill be fol- 
lotved by other individuals, groups and 
organizations. There has been too much 
of antjouncing a 5:00 o’clock program 
and then the eurtain rising half an inch 
at 7:30 vvith the shovv finally beginning 
at 8:00 P. M. I Hurray for Mr. Sa- 
liner tvho s.tarted* something lašt Ap
ril that vve refer to jtotf and shall again 
recommend in thė fili.

And fąll shall be coming soon, fol- 
lovved by vvintef, summer and so on.4 ‘ ' K. ' 4 r
Time flies quickly, says Vladas Jur- 
gelotiii, vvho could hardly realize that 

vvhole year ago!
happy “Mr.“ arid 
honeymooning and

“Be
Sunset
You’ll have the time of your life and 
you vvill knovv that the procecds vvill 
be devoted to the perpetuation of free- 
dom of expre$sion of our younger ge- 
neration.“ J. L S.

sure to attend this festival at 
Park on Sunday, July 3rd.

Track and Field
The Chieago Park District Interme- f 

diate and Senior Track and Field cham
pionship are scheduled for Saturday, 
July 9th. Marquette Park is going to 
enter one of the strongest squads in the 
meet. Boys .vvho are interested in com- 
peting contact Athletic Instructor J. 
Kosnar at the park fieldhouse. P. S.

. .......................................... 111

“By their fruits you shall know 
them.“ Whcn Hull and company really 
vvork to lift that embargo, and to stop 
the shipment of war materials to Ja- 
pan, then we 
words. Until 
Street vvill, so 

l < ( . V •

are concerned, 
ment of staj:e 
Hypocrites.

shall believe their brave 
then, the mari on the 
far. as Spain and Japart 
rightly label the depart- 
as the firm of Hull’sMII

oblivious to
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——

matter, vvho can possibly 
of the flying months and 
there aire f.’ying birds to

bibliography. 
Bulletin of 
Sept.—Dec.,

in the United 
by Mr. Lodge. 

Senate Document 
Congress 3rd se-

Vigantas- London, 1919.
Vaad. M. Vishnitzer. Me- 
Journal March, 1931 p.

English Revietv 47:406 
1928. 
protests against Polish ag-

exhibition. golf tournament, and 
outdoor vaud<ville shovv climaxing 
days celebration.

can Lithuania form a part of 
nomous Poland. J. Gabrys. 
tish Revieu? 9:189.

Claims of Lithuania. G. F. Lees. 
temporary Revieu) 112:178 
1917. » ■ > f r / • 4 ’ ą

Claims of Lithuania. M. Naujauskas. 
Neto Europe Dec. 28, 1918 p. 
252.

Independence for the Lithuanian Na- 
tion. Statemept setting forth the 
claim for independent government 
and freedom in terms.of peace for 
Lithuania. by the Lithuanian Na
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—Kai Los Angeles, Gal. 
licija įkalino moteriškę 
raidine Dunn, tai sykiu 
grotų uždare ir Mar^į. 
Margiui kalėjimas labai

po- 
Ge- 

už
Bet 

___o_„_ ___ ____  ... ne
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pertraukos kaukė. Ne£ kali
niai, nei policistai itą naktį 
negavo nei miegoti, nei ra
mybes.
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ATVYKSTA AMERIKON 
—Švedijos kronprineas bus- 
tav Adolfas ir kronprincesė 
Louise, kurie atvyksta Ame
rikon dalyvauti Amerikos 
švedų 300 Metų iškilmėse.

he vvas married a 
“Congrats” to the 
“Mrs. who are štili

racing Time.

„For that 
keep avvare 
years,.. tvhen 
vvatch and starry constellations to trace 
and Street cars to catch, says

—~Neu)sy

Sunday, July 3rd 
Celebration

♦ • ' ! ■

On Sunday, July 3td a great 4th of 
July Celebration will// take place at 
Marquette Park. A full days program 
of events is scheduled to rourid out the 
day of interesting and entertaining ar- 
tivities. Events will indude a girls in- 
vitational softball tournJment, ąrchery, 

an 
the

addition.il


■ V?'
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Diena Iš Dienos
■ ■ —— ■

kaip jaunos moksleivės, taip ir 
pp. Povilo ir Carrie Ambrose. 
Kaip tėvai, taip panelė Olga vi
siems šios puotos dalyviams 
yra širdingai dėkingi.

—Senas Petras

l. Chicago, ŪL Pirmadienis, birž. 27, 1938

TIK 25 METAI 
ATGAL

z .. ", ■ ■ • .

1 Alexander Wollcott
ANTANAS A. STELMOKAS 
UŽBAIGĖ ŽURNALISTO 
MOKSLĄ

BRIDGEPORT — Antanas 
A. Stelmokas, 834 W. 34th St., 
užbaigė žurnalisto mokslų 
Northwestern Universitete.

šis jaunas profesionalas žur
nalistas moksleivio metuose ra
šė dienraštyje “Naujienose” ir 
“Margutyje”. Yra sūnūs An
tano ir Marcelės Stelmokų ku
rie gyvena aukščiau minėtu 
adresu. Mokslo užbaigimo pro
ga buvo surengta puota, ku
rioj atsilankė daug draugų, 
kaip tėvų, taip ir jaunuolio. Vi
si gražiai laiką praleido prie 
skanių valgių, gėrimų ir drau
giškų kalbų.

Kaip draugai A. M. Stelmo
kai, taip jaunas žurnalistas yra 
visiems šios puotos dalyviams 
širdingai dėkingi.

Senas Petras

OLGOS AMBROSE GRADUA- 
TION

18th APYLINKČ — Panelės 
Olgos Ambrose, 1843 So. Hal- 
sted St., užbaigimo pradinės 
mokyklos puota gražiai pavy
ko. Atsilankė daug draugų.

Vyrai Kviečiami į 
Diktatorių Maršą

Chicagos Lietuvių vyrų cho
ras renkasi birželio 27 d. 7:30 
vai. vakare Naujienų name su
sipažinti su lošimu veikalo 
“Diktatorių Maršas’’, kuris bus 
perstatytas rugpiučio 14 dienų 
Naujienų piknike.

Prašome visų choristų susi
rinkti anksti. Perstatyme daly 
vauja 40 vyrų ir apie 5 mote
rys, —T. R.

“ Ypatinga lietuvio
_ Vaistinė

Highlande

“Paskutinis 
Gimtadienis”

GARFIELD PARK — Al 
Stuporas, sūnus gerų lietuvių 
pp. K. Stuporų, 227 5. Cicero 
avenue, šeštadienį šventė “pa
skutinį gimtadienį”.

To gimtadienio ceremonijos 
įvyko pas pp. Jonikus, Lemont, 
III., kur susirinko gražus bū
rys jaunuolių ir “senuolių”. 
Buvo būrys pirmyniečių, Nau
jos Gadynės narių, pp. Pūkiai, 
Garadauskai, Jonikai ir kele
tas kitų-

Tai buvo “paskutinis gimta
dienis” ne todėl, kad Albertui 
gyvenime dienos jau suskai
tytos, bet todėl, kad netrukus 
praras jis laisvę. Tą laisvę 
jam atims graži, meili jauna 
panelė iš Bellivood, UI.,—Ele
na Daubaraitė. Netrukus abu
žygiuos j vedybinių leidimų' Išsiėmė Leidimus 
biurą ir paliks Mr. ir Mrs. Stu
porai.

Taigi, šeštadienį Al gavo pa
skutinę progą pasidžiaugti sa
vo nykstančia laisve su drau
gais- Buvo gausiai apdovano- Chingo, 23 
tas, “vinčiavotas”, ir palydė-j George Smith, 26, su Helen 
tas ateitin kuogeriausiais visų Pivorunas, 20 
susirinkusių linkėjimais-

Al Stuporas yra gabus, inte-. 
ligentiškas jaunuolis. Mikliai

Naujienų-Acme Telephoto
NUŽUDĖ DU TEISME — 

Arthur Emil Hansen, kuris 
pralaimėjęs bylą Los Ange
les, Cal. teisėjo ir policijos 
akyvaizdoje. nušovė du advo
katus.

į

Šių dienų jaunuoliai labai Nepardavinėja Patentuotų Gy- 
nusistebėtų patyrę kiek daug 
mes nežinojome 25 metus lai
ko atgal.

Ąolių Vien Pildo Receptus

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

Nakt|. Pristatymas Mieste ir 
Priemiesčiuose. 

Tel. ARDMORE 6975

$6.00 
$6.00

Chrysler-Plymoutii •

Vedyboms
(Chicago je) .

Martin Onelius, 26, su Julia
Wilsky, 21

John Lumsargis, 25, su Ann

John Druktinis, 25, su Jean 
Dojrscak, 20

Jacob Eoss, 24, su Gertrude 
iShalkus, 20

te ir daug dalyvauja Pirmyn —
Choro ir kitų lietuviškų gru- GclVO ]
pių veikime. Jam malonu pa- PerskirRS 
linkėti kuogeriausios ateities1 Magdalena Stephens nuo 
ir malonaus “nelaisvės” gyve- bert Stephens 
nimo, o pp. Stuporus pasvei
kinti gero stiliaus išauklėjimu thony Mackiewicz

Gimtadienio vakarėlį suor-| 
ganizavo ir suruošė Pranas 
Pūkis su sesutės Stellos ir ke-1 
lių draugų pagalba.

—Buvęs

YPATINGI MARGŲ SIŪLŲ MEZGINIAI.

JIFFY CROCHET PATTERN 1757
No. 1757 — Ypatingi margų siūlų mezginiai komodei 

stalui apkloti.

Marge Mackievvicz nuo

Universal State 
Bankas Išmokėjo 
7!/2% Dividendų

Ro-

Jau Išsiuntinėjo Čekiu® 
Depozitoriams

Pereitos savaitės pabaigoje 
Universal State Banko depozi- 
toriai gavo dividendų čekius 
nuo reieiverio Charles II. Al- 
bers. Čekiai atstovauja 7V^% 
pinigų, kuriuose depozitoriai 
turėjo banke tuo laiku kai jis 
užsidarė 1932 metais-

5^2 % pinigų dividendams 
receiveriai surinko iš turto 
likvidacijos, o 2% iš banko šė-

mu. Todėl ir iškaba sako “vien 
prescriptions.”

Vaistinės savininkas ’ yra p. 
Alfonsas Pulsuckis, Dr. Pulsuc- 
kio Le Van brolis. Jis yra pa
tyręs vaistininkas, per ilgus 
metus dirbęs vaistinėj prie 35 
ir Archer Avė., o ir dabar yra 
pasiruošęs visiems kuo geriau-1

HIGHLAND — Highland yra! šia patarnauti. Man jis yra ži- 
y v. . . . . Chicagos miesto pietų dalis su nomas kaipo geras ir teisingas

Pavyzdžiui paimkime kad ir gražjais dideliais namais ir gra- jaunuolis, malonaus budo žmo- 
1912 m. jauną New York Ii- žiomjs rezidencijomis. Biznio Sus su visais draugiškas.

Linkiu ir nuo savęs jam pasi • 
’ Cįa rasime didesnių. sekĮmo jo profesijoj. Patartina 

ir mažesnių sankrovų įvairių! vietos jr toliau gyvenantiems 
tautų, larp biznierių ir šiaipįnctuviams naudotis jo patarna-

mes reporterį, kuriuo aš esu centras yra 79 jr Ashland gat- 
labai susidomėjęs. Jo vardas , - 
yra Alexander Wollcott; jis1 
yra 25 metų amžiaus ir seka
mai galima apibudinti tai ko 
jis nežino Pažiūrėkime: Jių 
kenčia nuo “Inferiority Comp- 
lex”, bet niekad apie tai nėra 
girdėjęs Jis niekad negirdėjo 
apie dienos šviesos taupymą. 
Negi apie rayoną. Negi apie 
sovietus, negi apie insuliną, 
negi apie G-menus, negi apie 
“brocoli”. Jis dar nėra matęs 
vieno šmoto maudymosi kos
tiumo, negi nėra skaitęs laik
raščiuose pletkų skilties. Jis 
niekad negirdėjo apie “stęp- 
:n”, negi apie neblaivumą. Jis 
dar niekad negirdėjo radio. 
Jis niekad nematė kalbančio 
kru taniojo paveikslo. Jis nie
kad nematė judančios karika
tūros, negi cementinio kelio, 
nė Neon šviesos. Ne, negi ga 
žolino stoties, nė rankinio lai 
krodėlio.

Jis gyvena visai skirtingame 
pasaulyje, negu 1938 m., Ame
rika. Jo supratimas yra visai 
skirtingas. Imkime tik poTą- 
Ką jis.mano apie darbą? Jo 
supratimu, darbas yra toks 
dalykas, kurį žmogus gali 
gauti kada tik nori dirbti. O 
karas? štai karus veda tik to
limos komiškos operos šalys 
Centralinėje Amerikoje ir Bal
kanuose. - ■

Kiek daug dar jis turi iš
mokti! —/L B.

gyventojų rasime ir brolių lie
tuvių.

štai, kiek laiko atgal, čia dar'

Nusižudė Moteriškė

vimu—“Savas pas savų.”
—M. K. .

męs ir augęs sugabus žemai
tis, atsidarė vaistinę prie 1537 
W. 79th St. Ši vaistinė skiria- Wilcox Street, rado kūną 30 
si nuo visų kitų vaistinių tuoj metų moteriškės Helen Payne. 
kad ji nepardavinėja jokių pa- šalę gulėjo šautuvas. Policija 
tentuotų gyduolių, vien tyras spėja, kad moteriškė nus*/u>- 
gyduoles, sulig daktarų nurody- dė.

Įnamis namuose ties 2513

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

rb

DAUGYBĖ VARTOTŲ 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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pian is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j formas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YARDS 3408

TAUPYKIT KUPONUS
Už MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims »setus.

Republic 7345
PAUL’S Funriture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Čia galima priminti, kad su ! 
banko receiveriais jau atsi- | 
skaitė didelis nuošimtis ma
žųjų Universal Banko šėrinin- I 
kų. Turėdami tik po kelis še- 1 
rus ir nenorėdami arba nega
lėdami eiti bylinėtis, jie atsi- j 

ar teisė. Iš stambiųjų šerininkų 
Į atsiskaitė berods tik keletas, 

„ bet didžiuma teismo keliu ban- 
1 do išvengti mokėjimo. Aiški- 
I na, kad neturi pinigų, arba iš- 
| tikrųjų negali.

• 71/ž% če^is išsiuntinėtas per- 
■ eitos savaitės pabaigoje yra 
| ketvirtas dividendas depozito-, 

riams. Ar bus daugiau dividen
dų dabar dar negalima pasa-

;__ j kyti-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

PADOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

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

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE:

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

Viso- .........................

$8.00
$4.00

$12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams .............

26 šmotų Setas, persiuntimas 
ir apdrauda ’............

Viso ..............................................

$5.00

$4.50

$9.50

No. 1757
I

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavadį No.

AdresasVardan ir pavardė Adresas

MiestasAdresas

Miestą* ir valstija

PETER PEN

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

Miestas
U-l '■?. '

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

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

LIGONINES—
HOSPITALS

i' *
■ -n

. N'

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $^£.50
GYDYMAS ................SCn.OO
LIGONINĖJE .................... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15.00
RAUMATIZMAS 39.00

greitai palengvinama .........“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus I ’

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTS

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 Wett Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VTGTORY 0670.

’TaI. Bou1<*vard 6387.
ZELVIS BUILDING CO.

GENERAUS KONTRAKTORIUS 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų n>- 
iiųę Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė. 

. chicago, nx.

M/



Pirmadienis, birž. 27, 1938

Musų Skaitytojai
Joniškietė Važiavo, 
O Joniškiečiai Trugdė!

niškietė važiavo. O joniškietis 
kišo garadą į ratus1

Na, ir tu žmogus norėk, kad 
aukštaičiai su žemaičiais su
tiktų, jei net patys parapijo- 
nai nenori bloliškai sugyventi.

Andai, visai neseniai joniš- 
kietė pasiryžo į tolimą kelio-j 
nę ir sukvietė savo draugus 
(kurių ji daug turėjo) atvykai 
ją išleisti, nes su jais atsiskir
dama norėjo paspausti dešinę! 
o( draugai taip pat norėjo pa
linkėti laimingos kelionės Ta 
Joniškietė taipgi buvo užpra
šius ir Joniškiečių L. K. Klu
bą dalyvauti tame išleistuvių 
pokilyje, ir klubas buvo pasi
žadėjęs. Joniškietė nudžiugo 
taip pat ir daugelis Joniškįe- 
čių Klubo narių. Tai tikrai bus 
malonu ir gražu bendromis 
mintimis pasidalinti! Vieną- 
kitą valandėlę linksmai pra
leisime. Rodos, kas nenori su 
tuo sutikti ir kam tokis drau
giškumas nėra pageidauja
mas?

Penktadienį Prasi
dės Grant Parko 
Koncertai

Ruoš Koncertus ir Kituose 
Parkuose

cagos Grant Parke prasidės 
vasaros simfoninių koncertų 
sezonas. Sezonas susidės iš 67 
koncertų, kuriuos pildys visos 
žymesnės Chicagos simfonijos 
orkestros.

NAUJIENOS, Chicago, JH '

Parapijinių kliubų sąjunga
Vienas iš narių pastebėjo, 

kad Naujienose tilpo straips
nelis, kur autorius nori suor
ganizuoti sąjungos pamatais 
visus parapijinius klubus, dr- 
jas ir grupes į vieną ryšį. Val
dyba įgaliota pasiteirauti su 
to projekto skelbėjais ir ra
portuoti sekančiame Kupiškė
nų Kultūros Draugijos susi
rinkime.

CLASSIFIED APS. Į
PERSONAL

Asmenų Ieško
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PAIEŠKAU MOTERS ar mergi

nos apie pusę amžiaus, kad butų 
jiznierka, prapertierka arba far- 
mierka ir nors kiek pamokinta. Aš 
esu vaikinas pusamžis ir esu. paty
ręs prie biznio ir turiu gerą dar
bą. Malonėkite rašyti laišku — 
Box 849, 1739 So. Halsted St.

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

Bet Lietuvoje yra sakoma, 
jeigu jaunąjai grįžtant iš jau
nojo pusės šu žvalgais parbė
ga zuikis skersai kelio, tai 
žinok, kad sutuoktuvės suįrs. 
Panašiai ir čia su kai kuriais 
Joniškiečiais įvyko. Užsirūsti
no kai kurie valdybos nariai, 
sušaukė ant greitųjų susirinki
mą ir nutąrė kuo greičiausiai

Retkarčiais koncertuose taip
gi dalyvaus žymus solistai, 
pav. Rosa Raiša, Lily Pons, 
Tito Schipa ir t. p.

Koncertai taipgi bus ruošia
mi ir kituose parkuose- Lin
coln ir Jackson Parkuose—kas 
sekmadienį, 8 vai, vakare, ir 
Garfield Parke—kas penkta-

Koncertų sezoną Grant Par
ke penktadienį atidarys Chiea- 
gos operos • simfonija. Solistė 
bus Rosa iaisa. -

Baigė Statyti Ir 
Išbandė Šliūžes 
Ežere

rašyti laišką. Tiesa, nevisi val
dybos nariai tam pritarė. Sek
retorius atsisakė tą laišką Ta
šyti, tad apsiėmė kitas rašti
ninkas, kuris irgi mokėjo grai
žini lietuvių kalbą vartoti. Bet 
kai reikėjo po tuo laišku vi
siems padėti vardus, tai iš jų 
daugelis nenorėjo sakydami, 
na, ir kam čia to reikia. O pa
ti galva prašė svetainės savi
ninko, kad neduotų joniškietei 
salės, jsajkydamas, kad klu
bas neatsako, jeigu bus neda- milžiniškus vartus atidaryti 
teklių. Taigi kaip matyti, jo- reikia nuo 4 iki 9 minučių.

Fcderalės valdžios įsakymu 
prie Chicagos upės žiočių Mi
chigan ežere buvo statomas 
šliūžės. Jų tikslas yra suregu
liuoti vandens plaukimą iš 
ežero į Chicagos lipę. Šliūžės 
jau yra baigtos ir pereitos sa
vaitės pabaigoje armijos in
žinieriai jas išbandė, šliūžių

[ACMK-NAUJIENŲ Foto]

“BIZNIO VAJAUS ”VADA/ — George H. Davis (kai
rėj), prezidentas United States Chamber of Commerce ir 
Georgė W. ‘Mason, prezidentas Nash-Kelvinator korpora
cijos, kurie vadovaus “Biznio Atgaivinimo Vajuj”. Vajų 
vykins Amerikos pramonių salesmonai.

Kas bus Liepos 
17 dieną?

I Dr. Graičunas
Aš manau, kad daug nerei- ------- ------

kia nė sakyti kas bus liepos -------- --------
17 dieną, nes aš manau, kad KupiŠkėllŲ KultUTOS 
jau visi žinote. Jeigu dar ne
žinote, tai turiu pranešti/kad: Draugijos Matomi ir 

Nematomi Darbai.
nimo Kultūros Ratelis rengia 
pikniką su išlaimėjimais pui
kiame Daniels darže, kuris 
randasi vieną mylią į vakarus 
nuo Kean avė. prie 87 gal. i>

Bilietai yra tiktai po dešimt 
centų. Yra keturi išlaimėji- 
mai; pirmas ir antras prizas 
yra pinigiški, trečias prizas

dovanojo Progress ' Furnitūra 
krautuvė, ir ketvirtas lai elek- 
trikinis laikrodis.

... -5 7.L-;-■'! F?.-.' r'-
•^.Tai malkelimsipirkę obtlie- 
tą už dešimtį centų- galėsite 
praleisti - smagiai laiką ir*dar 
gal išlaimėsite kokią nors do
vaną. Tad nepamirškite visi 
liepos 17 dieną būti Daniels

ku-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas

kiekviena moteris 
NAUJIENAS, gali įsi-

Gražų Sidabrinį
Setą :

Dabar 
ri skaito 
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

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

Dvi gražios suknelės. No. 4721 ir 4838, Viena iš vienos kokios 
spalvos materiolo, o kita iš spalvuoto, margo materiolo.

Sukirptos mieros No. 4721—34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50 co
lių per krutinę. No. 4838 —14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę. •

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

NAUJIENOS Pattern Dept. .
1739, S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia ‘įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.............
Mięros ..................... per krutinę

B A Gėlės Mylintiems
I U U H Vestuvėms, Ban- ' 
ii OMetams, Laido- i

v • tuvėms, Papuoši- i
/ . mama.
^.GĖLININKAS įj

4180 Archer Avenuei
Phol.e LAFAYETTE 5800 S

Chicagos Kupiškėnai yra 
susispietę į vieną didžiulę šei
myną liksiu šviestis ir kilti į 
aukštesnę kultūros normą.,To
ji Kupiškėnų šeimyna kas 
mėnuo laiko susirinkimą ir 
protarpiais teikia pramogą— 
viešą pramogą- Nuo pramogų 
liekamą gryną pelną ir mėne
sines ' duokles sudeda krūvon 
ir siunčia Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijai, Lietuvos 
Kupiškio skyriui:. Skyrius gi 
gautus - nuo "Chicagos Kupiškė
nų pinigus- 4r savas duokles 
pridėję ąsteigė Laisvus kapus, 
juos pagražino; rengiasi staty-

pų sargui mimukip 'Priedai!, 
rengia, kaip galima tankiai 
paskaita^ .pamokas. Į tas pa
mokas susirenka nuo 300 ir 
daugiau klausytojų, didžiumoj 
kaimiečiai — prasčiokai. Kaip

Po susirinkimo traukėsi to
limesnis pasikalbėjimas ptrie 
nepaprastai skanių užkandžių 
ir vaišingumo ponų Balchunų 
Man smagu buvo, aš jaučiau 
kažkokį šiltumą širdyje- 
mano mylimi ir brangus 
piškėnai- Ačiū už vaišes 
nains Balchunams ir lai 
vuoja Kupiškėnų Kultūros 
ja.
> Beje, vos nepamiršau, nors 
susirinkime nedalyvavo, bet 
mano atidą kreipė trys moky
klos amžiaus mergaitės. Viena 
p. Balchunų, kitos dvi vieš
nios. Tykiai, mandagiai tarp 
savęs vedė pašnekesį. Ne bur- 
žuaziškos aristokralės-tuščia- 
galvės, riestanosės, pasipūtė
lės; bet aristokratės aukščiau
sio intelekto!

Taip, Amerika stebuklinga 
šalis, nes pajėgia pirmoj kar
toj ištobulinti aristokratišką 
intelektą tarp lietuvių. Ir tą 
aš tėmijau dideliam nuošimty
je musų lietuvių šeimynų.

Ne kiekybėj, o kokybėj glu
di lietuvių tautos narių atei
tis. Netiek kiek dievas duoda, 
o tiek kiek tėvai prideramai 
gali vaikus išauklėti gludi mu
sų dvasios galimybės.

Ačiū už vaišes ir ačiū už 
suteikimą progos pastebėti pri
auganti musų jaunimą, 
bus kas nebus — lietuvis 
pražus! Valio Kupiškėnai.

13 Metų Didvyris

HELP WANTED—FĖMALE

REIKALINGA MERGINOS paty
rusios prekybos įstaigai už veiter- 
<ą, ne jaunesnės 21 metų. Atsišau
kite 4311 So. Halsted St.

FOR RENT
Gera proga uždėti kepyklą (Ba- 

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

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, gerai įrengtas. Priežastis 
patirsite vietoje. 2446 W. 71st St

Tai 
ku- 
po- 
gy- 
Dr-

Kas 
ne-

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDGN STORAS su visais fik- 
čeriais, tinkamas, bučernei ar ta- 
vemui, nebrangi renda. TONY 
BIVAINIS, 501 West 37th St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino ar merginos prie 2 žmonių. 

7207' So. Campbell Avė.

FURNITURE-FLKTURE FOR SALE 
Rąkandai ir; Įtaisju Pytoyimiii 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

7 ■ CALumet 5269.

. REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmąl-ŽemėPardavimui

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.

PLYTINIS NAMAS su groseme 
ir 5 kambariai pardavimui ar mai
nymui—2 karų garažas. 2525 South 
Green St. Victory 5024.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ŪKIS, TURTINGA, vaisinga že
mė, 40 akrų alfalfą ir derlius, 40 
akrų Beech ir Maple miškas, 9 
kambarių narnės gerose sąlygose. 
Geros Njarnės 33x70, du vištininkai, 
dvilipis garažas, gilus šulinys, vėji
nis malūnas — 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 sutvarkyti terminais. 
$1700 Banko morgičius—laikas 17 
metų iš 4*6%. Visa kaina $4,000. 
Rašyti 1739 So. Halsted, Box 845.

13 metų berniukas Sam Sar
gis, nuo 2646 Orchard St., iš
gelbėjo nuo* mirties Michigan 
ežere ll<mfetų; Calvin ZinkcL 
Išgelbėtojo brolis Carl, 9 me
tų, prigėrė.

Sargis šoko vendeniu su vi
sais rūbais ir pats vos 
gėrė kitą gelbėdamas.

ncpri-

Išėmė Iš Plaučių
Atsegtą Sagutę

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaj. irTrokaj Par^yimii.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY .

ties 1340 West 63rd S t.
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 nebuęi 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

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

RHINELANDER, WIS. pardavi
mui ar mainui į Chicagos namą 
119 akrų farma No. 1 žemė, maši
nos ir stakas. Prie gero kelio ir 
lake front. Priežastis pardavimo— 
negaliu viena apsidirbti. Platesnių 
žinių suteiksiu per laišką.

ANNA LUKAS, 
R. 1, Rhirfelander, Wis.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Pa tarną vimas

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.

ADOMAS WTDZUS PRANEŠU 
visiems Chicagiečiams draugams ir 
pažįstamiems, kad sugrįžau į savo 
seną automobilių taisymo biznį; 
nesvarbu koks yra trubelis jūsų ka
rui ar trokui, aš galiu pataisyti la
bai prieinama kaina. Mano patyri
mas per daugelį metų, sutaupys 
jumS pinigų. Reikale šaukite 2625 
West 47th St., Tel. Lafayette 0376.

Bandyk —į Renduok — Pirk! 25c— 
nėra kitokių išlaidų. Skalbyklos, 
valykliai, radio, telefonų kombina
cijos, refrigeratoriai. Bandyt galit 
be prievolių ir kelis. Mes ir taiso
me visus tuos daiktus ir įskaitome 
pataisymo mokestį, perkant naują.

/ Bim Merles
1451 W. 63rd St.-yTel; Republic 2269

------------------------------------—■--------------------------------- ----- — - ■■

užbaigti, tai nevilkinant pra
sidės Liaudies Namo statybos 
darbas, kad sulaukus 25 meti
nių Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių galėtų atšvęs
ti tas iškilmes savuose Liau
dies Namuose.

Turi gabią valdybą
Tai štai, trumpai, darbas 

Chicagos Kupiškėnų šeimynos. 
O ar žinot, gerbiamieji lietu
viai ir lietuves, kodėl Chica- 
gos Kupiškėnams taip sekasi? 
Todėl, kad jie nepaprastai-pa
vyzdingai ir sutartinai sugyve
na, susiklauso. Kupiškėnų Kul
tūros Draugiją vadovauja dar
bšti, sugabi ir pasišventusi 
valdyba—aiškiaus 
—tėvūnai, kuriuos 
draugijos nariai.
gelbsti Chicagos kupiškiejės 
moterys. Be jų pagalbos gal 
mes vyrai ir nenuveiktumėm 
lokių kilnių,, garbingų^ darbų, 
su kuriais galime pasididžiuo
ti. • »

štai, kad ir praeitas mėne
sinis susirinkimas, ‘įvykęs pas 
ponus P. Balchunus Brighton 
Phrke, kuriarnę nutarta pasių
sti tuojaus (^lOO) vieną šim
tą dolerių, ne litų, Kupiškėnų 
Laisv. Et. Kultūros Draugijos 
skyriui. Tėvai Matekoniai pa
siuntė savo. įpylimą dukrelę 
Lietuvon su' Pirmyn choru pa
viešėti ir tąja' proga Atlankyti 
Kupiškėnus Lietuvoje.“ Nąriąi 
vienbalsiai nutarė surengti1 iš
leistuves Matėkonių dukrelei, 
išrinko ir įgaliavo komitetą, 

surengti

Dr. PaUl Holl.inger Illinois 
Research ligoninėje padarė įdo
mią operaciją 21 mėnesių kū
dikiui Joe Clark, kuris prarijo 
atsegtą špilką. Špilka atsidūrė 
plaučiuose ir kūdikis tik su di
deliu vargu galėjo kvėpuoti. 
Daktaras Hollinger <tą špilką 
išėmė per gerklę su pagalba 
instrumento, vadinamo' “Bron- 
koskopu”. Špilka išbuvo plau
čiuose apie du mėnesiu

DAUGYBE VARTOTU KARŲ
BUICK &. PONTIAG - 

MILDA AUTO SALES 
806 Wes»t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

laiko.

FINANCIAL 
Finansai-Paskoles

gerbia visi
Draugijai

Šis Vagilis
Labai Piktas

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

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

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

Savings -Association
1739 So. Halsled Street

PARDAVIMUI TAVERNAS 
turi parduoti nebrangiai.

2651 West 59th St.
Trys vagiliai sulindo į North 

Side Ice and Coal Co., 1233 
N. Wells,- padaryti plėšimą. Už
klupo savininką L. Goldstein 
ir pareikalavo atidučti .“visus 
pinigus”. Golstein atidavė jiems 
$20, tikrindamas, kad daugiau 
neturi. Bet vienam vagiliui pa
sirodė, kad to negana ir išlik
tumo paleido kulką į Goldsteiną. 
žaizda nepavojinga.

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

1441 East 63rd St.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkese nuo 5 iki 15 metų..
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

PARSIDUODA tavernas, barge- 
nas $1000 paveiks. 4318 North River 
Road, Schiller Park. JUS GALITPelningiau

PARDUOTI
Nusižudė — $5 Savaitėj 
Neužtenka Pragy
venimui

i

t

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge
ra vieta. Priežastis—liga. 720 West 
35th St. . ■•• ■ • ■

y

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

i /'t .
Iš ežero, netoli Deming 

Place,' policija ištraukė apie 
50 metų moteriškės kūną. Pa
vardė nežinoma. Jos ridikiu- 
lyje rado sekamo turinio raš
telį; “Nieko nekaltinkite. Aš 
negaliu toliau taip vargti, gau
dama tik $5.00 savaitėj. .Trys 
doleriai eina nuomai, o gyve
nimui lieka tik $2.00

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...
• ‘ l

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų išgarsinimu.'kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 
mus duodame gerų nuo
laida.

I fiVFIKIR “« L U I E1111U Pasaulio
Dalis.

-KV1ETKININKA8-«
Gėlės Vestuvėins. Bankietami 

ir Pagrabamg. -
3316 So. Halsted Street ’

Tel. BOULEVĄRD 78U :(Miestas ir valstija)
kuris ir. pasirūpino 
išleistuvių vakarą

••c ,W vi,,

Garsinkitės “N-nose’ į
r 'J* *
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Pirmadienis, birž. 27, 1938

290 ORGANIZACIJOS, 120 DELEGATU A. 
L KONGRESO SUVAŽIAVIME 

SCRANTONE
Suvažiavimo Posėdžiai šeštadienį Prasi

dėjo. Pagerbė Julių Mickevičių.
v. SCRANTON, Pa., birž. 26.— 

Vakar antrą yalandą po pietų 
Jerinyn viešbutyje prasidėjo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
suvažiavimas. (Tarne pačiame 
viešbutyje pirmadienį, birž. 27 
prasidės SLA seimas).

Pirmą posėdį atidarė pirmi
ninkas Dr. Antanas Montvidas. 
įžanginėj kalboj trumpai api
budino Kongreso istoriją ir nu
veiktus darbus. Jis paprašė su
važiavimo dalyvių atsistoti va
landėlei ir atiduoti pagarbą Ju
liui Mickevičiui, pirmam Kon
greso pirmininkui, kuris nese
niai pasimirė.

Konferencijoje dalyvauja 120 
delegatų. Jie atstovauja du šim
tus devyniasdešimts organizaci
jų su. 43,705 nariais.

Po įžanginės kalbos pirmi
ninkas Dr. Montvidas paskyrė 
mandatų komisiją: J. Saikus— 
Cbicago; p-lė M. Brown — 
Brooklyn; A. Litvin — Chica- 
go ir V. J. Valaitis — Ne\v Bri
tam, Connecticut.

Rezoliucijų komisiją sudaro: 
Dr. P. Grigaitis, S. Michelso- 
nas, Dr. A. Montvidas, A. Bim
ba. K. Mizara ir V. Andrulis.

Pp. M. Kemešienė ir Antoi- 
nette Uogaitė visiems delega
tams prisegė po Kongreso kas
pinėlį. Kaspinėliai yra Lietuvos 
vėliavos spalvų su žodžiais, 
“Amerikos Lietuvių Kongre
sas“.

Raportą iš Centralinio Ko
miteto išdavė sekretorius L. Jo
nikas. Jis nurodė, kad Kongre-; 
sas, buvo suorganizuotas atstei-

gimui demokrhtijos Lietuvoje.
Sekretorius Jonikas raporta

vo, kad Kongresas siiuntė au
lais Lietuvos politiniams kali* 
niams ir jų šeimoms; pasiuntė 
eilę protestų valdžiai, ir surin
ko tuksiančius parašų petici
joms, kuriose reikalaujama 
amnestijos Lietuvos politiniams 
kaliniams. Tas peticijas! įteikė 
Lietuvos atstovai Washingtone.

Kongresas taipgi išleido Dr. 
A. Montvido pamfletą, “Lietu
vos Nepriklausomybę Minint“ 
ir lapelius “Sportas ir Politi
ka“.

Iš sekretoriauju Joniko rapor
to taipgi paaiškėjo, kad Kon
gresas turi’ 29-is skyrius.

Kasoje $343.32
Bendrą finansų raportą iš

davė finansių sekretorius p-lė 
E. Mikužiutė. Birželio 30 d. 
1937 m. kasoje buvo $695.21. 
Nuo liepos 1, 1937, iki birželio 
20 d., 1938 įplaukė $1,380.48. 
Išlaidų kongresas turėjo $1,- 
732.27. Kasoje dabar yra 
$343.33. * ‘ t

Po raportų įvyko diskusijos, 
kuriose dalyvavo delegatai iš 
Haverhilį Mass., Boston, Mass., 
Brooklyn, N. Y., New Jersey, 
Detroit, Mich., Cbicago, III., ir 
Philadelphia, Pa. v

Tolimesnius raportus nuo 
Kongreso skyrių sakaitė E, Mi
kužiutė — Chicago; S. Michel- 
sonas — Boston, Mass.; J. Bak
šys — Worcester, Mass., ir p. 
Stokovas — Brooklyn, N. Y.

Kor.

[ACME-NAUJIENŲ Photo] 
“šeimyninis“ dviratis, ku-ĮDOMUS DVIRATIS — Keturių ratų, įdomus 

ris neseniai pasirodė Paryžiaus gatvėse.

Lietuvaitė, Trys 
Kiti Sužeisti 
Auto Nelaimėje

Tėvas Automobiliu Užmušė 
Dukterį

Žuvo po Automobiliu 
Lietuvis Bėgdamas 
Paskui Sviedinį

Pragaištingas Baseball 
Lošimas

Ekskursija Lietuvon 
Liepos 1 Dieną Lai
vu “Gripsholm”
Panieks Klaipėdą Liepos 12 d.

“Dėdė” Mišeika j 
Tebeguli Ligoninėje

“Džiaugiasi” Kad Nuplovė
Koją

(ACME-NAUJIENŲ FoUH
' ■ ■ • ' • •

PENKI SUŽEISTI SPROGIME — Spro gįmas W. R. Meadows deguto ir asfalto 
dirbtuvėje, Elgin, Ilk, kuriame penki darbinjnkai buvo sunkiai sužeisti.

Prie 95-tos ir Harlem ave
nue, netoli Tinley Park, įvy
ko nelaimė, kurioje du auto-1 
mobiliai ir keturi žmones bu
vo sunkiai sužeisti.

Tarp sužeistųjų yra lietuvai
tė Estelle Butkus, 27 metų 
amžiaus, nuo 856 West 122nd 
Street. Ją apipiaustė sudaužy
tų langų stiklai.

Ji važiavo su Harold Jasper- 
son, savininku alinės Calumet 
Parke. Jis aiškino policijai, 
<ad vieškelį tuo laiku buvo 
užgulus tiršta migla ir jis įva
žiavo j antrąjį automobilį dėl 
miglos jo visai nepastebėjęs.

Antrame automobilyje va
žiavo 26 metų Hovvard Yates, 
nuo 109th ir Harlem, ir Doro- 
thy Phelps, 22, nuo 9608 S. 
Meade Avė. Abu paguldyti 
Little Company of Mary li
goninėj.

Traginga nelaimė įvyko pe
reitos savaitės pabaigoje ties 
2045 Lyndale avenue. Užde
gęs automobįlio motorą, bet 
heišėmęs jo iš gyrų, 22 metų 
Henry Hoch užmušė savo 15 
mėnesių dukrelę Irlean. Au
tomobilis šoko iš garažo, ku
riame stovėjo, ir sutriuškino 
prie durų stovėjusį lopšelę, 
kuriame gulėjo duktė. Ją už
mušė vietoje-

Mirė 6 Savaičių 
Kūdikis per Klaidą 
Gavęs Benzino
Jaunas Daktaras Ligoninėje 

Neapsižiurejo

Numatoma, kad ši antra 
ekskursija, per švedų Ameri
kos liniją išvažiuos sekanti 
ekskursantai per Naujienų 
Laivakorčių Skyriaus patar- 
najr-TTTEąY?

A įkertas Lukoszunas, 
Wm. Skimel 
Paulina Klimas, 
Richard Klimas, 
Victoria Uckeviczienė, 
Petronėlė Girdenienė, 
K azim i e ra Pelniau i e n ė 

ir dar keletas, kurių vardus 
prašo neskelbti.

šie ekskursantai išvažiuos 
išTroSallc stoties birželio 30 
(lic1Tą\9:20 vai. ryto.

Iš New Yorko išplauks lie
pos 1 d. 11 vai. ryto. Gofhen- 
burge, Švedijon pribus liepos 
10 d., Gothenburgc pernakvos 
viešbutyje ir liepos 11 dieną

Vincas “Dėdė” Mišeika te
beguli Cook apskričio ligoni
nėje, 52-trame warde-

Pereitą savaitę jam buvo 
nupiauta koja. Labai nusimi
nęs, kad negalėjo išvengti dak
taro peilio, bet tuo pačiu lai
ku “džiaugiasi”, nes nebejau
čia baisių skausmų, kuriuos
kentėjo prieš operaciją ir per 
ilgą laiką gulėdamas namie.

Daktarai sako, kad kaip šią
savaitę ar kitos savaitės pra
džioje ligonis galės grįžti na
mo. Lankytojas

• Chicagos Apšvietos taryba 
skelbia, kad 10,719 mokiniai 
užsiregistravo ir lanko Chica-' 
gos viešas vasarines pradines 
ir high school mokyklas- Per-( 
nai vasarą buvo virš 300 dau
giau mokinių. > ’|

Adv. R. D. McLaughlin (ant grindų) ir adv. J. Irving Hancock (kairėj, ant suolo), 
kuriuos Los Angeles, Cal., teismo salėje, užpykęs klientas Emil Hansen nušovė, ka7 
pralaimėjo bylą. . / '

traukiniu pribus 3:30 po pietų 
Stockholine. 4 vai. sės ant lai
vo “Marieholin“ ir pribus 

a Klaipėdon liepos 12 d., apie 4 
vai. po pietų.

šią ekspursiją lydės švedų 
New Yorko ofiso tarnautojas 
Vladas Muchinskas. Su šia ek
skursija f lauks ir būrys Ame
rikos lietuvių atletų.

Naujienų Laivakorčių S fa

Laike Audros
Du Žuvo

1 Laike smarkios audros Chi- 
Acagos apylinkėje, pereitos sa
ulaites pabaigoje, patvinusiam

Pine Greek prigėrė jaunutė 
duktė architekto Phil Jackson. 
Pine Creek randasi apie 30 
mylių nuo Rockfordo. Jackson 
yra WPA tarnautojas iš Whea- 
ton, III-

Richland apskrityje perkū
nas nutrenkė ūkininką Guy 
Runyon.

SCHMELING LIGONINĖJE — Kairėj X-Ray paveikslas, kuris parodo kiir M. Schmelingui buvo nulaužtas nu
garkaulio išsikišimas, o dešinėj Schmelingas New Yorko Polyelinie ligoninėje. Kaulas bųVo nulaužtas laike kum- 
štynų su Joe Louis, kurias Schmeling pralaimėjo nokautu pirmam raunde. f

Apskričio koronerio biuras 
pradėjo nuodugnų tyrinėjimą 
nešmagauš įvykio Chicagos 
Prešbyterian ligoninėje. Ten 
pereitos savaitės pabaigoje mi
rę 6 savaičių kūdikis Edward 
Marsalėk, sūnūs pp. Edward 
Marsalek, nuo 4212 So. Keat- 
ing.

Kūdikis turėjo tumorą a^t 
vidurių. Kadangi negalėjo pri
imti maisto per burną, tai li
goninės gydytojai kūdikį val
gydino per odą. Periodiniai po 
oda suleisdavo glukozo — tam 
tikro maistingo, cukrinio sky
stimo.

Bet vienas jaunas daktaras 
—internas padarė klaidą. Glu- 
kozas ir benzinas buvo beveik 
vienoduose buteliukuose. Neap- 
sižiurėjęs, jis įtraukė adaton 
apie dešimts kubinių centimet
rų benzino ir tą skystimą kū
dikiui suleido. Pamatęs klaidą, 
daktaras bandė kūdikį gelbėti, 
bet po 36 Valandų jis numi
rė.

Koroneris darys kūdikio kū
no skrodimą tikslu patirti ar 
kūdikis tikrai mirė nuo benzi
no ar nuo kitų priežaščių.

Atidarys Englewood 
Mokyklos Skyrių 
3ridgeporte

Chicagos Apšvietos Taryba 
praneša, kad Bridgeporte bus 
atidarytas Englewood High 
School skyrius. Vieta tam sky
riui parinkta <McClellan pradi
nėj mokykloj, ties 3527 South 
Wallace Street.

Pirmiau skyrius veikė Gra
bam mokykloje, ties 4436 So. 
Union avė., bet pasirodė, KaJ 
ten vietos permaža. McClellan 
mokykloj skyrius turės dešimts 
kambarių,

Skelbimai Naujienose 
’voda naudą dėlto, 

k!ad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Tuščiame lote, prie Prince- 
ton avenue, būrys jaunų ber
niukų lošė baseball. Vienas jų, 
18 metų amžiaus Joseph Pitek, 
nuo 2738 Princeton avenue, be
sivydamas ir bandydamas pa
gauti aukštai išmuštą sviedinį, 
išbėgo į gatvę.

Jaunuolis nepastebėjo, kad 
atvažiuoja automobilis ir pa
lindo po juo. Viktoras Stonis, 
automobilio valdytojas, negalė
jo ir neturėjo ganėtinai laiko 
urnai sustoti, kad jaunuolio ne
suvažinėti.1 Rezultatas, baseball 
lošikas Joseph Pitek dabar ne
gyvas. .

Susipažinusi su nelaimės ap
linkybėmis, policija Viktorą 
Stonį išteisino ir paliuosavo. 
Stonis, 23 metų jaunuolis, gy
vena ties 700 W. 35th Street.

Didelis Gaisras 
Vidurmiestyje
Sudegė Mašinerijos Sandėlis;

Nuostoliai $100,000

Naktį iš šeštadienio į sekma
dieni vidurmiestyje kilo gais
ras, kuris sunaikino mašinų 
sandėlį, išsiplėtė į du kitus na
mus ir padarė nuostolių apie 
$100,000.

Gaisras kilo ties 624 Wcst 
Randolph Street, kur randasi 
O. Iber Co., mašinų ir įvairių 
industrinių reikmenų firma. 
Sandėlis buvo šešių aukštų. Ge
sinimas buvo labai pavojingas, 
kadangi aukštos triobėsio sie
nos ėmė irti ir gatvėn krito 
tikras plytų lietus.

Ugniagesių viršininkas M. J. 
Corrigan tikrina, kad namas 
buvo padegtas. Įtaria firmos 
viršininką Oscar Iber.

šudros Padarė 
Milionų Nuostolių 
Valstijai
Užliejo daug namų ir suardė 

susisiekimą

Valstijos valdžia apskaičiuo
ja, kad audros pereitos savai
tės pabaigoje padarė Illinois 
gyventojams apie milioną dole
rių nuostolių.

Daugiausiai nukentėjo ūki
ninkai. Išsiliejusios upės daug 
lauku užtvindė, o be to vėjas 
ir lietus išplakė javus. Ties 
Peoria ir East Peoria iš kran
tų išsiliejo Illinois upė ir už
liejo daug namų. Vietomis van
duo suardė visą susisiekimą ir 
nutraukė elektrą.

Ties Bloomington audros iš
plovė Illinois Central linijos 
ekspresines bėgės.

Brightonparkietis 
Mirė Automobilio 
Nelaimėje
Nukrito nuo Einančio Troko

šeštadienį pasimirė 49 metų 
brightonparkietis Martin Gar- 
gas, nuo 4052 South Campbell 
avenue. Jis buvo sunkiai su
žeistas, kai nukrito nuo einan
čio troko ir ant jo užvirto da
lis troko krovinių. %

South Shore ligoninėje mirė 
45 metų L. Ranedes, nuo 9220 
Brandon avenue, kurį suvaži
nėjo nežinomas “hit and run” 
motoristas. Nelaimė įvyko prie 
pat velionio namų.




