
The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 1, 1914 at the Post Office at Chitago, III., 

under the Act of March 3, 1879
_ ___________________________ ,_________ ■ ■■ _______ - - - ■ ■ - .... -- . - _____ - - ...... ....... - - - -L _....   -■ ■ .... ------ - - ... - - ------------------- ■ ■ .... . I ' ■■■ ■ ■■ .......................... ■ .......................................................................................................................... I I ■■■....... ..

VOL XXV Kaina 3c Chicago, DU Ketvirtadienis/; Birželio-June 30 d., 1938 s No. 153

Užmuštas Jaunas Lietuvis Riaušėse Klaipėdoje
DVYLIKA SUNKIAI SUŽEISTU. JIE GULI 

LIGONINĖSE
Riaušės tęsėsi dvi valandas. Naciai daužė 

lietuvių namų langus.
KLAIPĖDA, Lietuva, birž. rinko vokiečių laivo, atplauku- 

29. — 16 metų jaunuolis Gon- šio iš Danzigo, pasitikti, 
tautas, Klaipėdos muitinės tar- Kitos žinios sako, nepaduo- 
nautojo sūnūs, buvo užmuštas damos vardo, jogei buvo už- 
riaušėse, kurias sukėlė Klaipė- muštas jaunas nacis vokietis.
doje naciai antradienio vaka- ’ 
re.

I

Dvi valandas tęsėsi mušty
nės Klaipėdos gatvėse. Be už-, 
muštojo Gontauto, dar sužeista1 
kritiškai 12 asmenų. Jie ran
dasi ligoninėse.

Smurtininkai išsiskirstė tik 
po to, kai Lietuvos apsaugos 
policija kelis kartus iššovė į 
orą įspėdama nacius. '

Pačios Klaipėdos policija nė 
nebandė riaušių sulaikyti. Ji 
stovėjo ir žiurėjo, kaip nacių 
gaujos daužė lietuvių namų ir 
žydų sinagogos langus.

Riaušės prasidėjo Klaipėdos 
uoste, kur 7,003 žmonių susi-

Karo teismas Trtubau- 
dė mirtim žydą Pa

lestinoj
JERUZALĖ, Palestina, birž. 

29. — Trečiadienį čia tapo pa
kartas, karo teismo įsakymu, 
jaunas, 19 metų žydelis už tai, 
kad jis apšaudė arabų busą šių 
metų balandžio mėnesio 21 die
ną. Žydelis, Benjamin Joseph, 
buvo kįlęs iš Lenkijos.

Roma bijo ispanų 
atakų

BOMA, Italija, birž. 29. — 
Del nepaliaujamų italų atakų 
prieš neginkluotus Ispanijos 
miestus pereitos savaitės gale 
Ispanijos vyriausybė pareiškė, 
kad ir ji svarsto klausimą, ar 
nekeršyti italams. Nors vėliau 
ispanai paneigė žinias apie ker
štą Italijai, nors italai sako, 
kad ispanai nedrįs grąsinimo 
vykdyti, tačiau naktimis pas
kutiniuoju laiku Italijos švitu- 
riai didesniu budrumu nušvie
čia Romos padangę, negu se
niau. Italai prisibijo, kad Is
panijos respublikos lėktuvai 
neužpultų pačios Romos.

Illinois senatas pri
ėmė namų bilius

SPRINGFIELD, III., birž. 29. 
— Trečiadienį Illinois valsti
jos senatas priėmė lūšnoms 
griauti ir namams pigiomis 
rendomis statyti Chicago j e bi
lius. Ar atstovų butas juos pri
ims, parodys ateitis.

Tačiau atrodo, kad žuvo ne vo
kietis, bet lietuvis. Dar sako
ma, kad lietuvių laivas “Per
kūnas” be nič nieko paleidęs 
vandenį iš ugniagasių vamz
džio i susirinkusią prie atplau
kusio iš Danzigo vokiečių lai
vo minią. Tačiau žinant, kaip
elgiasi naciai, provokuodami 
smurto žygius, tenka abejoti 
šitomis žiniomis. Laivo “Per
kūno” įgula veikiausia buvo iš
provokuota pilti į nacius van
denį.

Atrodo, kad Klaipėdoj naciai 
nemėgina vartoti tokias pat 
priemones, kokias jie vartojo 
netolimoj praeity Čekoslovaki
joj, tikslu iššaukti Lietuvos 
konfliktų su Vokietija.

Tyrinės Britanijos 
paslapčių išda

vimą
LONDONAS. Anglija, birž. 

29. — Karo ministerija parin
ko generolą Sir Edmund Iron- 
side vadovauti karo teismui, 
kuris tyrinės, kokiu budu iš
eina viešumon Britanijos prieš- 
orinių atakų apsaugos paslap
tys. Tuo budu norima sužino
ti, iš kur konservatorius par
lamento narys Sandys gavo fak 
tus, kurie liečia karo ministe
rijos veiklą.

Antra vertus, Sandys ir opo
zicija sako, kad Chamberlain 
tuo budu stengiasi pažaboti bet 
kokią kritiką atkreiptą prieš 
vyriausybę. Opozicija reikalau
ja, kad parlamentas išrinktų 
specialią vyriausybės veiklai 
tyrinėti komisiją. Debatai spe
cialios komisijos klausimu par
lamente įvyks ketvirtadienį.

Sukilėliai sulaikyti 
Valencijos fronte --------
HENDAYE, Francuzija, bir

želio 29. — Trečiadienio pra
nešimai sakė, kad lojalistai su
laikė sukilėlių veržimąsi Valen
cijos linkui. Sukilėliai pradėjo 
judėjimą apeiti lojalistų sustip
rinimus iš vakarų šono. Ry
tuose, prie Burriana, sukilėliai 
taipgi sulaikyti. Ir prie Morą 
de Rubielos sukilėliai neįsten
gia pasistumti pirmyn.

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

Debesuota; oras nepastovus; 
šilčiau; lengvi pietų rytų ir 
pietų vėjai; saulė teka 5:17, 
leidžiasi 8:29 valandą.

ŠIANDIEN DU KARTUS KALBĖS KRAŠTUI — Prezidentas Rooseveltas (de
šinėje) kalbasi su ukininku-kaimynu Hy le ’Park apylinkėje, N. Y, kur turi rezi
denciją. Šiandien Rooseveltas pasikalbės su visu kraštu, su radio pagalba. Pasakys 
dvi kalbas, vieną iš New Yorko Pasaulinės parodos žemių, kitą iš Amerikos mo
kytojų suvažiavimo New Yorke. Abi kalbas perduos Chieagos radio stotys (smulk
menos paskutiniame puslapyje).

Farley rezignuos, už- JAPONAI SKUBI PIRKTI MEDVILNĖS 
ims besbolo komisio- PRODUKTUS

Nye atrodo laimėjęs 
nominaciją 

f*

FARGO, N. D., birž. 29. —
Jungt. Valstijų senatorius Ge- 
rald P. Nye, balsų skaitymui 
tęsiantis trečiadienį, atrodė lai
mėjęs republikonų partijos no
minacijas. Nye skaitosi libera
lus republikonas, dažnai rėmęs 
prez. Roosevelto sumanymus. 
Nominacijų balsavimai buvo 
antradienį.

niępiąųs vietą
" NEW N.’ Y., birž. 29: 
— Dienraštis “The Brooklyn 
Daily Citizen” trečiadienį pra
nešė, kad generalis Jungt. Val
stijų paštorius Farley ketina 
rezignuoti šių metų gruodžio 
mėnesį ir užimti organizuoto 
besbolo komisionieriaus vietą. 
Dabartinis komisionierius K. 
M. Landis rezignuos dėl silp* 
nos sveikatos. Besbolo komisio
nieriaus darbas duoda $65,000 
algos metams.

Unijistai skebų 
rolėj

NEW ORLEANS, La., birž/ 
29. — čia jau savaitę laiko tę
siasi CIO narių trokų šoferių 
streikas. Kompanijos, kad iš
vengti dervų su CIO, pasfra- 
šė sutartį su Amerikos Darbo 
Federacijai priklausančia unija, 
nors beveik visi streikieriai 
yra CIO šalininkai.

Samdytojams pasirašius su
tartį su kompanijomis, A. D. 
Federacijos šoferiai, apsaugoja- 
mi policijos, operuoja trokus 
ir laužo streiką. Kitaip sakant, 
unijistai skebauja.

Į New Orleans vyksta CIO 
centraliniai viršininkai ir fede- 
ralios valdžios atstovai dalykų 
padėčiai ištirti. Ypatingu per
sekiojimu CIO narių pasižymė
jo miesto mėras Maestri ir po 
licijos viršila Grosch.

Traukia teisman na
cių vadą; reikalauja 

$3,000,000
NEW YORK, N. Y., birž. 29. 

— Emanuel Jack, New Yorko 
žydas, iškėlė bylą Friitzui Kuh- 
nui, Jungtinių Valstijų nacių

-s ------------
TOKIO,. Japonija, birž. 29. 

Japonijos krautuvės trečiadie
nį didžiausiu skubėjimu supir
kinėjo medvilnės audinius. Mat, 
dieną prieš tai vyriausybės pa
skelbė, kad bus uždrausta med
vilnė namų reikalams vartoti, 
kad ateity ji bus visųpirma 
vartojama Laro reikalams ir! 
eksporto audiniams. Tad ir sku
bėjo krautuvės prisipirkti au
dinių, pirm negu patvarkymas 
Įeis galion, nepaisydamos vy
riausybės užtikrinimų, jogei ša
lis dar turi stakų visiems me
tams ir kad tik po metų laiko

laiko/galAtėkš pereiti prie sin
tetinių produktų vartojimo.

Japonijos komercijos minis
tras Shein Ikeda pažymėjo 47 
reikmenas, kurių gaminimas po 
liepos 1 dienos bus sustabdy
tas. Po liepos 15 dienos dar 
34 reikmenų išdirbimas bus su
laikytas.

Numatoma, kad artimoj at
eityj Japonijoj gali pritrukti 
tokių daiktų, kaip britvų, žirk
lių ir virbalų vartojamų mote
rų plaukams garbiniuoti. Kai 
kurie juokdariai kalba, kad ne
užilgo japonai pataps ilgaplau
kių ir ilgabarzdžių tauta.

Mussolini patarė su
laikyti bombardavi

mą britų laivų
ROMA, Italija, birž. 29. -— 

Italijos atstovas trečiadienį pa
reiškė, jogei Mussolini patarė 
generolui Franco, Ispanijos su
kilėlių vadui, vengti kiek ga
lima bombardavimo Britanijos 
ir kitų svetimų valstybių pre
kybinių laivų, kurie gabena 
reikmenas Ispanijai.

Virginio Gaida, “Giornale 
d’Italia” redaktorius, su val
džios pritarimu parašytame 
straipsny aiškina taipgi, kad 
gen. Franco įsakė sukilėliams 
nepulti britų laivų, kai jie plau
kia jura, ir gerbti Britanijos 
vėliavą kiek galima Ispanijos 
respublikos uostuose.

Naciai uždraudė Vie
nos žydams advoka

tūrą praktikuoti
VIENA, Austrija, birž. 29. 

— Oficialus nacių dienraštis 
“Voelkischer Boėbatcher” tre-

vadui, reikalaudamas iš Kuhno 
$3,000,000 atlyginimo dėl šmei
žtų.

Jack iškėlė Kuhnui bylą 
dėl, kad pastarasis liudijo, 
gei visi žydai, be išimties,

SLA SEIMAS PRADĖJO SVARSTYTI KON
STITUCIJOS PATAISAS

Paskirtos Tautinių Centų ir Skundų 
komisijos

Telegrama Naujienoms:
SCRANTON, Pa., birž. 29. — Pirm atsidarysiant 

penktai Susivienijimo Lietuvių Amerikoj seimo sesijai 
buvo nutrauktas delegatų grupės fotografinis paveiks
las prie miesto salės.

Paskirtos Tautinių Centų ir Skundų komisijos.
Anksčiau nei paprastai Seimas pradėjo konstituci

jos pataisų ir kitokius įnešimus svarstyti.
Popiet kuone visi delegatai išvyko i ežerą Ariel pa

silinksminti. —K. Jurgelonis.

60,000,000 balsu pa- g LIETUVOS
duota sovietų rinki- -----------

mnn«P ’ BiJ0 MIRTI BE GINKEUO- 
lUUUbC TQS SARGYBOS

Japonams brangiai 
kainuoja ofensyvas 

prieš Hankową
SHANGHAI, Kinija, birž. 29. 

— Trečiadienį japonų patran
kos bombardavo Matang for
tus, tikėdamiesi sulyginti tvir
tovės sienas ir priversti kinus 
pasitraukti į antrą Hankowo 
apgynimo liniją, kuri eina ar
ti Hukowo. Tačiau kinų pra
nešimai skelbia, jogei jie atlai
ko japonų atakas. Ir ne tik at
laiko atakas, bet dar daro daug 
nuostolių japonams. Svetimša
liai karo stebėtojai sutinka, 
kad japonų nuostoliai yra di
deli taip kareivių aukomis, taip 
karo medžiagos eikvojimu.

Viesulas užgavo 
Japoniją

TOKIO, Japonija, birž. 29. 
-— Viesulas užgavo Japoniją 
trečiadien’. Dėl viesulo kai kur 
potviniai kilo, sutrukdytas su
sisiekimas geležinkeliais, nu
trauktas telefono ir telegrafo 
patarnavimas. Tokio mieste už
lieta 90,000 namų. Kalno nu-

čiadienį paskelbė 7,126 žydų slenkimas Yokosukoj užgriuvo 
adVoktų vardus, kuriems tapo 20 mokyklos vaikų, du kurių 
uždrausta advokatūra trakti- mirė, o kiti buvo išgelbėti. Dvy-

Jungtinių Valstijų priešai. sta praktikuoti.

to- kuoti “laikinai”. Tačiau 1,050- liko žmonių žuvo įeitose šalies 
jo- ms žydų advokatų, tarnavusių dalyse. Kalno nuslenkimas su

yra Pasauliniame/kare, kol kas lei- laikė geležinkelio patarnavimą
tarp Tokio ir Osaka.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 29. — Kuone 60,000,000 
balsų paduota pereitą sekma
dienį Rusijoj vyriausiųjų so
vietų rinkimuose. 59,542,993 
balsai paduoti už vyriausybės 
kandidatus. Tai reiškia 99.3 
nuošimčius visų paduotų balsų.

Streikas Maytag 
plaujamų mašinų

Įmonėj
NEWT0N, la., birž. 29. —- t

šerifas Earl Shield atsišaukė 
į gubernatorių prašymu atsių
sti į Nexvtoną miliciją ryšium 
su Maytag plaujamų mašinų 
darbininkų streiku, kuris tę
siasi jau apie porą mėnesių.

Policija išvaikė pi- 
kietus New Orleanse

NEW ORLEANS, birž. 29. 
— ^Trečiadienį vietos policija 
užpuolė streikuojančių trokų 
šoferių piketus; Susirėmime po
licija pradėjo \saudyti, tačiau 
ne vienas pikietaotojas nebuvo 
sužeistas, nė nušautas.

Jungt. Valstijų at
stovas priėmė suo

mių monumentą
CHESTER, Pa., birž. 29. — 

Generalus šalies advokatas Ro- 
bert H. Jackson trečiadienį pri
ėmė Suomijos monumentą at- 
žymėjimui pirmųjų suomių at
vykimo Amerikon 17-me šimt
mety. »

Kunigas pasitraukė, 
statys kapines 

šunims
MOLINE, UI., birž. 29. — 

Gordon Memorial Congregation- 
al bažnyčios kunigas Robert' F. 
Rezner trečiadienį rezignavo Aš 
vietos. Jis ketina organizuoti 
kompaniją šunų grabams dirb
ti ir šunų kapinėms operuoti.

Akcijų kainos kįla
NEW YORK, N. Y., birž. 

29. — New Yorko biržoje ak
cijų (šėrų) kainos trečiadienį 
pakilo nuo $1 iki $10 šėrui 
kai kuriais atvejais.

Telšiuose gyvena vienas se
nas kavalierius S. Vienoje gat
vėje jis turi nemažą savo skly
pą ir du nemažus namus, be 
to, ir Šeimininkę, kuri jam iš
tikimai apie 20 metų tarnavo. 
Ne per seniai jis pasijuto ne
sveikas ir visą savo turtą ap
rašė šeimininkei, ; Tačiau, pil. 
jausdamasis, tuo veiksmu nu-1 
skriaudęs savo artimuosius gi
minaičius, kurie turėtų pavel
dėti jo turtą, ir numatydamas, 
kad dėl to iš giminaičių pusės 
gali įvykti išsišokimų, padavė 
atitinkamiems valdžios orga
nams prašymą, jog jo mirties 
valandą, butų paskirtas gin
kluotas sargybinis ir apsaugotų 
jo ramų atsisveikinimą su šiuo 
pasauliu. Kaip teko patirti, šis 
S. prašymas busiąs patenkin
tas. Toks pil. pasielgimas ra
miuose žemaičiuose sukėlė daug 
kalbų, nes tai, rodos, pirmas at
sitikimas, kad žmogus rengda
masis mirti, prašosi ginkluo
tos sargybos.

ADVOKATUI LANDAU BAUS
MĘ SUMAŽINO

Panevėžiškis advokatas Lan
dau už gandų skleidimą Apelia
cinių Rūmų buvo nubaustas 3 
mėn. kalėjimo, bet Vyr. Tribu
nolas tą rūmų sprendimą kasa- 
vo. Apeliaciniai Rūmai šešta
dienį jo bylą pers varstė ir šiuo 
kart advokatą Landau nubau
dė tik 7 paromis arešto, bet 
lygtinai nuo bausmės atleido.

Be to, šeštadienį buvo svar
stomas dar kelios politinės by
los. Klaipėdiškis Beno Dilba 
už priešvalstybinio turinio raš
tų platinimą ir rašymą nubau
stas vieneriais metais kalėj L 
mo. Paulius Lapšies už slaptai 
organizacijai priklausymą nu
baustas 8 mėn. kalėjimo. Klai
pėdiškis teismo anstolis Ver
šius išteisintas.

LIEPOS m 
RUGPIUCIO MEN.

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

SE6TADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Iš Pietų Amerikos
Vi —iumoj mt" s

B. K. Algimantas

ĮSIDĖMĖTINI ARGENTINOS LIETUVIU
GYVENIMO {VYKIAI

(Specialio “Naujienų” korespondento ęietų Amerikoje)

(Tęsinys)
Užimdavo žemęs, kiek; tik 

norėdavo
Nuo 1928 iki 1931 metų 

žmonės čia užimdavo kokius 
tik norėdavo žemės plotus vi
siškai veltui, nes niekam nieko 
mokėti nereikėdavo. Tūli ir lie
tuviai kiek tik norėdavo, tiek ir 
užimdavo miško, bile tik išga
lėdavo stulpus sukalti ir kokią 
nors vielą aplink apvesti, tai ir 
tavo. Tatai reikalinga vien dėl 
to, kad kitas kolonistas neuž
imtų. Pavyzdžiui, jeigu kas pa
sistatydavo kokį namuką ir jei
gu neturėdavo apie snvo lauką 
apsitvėrimo, tai kitas atėjęs ga
lėjo savo dratą (vielą) visai 
prie kilo namo pratiesti, neat
sižvelgdamas, kad ano jau ir 
buvo kiek miško nugriauta, 
dirva pasėliams paruošta. Mat 
žemė ncišmieruota ir niekas už 
ją jokio mokesčio nereikalau
ja. Taip buvo iki 1935 metų 
šioje apylinkėje. Žemė yra tie
siog valdžios.

Visos tautos veržiasi į čako
Yra sakoma, kad tik čako 

gilumoje dar yra tikra Argen

$5 — I M O, K Ė T I — $5' 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34 PLYMOUTH Sedan ..... $225
34 CHEVROLET Sedan .... $215;
33 BUICK Trunk Sedan.... $265
33 PONTIAC Trk. Sedan.... M95
32 DE SOTO Sedan ........... $145
31 CHRYSLER Sedan ........;$115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan ............... $95
31 CHEVROLET Sedan .... $9$
,30 CHEVROLET Sedan ...  $60
30 FORD Sedan ..................  $60
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

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

Coupes.
1622 N. PULĄSKĮ ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

tiną, (ikrą ĄmęrįJ<a, tikisi el- 
tięrado. Be jokią agentų, be 
jokių išnaudotoji^ ir tarpinin
kų čia žmonės patys kolonizuo- 
jasi. Jau treti metai, kaip mu
sų apylinkės gražiai apgyven
tos: apie Nepanay nerasi pu
sės liektaro neužimtos žemės. 
Visur jau šiandien žmonės gy
vena, visur vielomis apipinta.

Musų apyMnkęje daugiausia 
;gyvena ukrainiečių, yra lenkų, 
kiek mažiau argentiniečių, o 
lietuvių, apart rašančio šiuos 
žodžius, čia gyvena dar trys 
šeimynos: Jonas Jonaitis, Jur
gis Drungis ir Pranas Bureika. 
Kiekvieną sekmadienį vieni lie
tuviai aplankome kitus savo 
brolius ir tijkroj draugiškoj 
nuotaikoj poilsio laiką pralei
džiame. Taip pat ir ukrainie- 
.čiai myli su lietuviais poilsio 
laiką leisti ir drauge pasilinks
minti. Tai tokia pas mus, pavir
šutiniškai sakant, gyvenimo pa
dėtis.

čia viskas puikiai auga
Dabar pabrėšiu apie tai, ko 

įneš čia daugiausia sėjame ir iš 
ko pragyvename. Pas mus Ča
ko. teritorijoje auga viskas, ką 
tik panėši ar pasodinsi. Bet 
daugiausia pas mus ir visame 
Čake sėjame medvilnę, nes ji 
čia puikiausią auga ir daugiau
sia pelno duoda. I l
1 ha duoda iki $1,000.00 pelno

Samdomų darbininkų uždarbi/įi
Pajininkui ųž skynjmą vą- 

tos. mokasų nuo 7 iki 10 centą- 
vų už kilogramą. Darbininkas 
per dieną vidutiniškai pri^kina 
apię 50, įlg.A ^>et atsirąųdą įę į 
tokių, kuris pęr (ftęną pęiskiąą 
po 100 klg. Kosečiai (skyni
mas)- pas mus prasideda apie 
balandžio 15 dieną ir tęsi# 4 
mėnesius, dėl to, kad mu&ų vi
sa medvilnė kartu nenųąoka(a: Į 
tąs pa t S; stiebas reikia sįiąti po ■ 
5—(x kąętųs.

i Kąįp sęjąma vatą
Medvilne yra sėjama taip, 

kaip kukurūzai, linijomis. Bet

‘Vienas hektaras apsėtas med
vilne vidutiniškai į metus duo
da vieną toną vatos. O kada 
geresni metai, būna daugiau 
lietaus, gaunama pusantro ir 
net iki dviejų tonų (2,000 klg.). 
Už toną pernai ūkininkams 
mokėjų po 400 pezų, o šiemet, 
manoma, kad kaina bus. ankš
tesnė ir vatos bus. daugiau kaip 
pernai. Taigi Inetai geri.

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS, simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus akto, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimą. Tuo žygiu 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 
finansinės nepriklausomybės.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1730 So. Halsted St., Chicago, III.
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1 NENUOSTABU, 
KAD TUPITE

UŽKIETĖJIMĄ!
Ka& jus vidurių užkįetęjirųas že
mėn parsimeta, tada pasijuntate pa
valgę, pagrimzdę, viąaj, įveiktąją — 
tai laikas/ k,ada S,avgs kaj ko ųųi 
klausti.

Ką tada turite valgyti? Vien mė
są, (jųoną, kiaušinius, bulves? Tad 
nenuostabu, kad turite viduriu už
kietėjimą. Tai yra todėl, kad ne
gaunate gana “rupumo”. Bet “ru
pumas” dar nereiškia krūvą maisto. 
Tai yra maisto ruiis, nėra kūno, su
vartojamas, bet palieka minkšta “tu
pia” mase žarnose, kui;i padeda vi
duriams, veikti.

Jei tai yra ko stokuojate, tai jū
sų reikalas Kellogg’s All-Bran pus
ryčiams kas dieną. Jis turi jums 
reikiamo “rupumo” plūs Gamtos di-

čia šilčiau, negu Buenos Ai
rėse, bet, an,ot tos pasakos, ši- 
,l.umą kautų nelaužo.
• Traukiniu važiuojant iš mu
sų stoties, į Santa Fe miestą 
tyra 794 kUometrai, o. Santa Fe 
nuo. Buenos Aii/es jau nebe to
li, tik 461 kilni.

IMįokąsj ne už žemę, bet tik už 
įrengimą

£ekoslovakai ir kitų tautų 
, žmonės sparčiui kuriasi Argen- 
;tin,os čako teritorijoj. Jie pui
kiai progresuoja. Musų apylįn- 

‘ kėse neužimtos žemės jau* kaip 
ir nėra. Ji tenka pirkti, bet nie
ko už žemę nemokant, kadan-

vietiniąi, ūkininkauti nepratę, 
o europiečiai tik tada išdrįsta 
pasiraitoti rankoves ir imtis 
arklo, kadą jąu mat,o išpuren
tą juodžemį, kurį čia niekuo
met nereikia tręšti, kaip lygiai 
nereikia statyti tvartų gyvu
liams ir jokio pąšaro ruošti žie
mai, kadangi jos čia visiškai 
nėra. O pridurus ir tai, kad 
čia nėra jokių mokesčių, bus 
aišku visiems, kad Argentinoje 
galima pagekmingiau ūkinin
kauti, negu kur nors kitus, nes 
šios šalies vyriausybė naujaku
rius tikrai nųoširdžiąi prote
guoja ir remia.

(Bus daugiau)

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTAS!)
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD, 

TeL Kenwooįd 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415.7 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLABEMONT ĄVK 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

ji reiką^ŲR 
daug Medyilinęs. ąugalas. 

! visliom^ privąlįo bųfei gerąi nu
valytas, ųųo žoMų. Pirmiausia 
[ūkininkas,, arklius, ar jaučia 
ipasikiųkęs, į <iam tikrą kultiva
torių, turi iš tąrpvagių žofes 

i išplauti,. Q> paskui reikabngą su 
įkapstųkąia iškapoti pyįę, vatos, 
augalą pasitikusias žoles.. Tam 
darbui beveik VW ūkininkai 
■samdą dmbimąkus b tamę lai
ke vąjjdžios banką! kredituoją 
pinigus ūkininkams. puųda 
kiek tik reikalinga ąpmoket 
darbiiiinkamsi,
Kiti valdžios teikiami kreditai

Valdžia duoda kolonistams 
visus uknų reikalingus, padar
gus išsimokėtinai trijų melų 
bėgyję. Ttę padargai siekia apie 
900 pezų vertės. Iš valdžios 
taipgi galima gauti kreditan vi
sokių sėklų.

Kas pradeda visiškai be cen
to ūkininkauti, tenka imti kre
ditan ir maistas iš krautuvi
ninkų. Jo gali gauti kiek tik 
nori, bile žemę kapstai, bet tas 
maistas tada daug brangiau ap
sieina, o perkant už pinigus čia 
maistas nekainuoja brangiau, 
kaip ir Buenos Aires mieste. 
Drabužiai čia kainuoja bran
giau, negu sostinėje. ,

Ųž dvidešimties i kilčmetrų 
nuo. musų yra AvelJąnedos di
dumo miestas — Prezidente 
Roque Saenz Peną, o stotis Na- 
(PCnay nuo manęs yra tik už 
dviejų kilometrų. «»
Pirm ūkininkavimo savysto- 
viai, patartina dabar atvykti 

. vatos pąskynėt
Gerbiamieji, kurią iiiteresuo,- 

jątes apie čako ir nori (e žemės 
• įsigyti, n.ęsųsįža vokite suktų 
i tarpininkų boliviškos vergijos 
I kombiųaęijom, bęt kurie da- 
; bar neturite darbo a^r esate su 
šeimynomis, tai pirmiausia pa- 

; tys vieni vyrai atvažiuokite,

' dį žaijnų tonilę.Oi vitaminus BĮ.
Vajgyki,t ĄlKBraą l|;asdieų, ger- 

! l^it gana vaąjeųs & pabokite nau
ją gyv/siNjųųl lXs%- ĄHrBran Kellogg 
ią Battl$ Cteek datpi^as.. Visų krau- 
tųvnių^ų parduodamas.

Į-" ■JĮ11! J11.! UU.U!1 "■■!.( '^31.'., -'I
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! patinką gyventi vien tik mies
te, ą kitiems, vien ūkiuose, kų- 
!pie jan nenori miesjo nė maty
ti. 0 daugiausia ųwų Žmonių 
tai dar ųė patys, neapsisprendė 

į ir nežiną, kur jiems, geriau pa
tiktų: mieste ąr laukuose. Mat, 
kai kas nori daugiau išgerti, o 
mažiau padirbėti, čią gi Čako 
gamtos prięblobstyje, jeigu no
ri kitus pasivyti, tenka prie 
darbo pačiam gerokai pasi
spausti. Juk ir kitiems dirbant 
miesto dulkęse be prakaito, pra
liejimo neapsieinama, čia tau 
bent niekas nepasakys “varnos” 

; (skubėkj ir ateitis užtikrinta.

Oras čia ląbai geras

gi ji yra valdžios, o perkasi tik 
i nuo kilo, kolonisto visa tai, kas 
; jo, įsteigta savo užsiimtame plo- 
įtę: padargai, aptvėrimas, gyva
ikai. Brangiausią tenką užsimo- 
Įfcęti už miško, nuvertimą, nude- 
! ginimą, jeigu kuris nori gaLa
ivą ūkį įsigyti. Mat, reikia ki
tam kolonistui apmokėti už jo 
išlietą prakaitą,, jeigu nenori 
lįysifc miškų gilumon, taip sa
kant, jeigu nori “su svetimo
mis rankomis imti keptas bul- 

jyes. iš, žarijų”. Tas yra labai 
i teisingas? dėsnis.

Nereikia trąšų, pašaro nė 
tvartų

; Čako teritorijoj, toliau nuo 
musų, yrą ir tokių “kolonistų”, 

‘kurie (ik užima žemės plotus, 
ąptveria, iškerta medžius ir ka- 

5(kr dirva jau būna priruošta 
ūkininkavimui, jie ją perleidžia 
tikriems kolonistams, žinoma,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Musų apylinkėse oras labai už tai gaudami neblogą atlygi- 
geras. žmogaus sveikatai, tik nimą. Mat, kirtėjai, daugiausia

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS

John I v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Eudeikis
■ r

SENIAUSIĄ)IR, DIŲžlĄUSIA LAIDOJIMO)(ĮSTAIGA/KMBUEANeB
1 DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447. South Fairfield Avenųe

> Tel. LAFAYETTE 0727

■ T—-r 1 4 koplyčios visose
i Jį—Chicagos dalyse

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS.

7 So. Dekrborn St.
Room 1230

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

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.

KAL & ZARETSKY
Valandos: nuo 10 r. ikį 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Węstern A ve.

VALANDOS: 
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Pręspect 1012

AKIĮ SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

kaęl ir paą mus, lietuvius aut 
“kosečių” (vatos paskinti). Ke
lionę gausite nemokamai, užsi
dirbsite neblogai ir vietoje 
smulkmeniškai, susipažinsite su 
musų ūkišku gyvenimu. Jeigu 
patiks čia gyventi, tai tada ir 
visą šęimą iš miesto( atsikviesi- 
te. Daugiau jokių išlaidų nesu
sidarys.

■ Beje, kituos rajonuos pirmas 
skynimas prasideda vasario 
mėn.

Apsisprendimų stoka
Dėl to, patariu pirmiau at

vykti bę šeimynų, kad tarp 
žmonių yra įvairių nusistaty
mų ir išskaičiąvimų. Vieniems

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais, 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
pjęasčiaųsį asmęnį. Todėl gera 
ir sumani šeimiųinkė dabar tu
ri gęi;ą pręgą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos, savą skąįtytojam^ 
suteikia tokią progą. Paąįąąu- 
dokjt ją pakol nevėlu. Dar 
galite gauti indy,. Tėiųykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikii;pkit juos b* tųojaus atsi- 
nešk’t Į Nąujįęnąs. IndLus ga
lite pirma pamatyti,, o paskui 
juos už keletą cęntų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus gą- 
lite gauti aųgštos rities Įto- 
gers sidabrinius setus.

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

P. ŠALTIMIERAS.

DirektoriaiLaidotuvi

Phone Virginia 0883

Yards 1139
Yards 1138

NARIAI
Chicagos,

Cicerą,.
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
• KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. P]
4704 So. Western Avė

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

i A.M.PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J, LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayetle 3572

į< L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

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

ANTHONY B. PETKUS
683.4 Sq. Western Ąve. Phone Grovehill 0142
1410 South 49tb Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. ridikas
3354į So. Halsted Street Boulevard 4089

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 mękyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

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

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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
jausias metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

Dr. Charles Sęgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Ajnerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GXDXTQJAS 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

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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Susituokė. — Sveikina SLA Seimą. — Miklingų 
vasarnamis. — Delegatai išvažiavo. — Ieško 
padegėjų. — Nusižudė. — Daug nelaimių eže
re.

Susituokė
CLEVELAND. — šeimyniš- 

ko gyvenimo mazgą užmezgė 
Andrius šalčius, 28 metų su 
svetimtaute mergina. Vestuvės 
įvyko p. šalčiaus tėvelio rezi
dencijoj. Andrius yra sūnūs ge
rai vietos lietuviams žinomo 
veikėjo Motiejaus šalčiaus, ku
ris pinčiai dalyvauja visame lie
tuvių veikime ir yra pažangus 
žmogus.

Linkiu jaunavedžiams sėk
mingos ateities jų naujame gy
venime.

Sveikina SLA Seimą
Šią savaitę įvyksta SLA Sei

mas*. Tai yra vienas iš svar
biausių suvažiavimų tarp lietu
vių išeivijos. SLA lošia labai 
svarbią rolę išeivių tarpe ir yra 
didžiausia lietuvių, pašalpinė 
organizacija. Taigi ir aš sveiki
nu 40-tą SLA Seimą ir tikiuos 
kad jis apsvarstys daug svar
bių reikalų ne vien organiza-

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

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

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

cijos naudai, bet ir labui visų 
Amerikos lietuvių.

Nusižudė
Augusi Martin, 59 metų, nu

šoko nuo tilto 90 pėdų žemyn 
ir vietoj užsimušė. Martin bu
vo bedarbis ir žudėsi iš despe
racijom. Tai yra dar viena ka
pitalistinė auka.

Daug nelaimių ežere
Vasarai atėjus žymiai padau

gėjo nelaimūs ežere. Kasdien 
surandama paskendusių žmo
nių.

šiomis dienomis laivuku iš
važiavo pasivažinėti keturi jau
ni vyrukai. Luoteliui apvirtus, 
vienas jų prigėrė. Reiktų eže
re būti daug atsargesniems.

Miklingų vasarnamis
Teko aplankyti pp. Miklingų 

vasarinę rezidenciją, kuri ran
dasi prie didelio Lake Erie e 
<ero, už 20 m. nuo Clevelando. 
Tai yra puikus gyvenimas va- 
uros’melu. Atvažiavę svečiai 

gali išsimaudyti ir pažuvauti.
Pp. Miklinai priima svečius 

kuomandagiausia.

Persikėlė naujon rezi- 
dencijon

Pp. J. Brazauskai jau nusi
kraustė į savo naują puikią re
zidenciją prie Euclid Beach.

Mechaniškos priemonės 
saugoti kalėjimą

Laikas nuo laiko iš kountės 
kalėjimo pabėga kriminaliai 
nusikaltę kaliniai. Atsilankę jų 
draugai įneša jiems ginklų ir 
visokių įnagių, kurių pagelba 
jie pabėga iš kalėjimo.

Sustabdymui to bėgimo, prie 
durų tapo įtaisyta mašina, pro 
kurią turi praeiti norintieji ka-

Ii®
•

I ACME-NAUJIHNU F<»K>

LABAI NORI KARALIŲ 
PAMATYTI — Dvi Londo
no, Anglijos gyventojos, už
silipusios ant šviesos stulpo. 
Jos nori karalių pamatyti.

Lietuvos
Ir antras buv. kalė
jimo viršininkas atsi

sėdo i kalėjimą

B. St. 28—30 z str. pasekmė
mis.

Byla Ukmergėje buvo nepa
prastai didelis susidomėjimas.

Dievaitės Temidos dienos 
Ukmergėje

Neleisti Lietuviški
Ji. ■ -1' <

Vakarai
. Prieš kiek laiko už įvairiuš 

išeikvojimus keleriais metais 
buvo nubaustas buv. Šiaulių s. 
d. kalėjimo ’v-kas ir pasodin
tas į kalėjimą. Dabar tokio p^t 
likimo susilaukė kitas kalėjimo 
v-kas.

Blue Bird System
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA ŠEN IR 
TEN KASDIEN 35 KARTUS

Iš CHICAGOS IKI JOLIET

Turime stotis prie 63čios ir Cicero 
ARGO e JUSTICE • WILL0W SPRINGS

Nuostabus musų keleivių aptarnavimo parankamas, mu
sų gerai įrengtuose busuose važiavimą padaro 

ypatingai patogiu.

i.inius aplankyti. Toji mašina 
užregistruoja, jei kas pas save 
turi metalinį daiktą. Ir kada 
instrumentas parodo ženklą, ta
da sargai tą asmenį krečia.

Šerifas mano, kad dabar tik
rai niekas neįstengs ginklus' į- 
Šmugeliuoti, o ir kaliniai nepa
bėgs.

Pradžia vasaros
Birželio 21 d. buvo pirma va

saros diena. Tai buvo ilgiausia 
diena metuose. Kartu ta diena 
buvo karščiausia šiemet Cleve- 
lande ir saule kaitino nuo pa
tekėjimo iki nusileidimo.

Išvažiavo į SLA Seimų
Kai kurie SLA delegatai iš

važiavo į Seimą. F. Baranaus
kas ir p-ia Grigienė porai dienų 
apsilankys Philadelpbijoj.

* •*’*’>• ’■* **^ • fIeško bedarbių
Gaunu laiškų nuo Naujienų 

skaitytojų, kuriuose prašoma 
padidinti Naujienose Clevelan
do ir Ohio Žinių skyrių. Tai bu
tų gerai, jei kas daugiau prie 
šio darbo prisidėtų, priduoda
mi žinių apie įvykius tarp lie
tuvių. Tada tas skyrius pasida
rytų ir įdomesnis. Man vienam 
yra sunkus darbas*, o dar la
biau šiame karštame ore.

Išvažiuoja atostogų
Albertas Jarus išvažiuoja a- 

tostogų ant ūkio pusiaukely iki 
Pittsburgho. Ten praleis apie 
savaitę laiko. Albertas yra sū
nūs Jono Jaraus.

—Jonas Jarus

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ..............................................................................._

Susisiekimas
Blue Bird busais

Nėra mažiausios abejones, 
kad Blue Bird System išvysty
tas susisiekimas su užmiesčiu 
yra patogus, malonus ir ne
brangus. • Keleivių aptamavi 
mas, ger^i įrengti moderni bu- 
sai, važiavimą padaro tikru 
smagumu.

Tos busų sistemos stotys 
Chicagos mieste randasi prie 
63-čios ir Westem Avė. ir Ci
cero. Užmiesty sustoja: Argo, 
Justice ir Willow Springs. Kas
dien išeina ir pareina 35 kar
tus. (Skelb.)

Nuo 1934 iki 1936 m. Uk
mergės s. d. kalėjimo viršinin
ku buvo latviškai skambančios 
pavardes savininkas Kristupas 
Veczemelis. žmogus atrodė pa
dorus ir buvo nemažas veikė
jas — jo barzdotas veidas nuo- 
.at maišėsi įvairiausiose paskai
tose, minėjimuose, susirinki- 
nuošė. Tas “uolus veikėjas” iš 
Ikrų jų buvo savanaudis išeik
votojas.

1936 m/ plečiant ir pagrin
diniai remontuojant Ukmergės 
kalėjimo patalpas, Kr. Vecze- 
meliui teko priiminėti bei ap
mokėti įvairias sąskaitas, kū
nas miško prekybininkai ir ki
ti asmenys pristatinėjo kalėji
mui už parduotą medžiagą, bei 
kitus remontui reikalingus reik
menis. Kr. Veczemelis čia pa
juto progą pasididinti sau at
lyginimą. Jis sąskaitas apmo
kėdavo jose nurodyta suma, o 
į buhalterines knygas įrašyda
vo daug didesnes sumas, tuo 
bud u gautą skirtumą pasisa
vindavo. Taip jis “operavo” kol 
tais pačiais metais remonto 
darbai buvo baigti. Pabaigus 
.remonto darbus, ątvyko Valsu 
kontrolės revizija* kuri patik
rinus visus remonto vykdymo 
dokumentus, radot daug kitų 
suklastojimų. „Daugiausiai buvo 
klastojamos statybinės medžia
gos statytojų sąskaitos.

Patyrus šias malversacijas, 
buvo patikrinti ir kiti Kr. Ve- 
czemelio darbai. Pasirodė, kad 
jis ne vien pasinaudojo kalė
jimo remontu. Buvo patikrinta 
ir kalėjimo valdomo Antakal
nio dvaro ūkio buhalterija. Ten 
taip pat buvo rasta netvarkos. 
Kr. Veczemelis klastodavo są
skaitas, darbininkų parašytas 
už javų kūlimą ir kt. dvaro 
darbus. Be to, Kr. Veczemelis 
neteisėtai naudodavosi valdišku 
kuru ir šviesa.

Visa tai iškėlus aikštėn, Kr. 
Veczemelis buvo iš tarnybos at
leistas ir iškelta byla.

Balandžio 22 d. Kr. Vecze
melis atsistojo prieš teismo 
stalą. Teisingumo m-jos ieški
nį palaikė Ukmergės I-os apyl. 
tardytojas Žukauskas. Kaltina
mąjį Veczemelį iš paskyrimo 
gynė adv. B. Dirmantas.

Pradėjus bylą nagrinėti, pa
aiškėjo, kad Veczemelis pasisa
vino daugiau negu 4000 Lt 
valdžios pinigų.

Kaltinamasis kaltu neprisi
pažino, visai nevikriai aiškin
damasis, kad sąskaitas perra- 
šinėdavęs dėl to, kad jos ati
tiktų... kalėjimo sąmatos pozi
cijoms.

Teismas, išnagrinėjęs visas 
aplinkybes, Veczemelį pripaži
no kaltu ir nubaudė jį 2 me
tais sunk, darbų kalėjimo su

Numeris ir gatvė ..........................................................
Miestas ir valstija ____________________________

jiems Vilniaus Miesto Storastų' 
jos nedavė leidimų. Vilniuje bu
tų buvusi vaidinama religinio 
turinio drama “Marija Magda- 
liętė”, S. Čiurlionienės komedi
ja “Pinigėliai” ir butų įvykęs 
dainų ir muzikos koncertas.

Gavus neigiamą Vilniaus 
Miesto Storastijos atsakymą, 
birželio 4 d. Liet. Meno ir Li
teratūros D-jos valdybos na
riai: E. Palevičiutė ir Pr. Že
maitis buvo nuvykę Vilniaus 
Va.vadi jos Įstaigon, kur tuo7 
re.kalu kalbėjosi su viršininku 
p. Jasinskiu, bet ir ten nieko 
nelaimėjo.

pasilaikyk
su

VILNIUS
tuvių Meno ir Literatūros Drau
gija gegužės 25 ir 26 dienomis 
norėjo surengti lietuviškus va
karus Miciunų kaime, Gervė
čių vals., bet negavo Vilniaus- 
Frakų apskrities Storastos lei
dimo. Buvo pasiruošta vaidinti' 
Gogolio komedija “Piršlybos” | 
ir religinio turinio 
rija Magdalietė.”

šio mėnesio 4 ir 6 dienomis1 tymo prisideda natūraliu bu
tą pati draugija rengė lietuviš-l du, veždami akmenis ir žvy- 
kus vakarus Vilniuje, bet ir rą.

Vilniaus Lie-

STATYS DIDELI TILTĄ

UTENA. — Utenos apskri
ties savivaldybė Vyžuonų inie- 

drama "“Ma-!s,clyje l,cr V",.lon<>s 
statys gelžbetoninį tiltą. Vals
čiaus gyventojai prie tilto sta-

PSČIĄ
—puik.. «»«<•«>« —■ 
tai kūne, geram p
Vaikyti—

EPIOMS
nervoma vaUUytL taujanMoma mmanvnU.bk 
«am JauamuV pa tat* y

IKRINĄS

Jei n°ri

TGAUTI
svori, ažnnpti*

’«• “srvvybJia sta
tytojo” reikalą—

OTERŲ cW<...
■ ir

U

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinėtą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

j LIETUVĄ
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:BREMEN’ • EUROPA COLUMBUSNEW YORK • HAMBURGDEUTSCHLAND • HANSA

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina 

patogią kelionę į Kauną
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 

Bremen ar Hamburgo
Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių ir 
imigracijos vizas jūsų Europos giminėms 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą 

arba

............ . . VMM

&HAMBURG-AMERICAN LINE®
^Inorth german«lloyd@
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO, 1LL.

L. M. NorkusAMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

UJAUS
f.aialo ir (rvvn darhn • n1”' 
trink MAKVAZ ir U-mjk ar 
ne tas. ko ieškai.

KOKYBE.
P Bo, Ir.vl__ __
IvlcloB kokvKn (r , daryt ar į* L Va7? ”»•
SALvKrx)s Ji]lop”‘k'auRfų
S Wa] n’:,rl 
nrieskonf. drlt , ’a , Ra,,tf APYNIU 
koky4UOda">‘ ^--,UeSkayiaria.-

• I8ilfkf^A’-VAZ yra

iant MALVAZ ? al.n ,r'’ r-ika a 
atniDineR dauįiaj0*’*10 j,R ««- 

sveikata U

Ntonk M A Lva 7
r,«‘ka. Išjr.nt i „
Mur ir (.'<k ke,l« bu- 
,f)8 piJmj J , n<*Palenkin-

k'K»ni«,k Can A*r,kCjC8. T<’- dabar CANAL .

Kartonas iš f e
24 Butelių

5 0c grąžinama ui 
tuščius

Kartonas iš S f jn 
Butelių

25c grąžinama ui . 
tuščius

MALVAZ daro 
Monarch Beer

Aludariai

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję
Sidabriniai Setai '

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. §is Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
ŠMOTŲ 
SETAS!

PO

$2.75

............,KUPONAS.................
JSIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
Išsikirpk šį Kuponą. Tik iki Liepos 2 d. 
gausit 8^ pločio Daržovėms bliudą ir 2 gi
lias torielkaites kampotui arba vaisiams pa
duoti. Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit 
pilną setą.

Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar
sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą. 
Pažymėkit ką norit.
NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti
Adresas...............................................................
Vardas................................................------------

NAUJIENŲ Q Q P 
Skaitytojams V U

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

I Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

naujienos
!,39 SO HA1STED STREET

KUPONUS
... PINIGŲSIUNČIU 

SIUNČIU
Atsiųskit man .....
Vardas
Adresas
Miestas ...
Valstija .

r, ... „j A.....:-j ;̂
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NAUJIENOS
The Lithnantan Daily Newt 

Fublished Daily Except Saąday 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Mfeakyme kaina t
Chicago je—paštu:

bj

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada
85.00 per year outsida of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

. ’ .75

. 8c 
18c 
75c

APŽVALGA-
Tie faktai tad lyg sakyte sa

ko, jog fašistinis judėjimas Pie
tų Amerikoje pradeda atslūgti.

NERAMIOS ŽINIOS
$30,000,00.0 NACIŲ PRO

PAGANDAI

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

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

Pusei meta ..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ,—

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopija________
Savaitei -- -------
Menesiui_____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ .......«... ----- -— $5.00
Pusei metų --------------   2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams________1.00
Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __________________ $8.00
Pusei metų ------------------------ 4.00
Trims mėnesiams w_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Valdžios išlaidos
Apskaičiuojama, kad per šiuos fiskalinius metus, 

kurie baigiasi šiandien, Amerikos valdžia įvairiais mo
kesčiais surinks iš žmonių $12,300,000,000. Tokiu budu, 
vidutiniškai imant, kiekvienam Amerikos gyventojui 
mokesčiais tenka per metus sumokėti aštuoniasdešimt 
dolerių su viršum.

Tų milžiniškų pajamų tačiau toli gražu nepakanka 
visoms išlaidoms padengti. Pavyzdžiui, per sakytus me
tus išlaidos pasieks $16,900,000,000. Vadinasi, susidarys 
pusėtinas nepriteklius arba deficitas.

Tiesą sakant, tas nepriteklius pasireiškė ir kitais 
metais. Štai 1931 m. Jungtinių Valstijų skolos siekė 
$16,800,000,000, o dabar jos jau lyginasi $36, 400,000,- 
000! Tai rodo, kad per paskutinius kelis metus skolos 
ėmė didėti galvatrūkčiais. Atsitiko tai, žinoma, dėl de
presijos, kuri prasidėjo 1930 m. Kai milijonai darbinin
kų neteko darbo, tai valdžiai pagaliau prisiėjo jais rū
pintis ir .teikti jiems pašalpą. Dėlei to ir išlaidos nepa
prastai padidėjo.

Bet kyla klausimas, kas bus toliau, jei trumpoje 
ateityje nepasiseks išlaidų sumažinti? Juk kada žmo
gus bando gyventi, taip sakant, nesiskaitydamas su sa- 
vo pajamomis, tai anksčiau ar vėliau jis prieina liepto 
galą: atseit, įsiskolina tiek, jog pagaliau pastaro ban
krotas.

Taigi, ar negali tas pat atsitikti ir su valstybe? Juk 
ir valstybė gali įsiskolinti tiek, kiek neturi pajėgumo 
atmokėti.

Prezidento RooseVelto administracijos kritikai ta
tai nuolat ir nurodo. Jie visą laiką sako, jog šiandien 
Amerika atsidūrė, to žmogaus padėtyje, kuris išleidžia 
daugiau pinigų, negu uždirba. Taip darydamas, žinoma, 
jis brenda vis į didesnes skolas.

Panašus reikalas esąs ir su Amerika: ji nesisten
gianti biudžeto subalansuoti, ir metai iš metų vis labiau 
įsiskolinanti. Esą, taip ilgai negalės būti:’pagaliau juk 
ateis laikas, kada skolų našta pasidarys nebepakeliama.

Pažiūrėkime, kaip iš tiesų dalykai yra. Dabartinės 
administracijos kritikai niekuomet nemini, jog Angli
jos skolos siekia $38,000,000,000 su viršum. Vadinasi, 
yra didesnės nekaip Amerikos. 0 tuo tarpu Amerikos 
nacionalis turtas yra dvigubai didesnis nekaip Anglijos 
(pavyzdžiui, 1927 m. buvo apskaičiuojama, kad Ameri
kos visas turtas siekia $400,000,000,000, o Anglijos — 
$209,000,000,000). Jei Anglijoje, kur turtas yra dvigu
bai mažesnis, o skolos’ didesnės, nekalbama apie bankro
tą, tai, suprantama, yra nesąmonė kalbėti apie Ameri
kos bankrutavimą.

Biudžeto subalansavimas, apie kurį tiek daug kal
bama paskutiniais metais, irgi jokio išganymo nežada. 
Faktas yra tas, kad kai kurios valstybės tiesiog sako, 
jog nesubalansuoto biudžeto dėka jos pajėgė ant kojų 
atsistoti. Tatai, pavyzdžiui, tvirtina Švedija, kuri ma
žiausiai dėl depresijos nukentėjo. Ji savo finansus su
tvarkė taip, jog biudžeto nepritekliai jos negąsdina. 
Blogais lai 
gerais laito 
gerais laikais ji stengiasi sudaryti atsargą, kurios pa
galba pajėgia išgyventi bloguosius laikus.

Visai kitaip iki šiol buvo daroma Amerikoje. Vadi
namaisiais “boom” laikais, kada Amerikos valdžios 
jamos buvo nepalyginti didesnės nekaip išlaidos, 
tuolaikinis iždo sekretorius Andrew Mellon šimtus 
Ii jonų dolerių grąžino įvairioms korporacijoms bei 
skiriems asmenims. Aiškus daiktas, kad neužmiršo 
ir savo kontroliuojamų korporacijų.

Tie milijonai dolerių šiandien butų labai reikalingi. 
Jei jie butų pasilikę ižde, tai dabar prezidento Roosevel
to kritikams nereikėtų jaudintis ir sielotis, dė1 didėjan
čių skolų. 
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Šiomis dienomis William E. 
Dodd, buvęs Amerikos amba
sadorius Vokietijai, padarė pa
reiškimą, kad jis turįs konfi
dencialių informacijų, jog Hit
lerio valdžia paskyrė $30,000,- 
000 naciškai propagandai Jung
tinėse Valstijose.

Maža to, sako Dodd, iš nepa
tikrintų šaltinių plinta žinios, 
jog ir kai kurie stambus Ame
rikos biznieriai remią nacių 
propagandą su stambiomis su
momis pinigų.

Pastarąjį pareiškimą daryda-. 
mas, Dodd padarė pastabą, jog 
jis norėtų tikėti, kad gandai a*' 
pie Amerikos biznierius nėra 
teisingi.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad propagandos tikslams na
ciai skiria milijonus dolerių. 
Dar tais laikais*, kada Hitleris 
nebuvo į valdžią patekęs, na
ciai siuntė į Ameriką apmoka
mus savo agentus, Apie tai itin 
įdomių faktų paduoda Ludecke 
savo knygoje “Aš pažinau Hit
lerį”. šiandien, žinoma, tų ap
mokamų agentų yra šimtai. Jie 
pirmiausia stengiasi veikti tarp 
Amerikos vokiečių, įsiskverbti 
į ją organizacijas, kontroliuoti 
jų leidžiamus laikraščius.

Nėra reikalo Ir aiškinti, kad 
be pinigų to negalima padaryti. 
Hitlerio valdžia tad, leidžia mK 
lijonus dolerių, kad Amerikoje 
naciai galėtų susisukti sau liz
dą. O šiek tiek įsitvirtinę, jie 
stengsis raustis po Amerikos 
demokratinės santvarkos pa
grindais.

Kad nacių idėjomis yra susi
žavėję kai kurie Amerikos pi
nigųmaišai,; dėlei tč negali 
ti mažiausios 'abejonės*. Prieš 
kiek laiko Europos spauda, pa
vyzdžiui, iškėlė į aikštę tą fak
tą, jog keli Amerikos milijonie
riai finansavo, nacių judėjimą 
ir tuo budu padėjo Hitleriui j 
valdžią įsigauti! Visiems taip 
pat yra žinomas faktas, jog da
bartinis Amerikos nacių “fiu
reris” dirbo automobilių kara
liaus įmonėje kaip mechanikas,

Roosevelto administracijos 
patvarkymai kai kuriems mili
jonieriams* yra tikras kaulas 
gerklėje. Jie tad mielu noru 
rems tokį judėjimą, kuris sie
kias! darbininkams “parodyti 
jų vietą”. Vadinasi, sunaikinti 
darbininkų unijas bei organiza
cijas.

Prasidėjęs kongreso tyrinėji
mas turėtų tatai išaiškinti ir su
valdyti arogantiškus nacius, ku
rie mano, jog jie visur gali elg
tis kaip tinkami.

sukilimo prikišo savo nagus vo
kiečių naciai. Vardo neminėda
ma, valdžia įtarė svetimą vals
tybę. Bet tai ir nebuvo svarbu, 
kadangi visi žinojo, apie kokią 
“svetimą valstybę” kalbama.

Brazilijos nepasisekimas*, taip 
sakant, sugadino biznį ne tik 
vokiečiams, bet ir iš viso fašis
tiniam judėjimui. Kitose Pietų 
Amerikos valstybėse. įvyko sa
votiška reakcija, — griežtesnis 
nusistatymas prieš fašistus. 
Tūkstančiai fašistinių šukių su
klaidintų žmonių prablaivėjo ir 
atsimetė nuo judėjimo. Padari
nyje demokratija sustiprėjo Ar
gentinoje, kur prezidento rinki
mus laimėjo Roberto M. Ortiz. 
Rinkimų metu jo vajaus svar
biausias šūkis buvo “demokra
tijos atsteigimas”.

Tas pat atsitiko ir Urugvaju
je, kur šiomis dienomis rinki
mus laimėjo gen. Alfredo Gal- 
doinir, pasižadėdamas fašistinį 
judėjimą išgyvendinti. Tai reiš
kia, jog jis pasižadėjo stvertis 
griežtų priemonių kovai su fa
šistais.

Iš Lietuvos ir vėl ateina ne
ramios žinios. Laikraščių pra
nešimais, Klaipėdoje įvykęs su
sirėmimas tarp demonstruojan
čių hitlerininkų, kurie ėję į uos
tą vokiečių laivo pasitikti, ir 
Klaipėdos lietuvių bei policijos. 
Susirėmime daugiau ar mažiau 
nukentėjo dvylika asmenų. O 
vienas, šešiolikos metų Gontau- 
tas, muitinės valdininko sūnūs, 
likęs vietoje užmuštas.

Dėl pereitą savaitę įvykusios 
hitlerininkų demonstracijos 
mes pareiškėme tą nuomonę, 
jog ateityje galima tikėtis iš na
cių pusės ir daugiau tos rųšies 
provokacijų. Tas musų spėji
mas pasitvirtino. Klaipėdos na
ciai, iš Berlyno diriguojami, 
matyti, ne juokais yra pasiry
žę drumsti ramybę ir tuo budu 
vesti savotišką rinkinių vajų. 
Mat, netrukus Klaipėdoje įvyks 
rinkimai. Triukšmo kėlimu ir 
demonstracijomis naciai tad ir 
rengiasi tiems rinkimams*. Tai 
jų išbandytos priemonės, kurio
mis jie tiesiog terorizuote te
rorizuoja balsuotojus.

SESIJA I.
SCRANTON, PA., birželio 27 

d., Jermyn Hotel. — šiandien 
dar pirm 9-tos valandos* ryto 
jau delegatai suvažiavę iš visų 
Suvienytų Valstijų dalių kur 
ik yra SLA kuopos. Jie vieš- 
jutyj daro naujas pažintis ir 
atnaujina senąsias, nes daugiau
sia matosi suvažiavę tie patys 
delegatai ir delegatės, kurie y- 
ra dalyvavę praeity SLA Sei
muose. Prįsigrudžia viešbučio 
pilną “labi” delegatų ir svečių, 
net patarnautojams sunku prą- 
sigrusti. Pradėjo prašyti dele
gatus, kad eitų į svetainę. De
legatai pradeda rinktis į svetai
nę.

Viešbučio svetainė gražiai iš
puošta amerikoniškomis ir lietu
viškomis vėliavomis. Svetainėje 
delegatai tarpusavy j kalbasi ir 
sveikinasi, nes kas antri metai 
per SLA Seimus turi progos su
sitikti ir 
pažintis.

Seimo 
pirm. J.
čia delegatus užimti vietas ir 
rengiamasi prie Seimo atidary
mo.

Prezidiumo stalas gražiai gė
lėmis papuoštas ir dar 2 jaunosras Jonas Staugaitis

(Tęsinys)
Tenka pergyventi labai sun-

PIETŲ AMERIKOJE FAŠIZ 
MAS ATSLŪGSTA

susidariusį deficitą ji stengiasi išlyginti 
kada pajamos prašoka išlaidas. Vadinasi,,

pa
tai 
mi-
pa- 
jis

• Ateinančiais metais įvyks vi
suotinis Lietuvos gyventojų, že
mės ūkio, pramonė® ir Preky
bos surašymas. Paskutinis vi
suotinis gyventojų surašymas 
buvo 1923 metais, o žemes u- 
kio surašymas 1930 metais. 
Prekybos ir pramonės surašy
mu dar UŽTft bUV§<

• Apdraudimo įstaiga “Lietu
vos Lloydas” nuo gaisro nuker
tėjusiems palangiškiams gaisro 
nuostoliams atlyginti išmokės* 
apie 350,000 litų. Mažesnes su-

Per paskutinius kelis metus 
Pietų Amerikoje buvo pradėjęs 
gana smarkiai įsikeroti fašiz
mas. Tai vienoje, tai kitoje val
stybėje įsigalėjo diktatoriai ar
ba. pusiau diktatoriai. Fašistiš
ko sąjūdžio banga pasiekė auk
ščiausi laipsnį Brazilijoje, kai 
ten prezidentas Getulio Vargas 
faktiškai pasiskelbė diktato
rium.

Tačiau įvyko netikėtas daly
kas: pasigrobęs valdžią į savo 
rankas, prezidentas Vargas už
draudė Brazilijos fašistų orga
nizaciją. Tas patvarkymas pa
lietė taip pat ir vokiečių kolo
niją, kur buvo varoma didžiau
sia nacių propaganda. Matyda
mi, kad jų judėjimas bus su
naikintas, fašistai pasimojo. į- 
vykdyti ginkluotą perversmą ir 
nuversti prezidento Vargas val
džią.

Perversmas, kaip žinia, ne
pasisekė. Smurtininkai buvo

Kudirkos liga ir ankstyva mir
tis'. Dr. Staugaičiui tenka rū
pintis ir V. Kudirkos laidotu
vėmis. ’ ■■ ■■ ' ■ '

Netekus tvirčiausio “namų 
šulo”, teko pakelti jo sunkumų 
dalį. Ir dr. Staugaitis nesuklu
po: nesuklydo nei perėmęs jo 
darbų dalį, nesuklupo nei vyk
dydamas idėjas, kurias drauge 
kure. '■

“Šviesa”, • vėliau “Marij ampo- 
lės ūkininkų draugovė”, kurias I
dr. St. organizavo ir kuriose 
dirbo, nešė Lietuvos liaudžiai 
visokeriopą susipratimą: tauti
nį, humaninį, pilietinį ir politi
nį susipratimą; skatino ją im
tis iniciatyvos, mokė savaran
kiškumo ir nepriklausomybės.

Tą darbą nutraukė did. ka
ras, kada dr. St. buvo mobili
zuotas ir beveik visą laiką dir
bo. fronte.

Sukrįžęs (1918) Lietuvon, j 
savo Šakius, namus rado iš
graibstytus, dalimi sudegintus.

Maža to, kai atsidūrė nepri
klausomos Lietuvos kūrėjų pry- 
šaky, kai pradėjo organizuoti 
savivaldybes, kuriose jis buvo 
išrinktas, šakių m. pirmininku, 
o vėliau šakių ąp, kom. pirmi
ninku, — jį ir vokiečiai, kurie 
tada dar laikė Lietuvą okupa
vę, pasodino į kalėjimą, kamQ 
buvo laikomas kaip įkaitas, kad 
lietuviai nepultų vokiečių.

Išgyvenę® šakiuose apie 25 
m., dr. J. St. bu^o pakviestas į 
Lietuvos respublikos centrą, 
kame buvo paskirtas Sveikatos 
dep. medicinos skyriaus virši
ninku ir Kaimo m. ligonines 
vedėju.

čia dr. St. medicinos d-jos 
pirmininkas, Aukštųjų kursų 
vaikų ligų kur®© dėstytojas; čia 
ir įsikūrusios Liet. gyd. s-gos 
v-bos pirmininkas, čia ir “Me
dicinos” žurnalo redaktorius; 
čia ir pagaliau Ligonių kasų 
gydytojų k-to pirmininkas ir t. 
t. Čia jo veiklos diapazoną sun
ku apimti; gal tatai bus galima 
padaryti patiems gydytojams 
ateinantį šeštadienį iškilmingai 
minint jo sukaktuves.

Visapusiškos dr. Staugaičio 
veiklos dirva plati

Didelė J. S t. gyvenimo dalis 
pašvęsta plunksnai. Studentu 

jau jis dirbo moks*

apie su-j* .
mas išmokės ir dar viena kita nugalėti ir suimti. Visas fašis- 
apdraudimo įstaiga. Dauguma tiekas judėjimas tokiu budu 
padegėlių savo turtą visai ne- smuko.

į

būdamas, jau jis dirbo moks* 
linį darbą gamtininko Erazmo 
Majevsfcio leidiniuose; vėliau 
“Varpe” dar vėliau “Ūkiniu-? 
ke”, “L. Uk.”, “L. Ž-se” ir pa-

Delegatams sudėjus manda
tus. prezidentas* Ragučius ski
ria į mandatų komisiją J. Gri
nių, 135 kp. delegatą iš Rhila- 
delphia, Pa., Povilą Dargį, 353 
c p. dęlęgatą iš Pittsburgh, Pa., 
ir Dr. K. Drangelį, 36 kp. dele
gatą iš Chicago, III.

Mandatai perduodami man
datų komisijai patikrinimui, ir 
prezidentas Bagočius uždaro 
pirmąją sesiją lygiai 12 vai.

SESIJA II.
Apie 2 valandą po pietų de

legatai pradeda rinktis ir už
imti savo vietas. Laukiama Sei
mo atidarymo, bet Seimas vis 
dar neatidaroma, nors jau ir 
2 valanda. Prezidentas Bago
čius praneša delegatams, kad 
kolkas mandatų komisija nėra 
prisirengus prie išdavimo ra
porto, todėl Seimas neturi ką 
veikti.

atnaujinti senas savo

Rengimo Komisijos

daktorium tebėra ligšiol.
Būtina paminėti jo politinė 

veikla.
Dr. St. visų buv. Lietuvos sei

mų narys, beveik visų vicepir
mininkas ir dviejų pirminin
kas.

Kas pav. neatsimena istori
nio parlamentariniame gyveni
me kazuso, kai dr. Staugaitis, 
vai. liaudininkas*, krikščionių 
daugumos buvo išrinktas pirmi
ninku?! Ką tai reiškia? Ar tai 
gal tik Leistas šposas?

i! t • f.'

Ne. Nesutarę tarp savęs 
krikščionys, ne kitą rinko, tik 
d-rą Staugaitį. Tikrai dr. St. y- 
ra didelės tolerancijos, didelio 
lojalumo žmogus, nors tvirčiau
siai besilaikąs savo įsitikinimų.

Maža to, dr. J. Staugaitis ėjo 
res'publikos prezidento pareigas 
ir reikšminga, kad jam tas pa
reigas einant, Lietuvos kariuo
mene ir valdžia įžengė į Palan
gą, kurią ligtol buvo užėmę lat
viai.

D-rui St. 1920 m. teko dele
gacijoj vykti į Varšuvą tartis 
su lenkais.

Dr. J. St. šaulys ir ilgametis 
jų centro narys; dr. J. St. ug
niagesių organizatorius, dr. J. 
St. labdarių d-jų rėmėjas ir da
lyvis.

Ir dar yra viena didelio jo 
darbo ir pasiaukojimo sritis: 
lai mokslus einančios, jaunuo
menes rėmimo sritis.

Dr. St. juk visą, ką sutaupo, 
atiduoda jaunuomenei ir kito
kiai labdarybei.

Ir bendrai visas dr. Staugai
čio. gyvenimas, tai pasiaukoji
mas tautai, jos žmonėms, vi’ 
suomenei.

Tam tikslui jis yra paauko
jęs net asmeninį savo gyveni
mą, patogumus, šeimyninį 
džiaugsmą. Už visa tai, kaip 
dažnai ostį, yra patyręs^ labai 
daug nemalonumų, pergyvenęs 
karčių dienų, neU nesveikatos, 
patyręs kalėjimo.

Ir vis dėlto dr. J. Staugaitis 
savo idėjų neatsižadėjo, tvirtas 
ir pastovus, kaip Lietuvos girių 
ąžuolas, kuris nepabojo nei vie
sulų, nei audrų.

Didelis d-ro J. Staugaičio 
darbštumas, didelis pasiaukoji
mas?, didelis tvirtumas ir dideli 
bei gausingi darbai.

Šiandien, minėdami dr. J. 
Staugaičio amžiaus ir darbų su
kaktuves, mes žemai lenkiame 
prieš jubiliatą galvas atiduoda-

butent, Bronice Lupcevičienė ir 
Marijona Burineikienė atnešė 
didelį gražių gyvų gėlių bukie
tą kaipo dovaną nuo Scranto- 
no Lietuvių Moterų Draugijos. 
Tąja proga p-ia Burineikienė 
pasveikino nuo Lietuvių mote
rų Draugijos Seimą.

Popas J. Stepanauskas anglų 
kalba pareiškia, kad Seimas 
jau yra atidarytas ir pakviečia 
Scrantono miesto majoro Fred 
J. Huester atstovą John J. D’A- 
quino, kuris sveikina Seimą.

Sugiedamas Amerikos ir Lie
tuvos himnai ir SLA preziden
tas adv. F. J. Bagočius prie ofi
cialaus Seimo atidarymo.

Prezidentas Bagoeius trum
poje savo' kalboje paliečia SLA 
reikalus ragindamas Seimo de
legatus prie vienybės ir sutar
tino darbo organizacijos reika
luose bei prašo, kad SLA vei
kėjai stengtųsi užmiršti praei
ties nesusipratimus ir imtųs 
konstruktyviu darbo.

Po trumpos savo kalbos gerb. 
SLA prezidentas Bagoeius pa
kviečia Centro sekretorių Dr. 
M. J. Viniką iššaukti Pildomo
sios Tarybos' narius. Prasideda 
iššaukimas kuopų delegatų.

Centro sekretorius iššaukia 
kuopas; kuopų delegatai neša 
prie prezidiumo stalo ir sudeda 
savo mandatus. Kuopų priduo
tus mandatus priima ir tvarko 
SLA vice-prezidentas J. K. Ma- 
žukną. Iš iššaukiamų kuopų 
delegatų pasirodo, kad šiame 
seime dalyvauja kuone visi 
rinkti kuopų delegatai, kurių 
vardai yra Seimo darbų knygo
je, ir iššaukiami tokių kuopų 
delegatai, kurių vardai nesiran
da Seimo, darbų knygoje. Taip 
pat teko pastebėti, kad iŠ tauti
ninkų valdomųjų didžiųjų kuo
pų nevisi delegatai yra atvykę, 
ar gal visai Seime nedalyvaus*? 
Kolkas nieko negalima pasaky
ti, kas su jais yra atsitikę. Iš 
tų neatvykusių kuopų delegatų 
yra šie: radosi, atidarant Sei- 
mą nedalyvavo 11 kp, Water- 
bury, Conn., Tareila, Žeman- 
tauskas, Ramanauskas ir A. S. 
Vokietaitis. Yra atvykęs tik vie
nas Čekanauskas-Chase. Iš Bal- 
timorės 64 kp. yra atvykęs' tik 
teisėjas Laukaitis. Dar kolkas 
nesiranda Seime adv. N. Raste
nis, V. Lukoševičius, S. Leva- 
navičius ir A. Brokas. O iš ma
žesnių kuopų, kur keletas dele
gatų nėra atvykę, tai sunku pa
sakyti,, ar jie atvyks, ar ne.

Prezidentas Bagočius pakvie
čia sekamus kuopų darbuotojus 
tarti po keletą žodžių, visai ap
leisdamas vadinamuosius di
džiuosius musų veikėjus.

Buvo pakviesti kalbėti: K. P. 
Deveikis iš Chicago, Ilk, V. J. 
Količienė iš Pittsburgh, Pa., P. 
B. Balčikonis' iš Bingliamton, 
N. Y., J. Dvareckas iš Worces- 
ter, Mass., J. Mačiukas iš Chi
cago, III., J. J. Jokubinas iš Ka
nados, Kuizinas iš Chicago, III., 
A. Zalatorius iš Chicago, III., J. 
černauskas iš Springfield, III., 
E. Bučinskas (jaun.) iš Bing- 
hamton, N. Y., ponia Gegužie- 
ne, buvusio prezidento žmona, 
iš Mahanoy City,Pa., Dr. A. L. 
Graičiunas iš Chicago, III., J. 
Banišauskas iš Miners*ville, Pa., 
Matas Kinzula iš Brockton, 
Mass., Vladas Čekanauskas iš 
Waterbury, Conn., Paukštienė 
iš Brooklyn, N. Y. Jaunuolis K. 
Michelsonas iš Brooklyn, N. Y., 
ir dar pora panelių, kuriu pa
vardžių nenugirdau.

Prezidentas Bagočius prane
ša, kad jau mandatų komisija 
yra prisirengusi išduoti rapor
tą.

Pasirodo prie prezidiumo sta
lo mandatų komis'ija ir komi
sijos pirmininkas Jonas Gri
nius praneša, kad komisija po 
visapusio aptarimo ir peržiūrė
jimo visus skundus atranda, 
kad visi išrinkti delegatai yra 
teisėtai išrinkti ir kad Centro 
prezidento Bagočiaus su Centro 
sekretorium Viniku jau viskas 
buvo iš anksto sutvarkyta ir iš
spręsta.

Prezidentas Bagočius pakvie
čia ženkleliams prisegti šias pa
neles: Antaniną Uogaitę, 314 
kp. delegatę iš E. St. Louis, HL, 
Aldoną Mikužiutę, 344 kp. Je- 
legatę iš Chicago, III., 
Purcrs iš Hardwick, 
Juzę Širmaičiutę, 128 
gatę iš Carnegie, Pa.

Centro sekretorius
kas' iššaukė delegatus ir jiems 
tuo pačiu metu buvo prisegami 
ženkleliai.

Mandatų komisija baigia sa
vo darbą ir komisijos pirminin
kas J. Grinius praneša, kad tei
sėtai išrinktų yra 256. po to 
prezidentas Bagočius uždaro 
antrąją sesiją.

Ilelen D.
Mass., ir 
kp, dele-

Dr. Vini-

BakanaS

Įima nurodyti kiekvienam Lie-

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS:

Prof. Leono Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Lą- 
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

me garbingą Jubiliatą ir linki
me jam ilgai gyventi ir toliau 
būti tuo didžiu pavyzdžiu, ko- 

gąliau “Medipiuoj”, kurios re- kiu tegalima žavėtis ir kokį ga-

tuvos valstybės piliečiui ir lie 
tuvių tautos sunui bei dukrai

“L. Ž”
Populiarusis Mokslas 
Apžvalga ir t t 

Kaina 45 centai 
Gulimą gauti 

NAUJIENOSE



Ketvirtadienis, birž. 30, ’38
-U T 1" I I -I 1 ■ • - ,

PAVASARIŲ 
SKAIČIUJ

Kiekvienas pavasaris ją nu- 
kelia mintimis j Lietuvos žalią
jį kaimą. Kiekvienas* pavasaris 
ją susupo jaunystės prisimini
mais ir visj daugiau ir daugiau 
ką primena. Pavasaris . . . jau
nystės metų pavasaris . . . Kiek 
triukšmo krutinėję, koki neap- 
rėbiami planai galvoje!...

—Petrai, prilipdyk po vieną 
šių skelbimų prie šventoriaus 
vartų ir klebonijos durų! — ka- 
manduoja jauna mergelė kai
mo pusbernį.

Skelbime didelėmis raidėmis 
išraityta: “Daudžgirių jaunimo 
kuopos soisiriukimas. Paskaitą 
skaitys mokytoja P. M.”.

—Gana mus kunigija laikė į- 
sižabojus! Siekime savarankiš
kumo! Skaitykime, švieskimės, 
o visi suprasime, dėl ko jie 
mums draudžia pažangesnę li
teratūrą. Knygose pasaulio iš
mintis išdėstyta. Knygose nu
piešiama tikroji dangaus ir pra
garo reikšmė... Taip, mieli bro
liai ir sesutės! . . . Įsidėmėkite 
mano žodžius: Lankymas baž
nyčios nepadarys mus geres
niais, jei mes tai darysime ša
bloniškai, neįsigilinę į to reikš
mę. Išpažintis neapvalys mus 
nuo nuodėmių, jei mes už jas 
atgailausime, tik lupomis šnibž
dėdami maldas!... Mes turime 
gyventi sąžinės balsu! Turime 
eiti Kristaus nurodytu keliu, jei 
trokštame pažinti dangaus ka

ralystę! . — užsidariusį kam
barėlio keturiose sienose, mo
kytoja P. M. praktikavosi savo 
paskaitą jaunimui. Ji jaudino
si. Jos* veideliai kaito, visą ner
viškas drebulys krėtė. Nei metų 
pavasaris, nei jos pačios gyve
ninio pavasaris jau tuomet ne
rūpėjo. Ji gyveno visų pavasa
riu ir sielojosi jų gyvenimo ei
ga.

—Bedievė ta! Gykit ją lauk! 
Tuojau, mieli parapijonys, šian
dien parvažiavę sueikit drauge 
ir parašykit Šv. Ministerijai 
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sit dėvėti su siutu, arba baltu sejonu.
j— —■, —• v—, "" — —• — —■ <—• —\ -m

NAUJIENOS NĘĘPLEęRĄFT DEPT., No, 1428
1 1739 So. Halated SU Chicago, III.
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f prašymą, kad jums pašalintų 
tokią mokytoją. Neužmirškit 
pažymėti, kad jei neturi dievo
baimingo asmens, tegu neskiria
jokio. Bent niekas tada netvir
kins jūsų jaunimo, — panašiai 
rėkė bažnyčioje klebonas ir di
desniam įspūdžiui kumščiu dau
žė ambonos sienas.

Ta jauna mergelė, nors savo 
jaunystės pavasariu gyvenda
ma, suraukusi! kaktą, tarytum 
senė, dėjosi į valizą daiktus ir 
kėlėsi į kitą Lietuvos kampą.

Ir taip daug pavasarių. Daug 
pavasarių ji matė vaikų ašarė
les, kurie visi ją mylėjo ir cho
ru verkė, sužinoję, kad jų mo
kytoja iškeliama kitur. Daug 
pavasarių ji spaudė žaliojo kai
mo jaunimui rankas ir prašė 
juos eiti jos parodytu keliu.

Taip bėgo pavasariai. Bėgo ir 
ji gyveninio keliu. Daug vaikš
čiojo, daug važinėjo, net daug 
kartų plaukė Atlantu. Tik pėd
sakų niekas* nepastebėjo. Nie
kas nepasiteiravo nė ko jos šir
dis krūtinėj vis smarkiau pla
kė.

Šiandien ji daugiau, negu ka
da anksčiau, nerami. Į jos akis 
lenda visa praeitis. Ji galvoja: 
“Tegu aš tada, būdama jaunys
tės įkaršty, galėjau kur nerei
kalingai išsišokti, bet gi mano 
darbai rodė, kad aš tetroškau 
kaip tamsiam kaimui tik gero
vės, aš jam telinkėjau tik švie
sesnės ateities, o . . . mane, lyg 
tą išdykusį šunelį, negražiais 
žodžiais plūdo tuo laiku įtakin
giausi kaimo asmenys — dva
siškąja. Ne mane vięną, ne! 
Kiekvienas valdininkas, kuris 
išdrįso laisvai galvoti, kurs ne
bešnibždėjo kunigui į ausį sa
vo suklydimų, buvo jų perse
kiojamas ir blaškomas po visą 
biedną Lietuvėlę.”

Praeitis ir dabartis ... Ji 
slinkiai atsidusta. “Ir šiandien 
žaliojo kaimo švietėjas tiek pat 
suvaržytas. Ne tie patys asme
nys, kiti, bet tiek pat juos per
sekioja. Brangiosios mano Tė
vynės padangėj dar laisvė ne- 
siyžydo. Daug, dar kieno pava

sario džiaugsmai užgniaužiami. 
Be laiko jaunuoliai padaromi 
karšaties verti. Laisvas žodis, i- 
nioiatyva naujam darbui dar 
neužgimus nuslopinama”.

Taip galvodama, ji suneria 
rankas ant krutinės ir, tarytum 
pačiam Dievui taikydama savo 
balsą, surinka: “Kur eini, žmo
nija? Ko sieki tu, brangi tėvų 
žeme Lietuva?”. Lapienė
JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllŲIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHilIlIlIlIU 
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L. Nąrmontaitė

Vaikai ir “Piknikai”
Yra paprotis tarp lietuvių 

vežti vaikus į išvažiavimus*, 
balius ir į visokius parengi
mus. Iš kai kurių atžvilgių tai 
yra geras paprotis.

Mat, vaikai ir tėvai pasilinks
mina bendrai, o vaikai išmoks
ta tam tikro “žmoniško” pa 
sielgimo.

Bet iš kitų atžvilgių tokie iš
važiavimai kenkia vaikams.

Kiek vaikų suserga piknikuo
se arba an,t kelio važiuojant 
namo nuo netinkamo valgymo. 
Tėvai leidžia vaikams prisi
kimšti “popsu”, “ice crcam” ir 
visokiais saldainiais, o paskui 
juos bara.

Vaiko sistema yra labai švel
ni ir negali pakęsti tokio įvai
rumo nepaprastų valgių. Be to, 
saulė kaitina vaiką, kuris yra 
ir taip ganai sušilęs nuo bėgio
jimo. Prie to, vaikas negauna 
pasilsėti ir-gabaus jis suserga.

Tėvai išvažiavimuose turėtų 
apriboti vaikų valgius, kad iš
vengti vaikams nemalonumų 
arba ligų. Vaikams butų svei
kiau, jeigu tėvai atsivežtų su 
savim tokių užkandžių, prie 
kurių vaikai yra pripratę.

Bet geriausiai tai tėvams ne
praleisti per daug laiko tokiuo
se suvažiavimuose, bet važiuo
ti namo gana anksti, kad vai
kai nebūtų privarginti jr kad 
jie galėtų namie ramiai paval 
gyti ir galėtų į laiką eiti gulti.

Yra geriau tėvams atsisaky
ti nuo poros valandų pasilinks
minimo, negu duoti progos vaL 
kams> susirgti arba nustoti ke
lių valandų brangaus miego. 
Per tankiai suaugusių pasi
linksminimo, dienos vaikams 
per daug kainuoja.

Bukim Gražios
Rašo Madame X.
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Šią Vasarą Lengvai 
Galėsit Numesti 
Keletą Svarą

Moterys ir merginos, kurios* 
nori numesti keletą svarų svo
rio, lengvai galės tai padaryti 
šią vasarą. Vasara yra šaltoka, 
bet gera. Gera todėl, kad tos, 
kurios nori supionėti, galės pe- 
prakaituodapion ir nęnuvarg- 

' damos padaryti keletą ^myliŲ. 
Užsimauki! patogius čcverykus 
ir pradėkit savo kasdieninę ke
lionę. Eikite gan greitu tempu, 
nesus'tokit prie langų ir ne- 
žiopsokit, įsivaizduokit, kad 
užsikrovei sau darbą ir ^tilkit 
jį sąžiningai ir rimtai. Ka; su
grįši! namo, atsįduskit, atsį- 
,sėskit valandėlei, o paskui pa
imkit vonią. Gerai1 su rupiu 
rankšluosčiu nusitrinkit. Pa-' 
trinkit bent keletą sykių tas 
vietai kur nereikalingas sto
ris susikaupė. Nebijokit jei kū
nas pasidarys raudonas — nuo 
to nesusirgsit. Kraujo cirkulia-

NAUJIENOS, Chicago, m.
— •- - ____

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Naujosios mados vasarinis moteriškas siutas šią sa
vaitę demonstruojamas New Yorke ir Chicagos departa- 
mentinėse krautuvėse.
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Į Gabrielė PetKeyičaitė |
IŠ MŪŠŲ “VARGŲ ’ IR KOVŲ 

(1898 -1927)
(Tęsinys)

Paskum man lik akys atsida
rė, kai augau ir brendau dva
siškai visai kitoje kultūroje, 
nekaip kiti musų bajorai. Ko
dėl musų tėvelio namai taip 
kitokiais dvasios reikalais gy
veno, ir šiandien aiškiai pasa
kyti nemoku. Gal dėl to, kad 
tėvo motina buvo sodiečių kil
mės? Gal dėl to, kad tėvelis 
buvo gydytojas ir jau savo pro
fesijos priverstas ištisomis die
nomis žiūrėti į musų liaudies 
vargus ir klausytis jų pasiskun
dimų? Gal dėl to, kad stengė
si savo knygynui pirkti visa, 
kas šiokiu ar kitokiu bildu bu
vo pasižymėję Europos gyve
nime, ir kad, be medicinos 
mokslo, uoliai dar sekė pažan
giosios minties plitimą? Gal dėl 
to, kad iš Kijevo universiteto 
buvo daug simpatijos liaudžiai 
parsivežęs?

Tik žinau,1 kad visi, su ku
riais man tekdavo augant ir 
bręstant susidurti, etiką šitaip 
suprasdavo: juo tu aukštesnį 
dvasios pietoj imos laipsnį pa
sieksi, juo labiau turėsi suprašy
ti, kad savo žiniomis, savo pri
tyrimu turi tarnauti liaudžiai. 
Jei iš tavo kilnumo liaudžiai 
nebus naudos, tai vadinamasis 
tavd “mokslas” yra vjey nerei
kalinga sunkenybė arba bran
giais pinigais mokėta tuštybė. 
Ypąe buvo keliąmi, gerbiami 
ir pildomi mųsų tąrpe šie Kris
taus žodžiai: “Ką padarysi 
vargingiausiajam savo broliui, 
tą ir man padarysi”.

Ne sykį tarėmės mes namiš
kiai tarp savęs, kad pirma ir 
tiesioginė jjaunos bajorų kar
tosi pareiga yra atitaisyti įsene-

• f.
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cija pagerės ir į mėnesį kitą 
jausitės kaip naujai gimus. Be 
to, važiuokit maudytis ir plau
kit, bet nepa’vargkit.

lių suklydimus ir visa širdimi 
eiti tarnauti liaudžiai.

Mane traukte traukė toks už
davinys tapti sąmoninga gran
dine tarp tamsios ir nejaukios 
praeities, kada dar buvo ponai 
ir baudžiauninkai, ir šviesios 
ateities, kada visi busime vien 
broliais ir seserimis.

Juk tik ten sveika valstybė 
gali įsikurti, kur inteligentai 
sugeba semti savo dvasios gy
venimui syvų iš skaidriausio 
šaltinio, iš liaudies, ir kur in
teligentai, keldami liaudies kul
tūrą, sudaro drauge su ta liau
dimi sveiką, gaivų organizmą.

Tad nenuostabu, kad gyven
dama tokia ideologija savo šei
mynos tarpe, ilgai ir tvirtai ti
kėjau, jog man pasiseksi pa
traukli su savimi rimtesnę ir 
šviesesnę musų bajorų jaunąją 
kartą ir' su ja drauge atskleis
ti naują ip puikų istorijos lapą. 
Idėja išrodė man tokia kilni ir 
aiški, kaip diena. Nesuprasti ir 
nepamėginti jos, rodosi, nebu
vo galima.

Tiesa, skyrė mus nuo liau
dies' paprastai namie vartojama 
lenkų kalba. Bet iš kįto^ p"<?ės. 
mes lietuvių dainomis išauklė
ti, lietuvių pasakomis penėti, 
ar galime pasakyti, kad ta lie
tuvių, t. y, liaudies, kalba 
mums svetima?!

(Bus daugiau).

ŠEIMININKĖMS
-a T-i—T-T ,

Šią savaitę Mėsoą Tarybą reko- 
męnduoją rūkytus kumpius ir . deš
ras kurias pigiąu nųsipirksit negu 
kitą mėsą.

Kumpius galit iš vakaro išsivirti 
ir nusivežti į pikniką arba su ska
niai prirengtam, bulvių salotom, na
mie valgyti.

Be to pigiau taipgi nųsipirksit 
jautieną tušinimui ir veršieną.
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■ Remkite tuos, kurie 
i garsinasi

“NAUJIENOSE”

Tai Jos Paskutinė Naktis
(Tikro Gyvenimo Vaizdelis), 

Rašo Stasė G.
—Sveikas, kalėjime 

gas! Namai bausmės!
vargų! 
Dianos 
dien ji 
ležinių

— Pynėsi šie žodžiai 
gražiose lupose. Šian- 
uždaryta už sunkių ge- 
grotų, šaltam, drėgnam 

rūsyje vadinamų; “kalėjimas”. 
Vieniša. Tylu visur. Aplink 
naktis, pilna keistų paslapčių... 
Kaip keista! Dar vakar gyveni
mas linksmai šypsojosi! į ją.
Buvo mylima. Džiaugėsi. O 
šiandien . . . Džiaugsme vilin
gas, kiek tavyje nuodų! šian
dien ji kalėjime. Jai skaudu. 
Skaudu, nes nežino dėl ko kali- 
narna, už ką? Kas galėjo tokį 
biaurų šposą iškirsti? Nesijau
tė, kad butų kame prasižengu
si. Žinojo lik tiek, kad vidur
naktyje budelio bus nužudyta. 
Koks skaudus ir nepateisina
mas jai rodėsi visas tas gyveni
mas, pilnas veidmainybių, 
skausmų. Ši mintis nedavė ra
mybės. Trumpai perbėgo min
timis savo gyvenimą nuo laiko, 
kada jos tėviškės laukuose prie 
upelio pagavo ją trys nepažįs
tami vyrai, užrišo akis, paso
dino ant arklio ir ilgai jojo. 
Paskui perkėlė į vežimą ir vėl 
ilgai, labai ilgai vežė, galop ji 
užmigo... Kada pabudo, pama
tė prieš save daug jaunų mer
gaičių keistai pasipuošusių, jos 
visos kalbėjo rusų kalba. Viena 
prisiartinus į ausį Dianai kuž
dėjo: “Čia ištvirkimo namai, o 
mes prostitutės, dėl viso ko šo
kame pigiam teatre”.

Naują viešnią namo užveizda 
smalsiai peržvelgė nuo galvos 
iki kojų, kaip katinas lašinių 
paltį užuodęs, pasuko ūsą, ran
kas smagiai patrynė ir prane
šė, kad nuo šios dienos jos var
das bus Diana. Tada ji supra
to visą padėtį, suprato kas jos 
laukia, jai buvo aišku, kas de
dasi su toms kitoms mergai
tėms, kurios staigiai dingdavo 
iš namų ir niekas apie jas ne
žinodavo.

PANELIS SIENAI PAPUOŠTI

WĄLL HANGING t PATVERK 1655,

No. 1655 — Štai grąžys spalvingas panelis sienai papuoš
ti. Jei gražiai pritaikysit spalvas, tai bus kyo pasidžiaugtu

baisiu-. Dianai patekus į šiuos ną- 
Namai' mus, išdidus komisaras Vladi-

myr lankiai mėgdavo lankytis. 
Tai buvo, keisto tipo asmuo. 
Storžievis. Labai mėgdavo, kad 
jį girtų už didelius nuopelnus 
jo valdžiai. Jokio gero kitam 
padaryt nemėgstąs, priešingai, 
kiekvieną pasirengęs pražudyti, 
kad užtai gaut valdžios malo
nę. Diana jam paliko ir todėl 
stengėsi ją kuo greičiau^ai iš
vest iš šių namų, kad tik jam 
vienam tarnautų . .. Pasisekė. 
Juk tai valdžios ištikimas tar 
nas, jam daug dalykų leista.
Dienomis ją saugodavo komi
saro pastatyta sargyba, o nak
timis pats globodavo . . . žmo
nai pasakęs, kad svarbiais vals
tybiniais, reikalais išeinąs.

(Bus daugiau)

Maistas
Veda Dora Vilkienė

Vyšnios ir Grandžiai
2 orandžiai
1 kvorta tamsių, saldžių vyšnių.
6 šaukštai citrinų sunkos.
6 gvazdikai
% šaukštuko susmulkintų cina

monų.
% šaukštuko cukraus ant kiek

vieno puoduko sunkos.
Smulkiai supiaustykit orandžius, 

išimkit sėklas. Grandžių lupynas 
palikit, nes lupynose randasi pec- 
tin. Užpilkit truputį vandens ir 
virkit iki lupynos suminkštės. Iš
imkit kauliukus iš vyšnių, pridėkit 
citrinų sunkas ir kitus priedus. Iš- 
maišykit ir dar sykį pamieruokit. 
Dėkit tris čvertis puoduko cukraus 
kiekvienam puodukui mišinio. Greit 
virkit iki mišinys pasidarys per
matomas ir tirštas. Atidėkit į šalį, 
tegul pastovi kokią valandą. Pas
kui padėkit atgal ant ugnies, duo
kit užvirti. Supilkit | stiklus ir ne
užmirškit ant viršaus užpilti pa
rafino.

Vyšnių Konservai
Dabar vyšnių laikas, todėl pasi

naudokite Šia proga ir apsirupinkit 
žiemai.
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Diena Iš Dienos
Chrysler-Plymoutiii

An-

Irene

Joseph

susirinko
Yuškos 

patalpoj,

Daniels daržas, kuris randa
si viena mylia į vakarus nuo 
Kean Avė. prie 87 stryto, yra

lengvai privažiuojamas ir tik
rai puikus daržas.

Korespv Alfred’as J. Butkus.

yra labai de- 
dalyvavusiems 

jam tokią įspu-
Steponas

Reikalauja 
Perskirų

Helen Valentas nuo 
Valentas

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

DAUGYBE 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

Pagerbė Joną Yušką 
Varduvėmis

23-čią d. birželio 
gražus būrelis Jono 
draugų jo nuosavoj
Hollywood Inn, 2417 W. 43 St., 
ir tinkamai pagerbė “pavinčia- 
vodami” jį su vardadienio pro
ga. Tapo įteikti Jonui 4-ri di
deli ir gražus bukietai gėlių, 
kurie dar ir dabar puošia jo 
taverną.

Tarp žymesnių svečių matėsi 
Dr. Biežis, Chesndi, Kriščiūnai, 
Paul Wilkas, Gramontienč, Ml- 
leriai ir daug daug kitų.

Jonas Yuška 
kingas visiems 
ir suteikusiems 
dingą pagarbą.

Pagerbs Paul 
Gurskį

Sekantį šeštadienį, liepos 2 
d. susirinks Paul Gurskio drau
gai ir pažįstami į jo alinę Do 
Drop Inn, 3300 So. Halsted St., 
ir tinkamai pagerbs jį jo vardu
vėmis. Yes, tai bus didelis “šu- 
rum-burum”, kokio Bridgepor- 
te seniai jau nebuvo. Tėmykite 
skelbimą “Naujienose”.

—Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Lawrence Malito, 23, su
toinette Balnis, 24

George Zika, 23, su
Palecke, 24

1

K’■

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

Gavo
Perskiras

Stella Vischulis nuo 
Vischulis

Victor

ŽINIOS IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJŲ VEIKIMO

Kun. M. X. Mockaus Reikalai — Aukos 
Žagariečiai — Piknikai* Etc.

darže. Minėtam išvažiavimui 
išrinkti visi geri darbininkai. 
Renkant darbininkus vargo ne
buvo, į keletą minučių darbi
ninkų buvo kiek reikia, žaga
riečiai yra darbštus žmonės, 
netingi pasidarbuoti kliubo la
bui. Tai yra pagirtinas daly
kas.

Komisija sakė, kad šokiams 
turi paėmus gerą orkestrą. Rus 
ir išlaimėjimų, tarp kitko, po
relė gražių gražiai giedančių 
kanarkų, kurias viena kliubo 
narė į Lietuvą išvažiuodama 
kliubui padovanojo.

Nutarta patikrinti knygas. 
Į komisiją paskirti R. Šniukas 
ir J. Balakas. J. Balaka*.’

Kunigas M. X. Mockus 
Dėkoja Už Aukas

Pagarsėjęs Laisvamanybės 
skelbėjas kunigas M. X. Moc
kus baigia savo vargingas die
nas senelių prieglaudoj, Oak 
Forest Institution, Ward 40.

Šio laisvos minties skelbėjo 
šelpimo Fondas randasi globoj 
Amerikos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos pir
mos kuopos.

Nuo kovo mėnesio į fondą 
jokių aukų neįplaukė, tik ge
ros valios lietuviai, lankydami 
prieglaudą, jam pačiam įteikė 
aukų $2.00 — V. Yasud, $1.00 
— Kisielius Elžbieta; Chicagos 
Vyrų Choras nuo įvairių ypa
tų — 75c; po 50c — Šenčius, 
Lietuvė, Mr. Mikaris ir Mrs. 
Mikaris, A. šilienė. Viso $11.- 

,25. I
Visiems aukavusiems senelis tuvos kaimo šventė. Tą naktį 

M. X. 
ačiu ir prašo neužmiršti jo ir 
toliau.

Tame pačiame warde randa- tą dainos,

Joninių Laužas 
“Jaunimo” Piknike

Joninės yra linksmiausia Lie-

tieji padės sukrauti tokį lau
žą kokio gal nei Lietuvos žmo
nės dar nėra turėję, uždegs ir, 
davai prie jo sutartines trauk
ti, kojas kilnoti linksmos pol
kutės meliodijai palydint.

Liepos trečią prašome rezer
vuoti “Jaunimui”. Švęsime va
dinas Jonines. J. L S.

Tš Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio

Tai bu$ metinis piknikas 
Daniels darže, Liepos 17 die
ną, kurį reng a visiems žino 
mas Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelis.

Kad paįvairinti šitą pikniką, 
kai kurie šio ratelio nariai pa
sižadėjo pašokti vėliausios ma
dos šokamus Lietuvoj lietuviš 
kus šokius, kaip antai, polka 
su ragiukais, ratelį su daino
mis, suktinį ir taip toliau.

Bilietai tiktai po dešimts 
centų ir yra keturi išlaimėji- 
mai: du pinigiški, pirmas pri
zas $3.00, antras prizas $2.00; 
črečias prizas — Table lempa 
ir ketvirtas prizas — Elektri- 
kinis laikrodis.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonff Avenue 

Tel. Portsmouth 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

PINIGAI PADĖTI TAUPYTI IKI 10 D. LIEPOS, GAUS 
NUOŠIMTI NUO 1 DIENOS LIEPOS.

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

Mockus taria širdingą retai kuriam rupi miegas. Nuo 
saulės nusileidimo iki pat už
tekėjimo skamba po visą kraš- | 

, sutartinės, girdisi 
si ir kiti žinomi lietuviai, A.; muzikos aidai, o dangus pa-j 
Lekavičius ir A. Dambrauskas, i raudęs nu0 sukurtų didžiulių 
o 194 warde — J. žalis. Visų Joninių laužų. į
lankančių prieglaudą prašome šiai vasarai Lietuvon išvykę 
aplankyti ir šiuos ligonius. j Amerikos lietuviai beabejo Jo- 

M. X. Mockus šelpimo Fon- nines praleido visuo to kaimo 
do Komitetas: Steponas Dam-1 linksmumu. Bet nebus užmir- 
brauskas, iždininkas, 56 East'sti ir tie kurie Lietuvon va-' 
lOlst S't., Chicago, Ilk; Anta-^iuoti negalėjo. Jiems irgi ren- 
nas Jocius, sekretorius, 135 E. giamos linksmos Joninės su į 

viskuo, kaip itai * dainomis, mu-' 
zika ir žinoma su milžinišku! 
laužu. Tai bus jaunimo laik-. 

Žagariečiai Ruošias Prie raša° “Jaunimo” piknike, ku-| 
Išvažiavimo Liepos 4 įvyks Liepos 3 d. — sek- 

imadieių, Sunset Parke (135cn 
Birželio 26 dieną, Hollywood jr Archer Avė.). i

Svetainėje įvyko žagariecių Joninių minėjimą pradėsime 
Kliubo susirinkimas. Tai buvo Liepos trečią nuo pietų, bet 
pusmetin.s susirinkimas. Na- tikrai imsime užfi, kada nusi- 
rių dalyvavo apie šešiasdešimts.• jejs saulė. Visi ^piknike esan- 
Susirinkimą atidarė pirminin-' 
kas Petras Arlauskas, o pro -' 
tokolų raštininkė Sofija Am- 
brozai'tė perskaitė protokolą 4š 
pereito susirinkimo. ;

Į kliubą įstojo du nauji na
riai, Viktoras Balakas (jaunuo
lis) ir Ona Plukienė. Vienas 
kliubo narys pasisakė, kad jam 
vienas geras biznierius įdavęs 
pinigus ir prašęs prirašyti prie 
Žagariecių Kliubo, bet susirin
kimas apgailestavo, kad nega
li priimti, nes konstitucijoj yra 
parašyta, kad naujas kandida-, 
<as turi būti susirinkime. i 

i Naują narį galima priimti 
neatsilankius susirinkime tik- 

I 

i tai tokiam atsitikime, jeigu i 
. visi kliubo nariai jį gerai 
žįsta.

Buvo skaitytas laiškas 
. “Jaunimo”, užkvietimas į 
niką, kuris įvyks Liepos 
čią dieną, Sunset Park 
kas vadina Vilniaus kalneliais.) 

Ląiškas vienbalsiai . priimtas 
ir nutarta dalyvauti liuosnoriai 
ir tiems, kurie tame piknike 
pasižadėjo dalyvauti tikietai bu
vo išdalinti veltui.

pa-;

Viso

AdresasAdresas

Miestas Miestas

■V

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

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

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

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

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

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

114th PI., Chicago, III.

r

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

nuo 
pik-l 
tre-i 
(kai

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

$8.00
$4.00

$12.00

2

PE dd.

SM&LL

So. Chicagos Am. Liet. Piliečių Politikos Kliubas turės išvažia
vimą liepos 3 <1. 160th ir Tarrece avė. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kviečiam visus narius ir draugus atsilankyti.

J. Sneilla, pirm.

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00

TAUPYTOJAMS
IŠMOKEJOM DIVIDENTO

Tel. YARDS 3399
\ Pranešama, kad įvyks nauja
*■ - BRIDGEPORT CENTER

- p r Nį (j į N1 J  . . . . . . .

3359 So. Halsted St.
Ateik vienai—Ateikite visi Bus šposų Gausa

MUZIKA — UŽKANDŽIAI — DOVANOS
Henry Podrus ir Anna Naujokas

$5.00
$4.50

$9.50

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys pusmetinį 
susirinkimą penktadienį, liepos 1 d. 7:30 v. v. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas labai svarT 
bus, kiekvienas privalote dalyvauti. —S. Kunevičia, rašt.

Liepos mėn. 1 dieną Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 8 
vai. vakare įvyks Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio vi
suotinas narių susirinkimas. Nariai užsimokėkite neužmo
kėtas mėnesines mokestis, kitaip busite išbraukti iš rate
lio knygų. —Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Naujai Atsidaro 
BRUNO’S TAVERN 
ATEINANTI PENKTADIENI 

LIEPOS-JULY 1 d., 1938 

732 W. 31st St 
(Kampas Emerald Avė.) 

AMBROSIA IR NECTAR ALUS
Viskas naujai įrengta. Kviečiame musų draugus ir pažįstamus 

atsilankyti. Bruno ir Marijona Gaidymavičiai.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

ĮDO

RT
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

IR NUOLATINIŲ

ROGRAMU
~ ~ —7 IKI 8 VAL.
r . C. —7 IKI 8 VAL.

—-7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Išvažiavimas Spaičio Darže
Pramogų komisija pranešė, 

kad liepos ketvirtą dieną yra 
rengiamas išvažiavimas Spaičio

PETER PEN

caiOM-r noa/.'

ardlTis

Republic 7345
PAUL’S Fumitųre 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD TEDERA!
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
i Telefonas CANAL 1679

CHICAGO, ILLINOIS

PADOVANOKI! 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)

BL4T ARE

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti (vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ga
nai 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų,

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j £.50
GYDYMAS........ ..... ..........SCfl.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......m
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminacijų įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Av«m Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTS
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel VTGTORY M70.

nvi. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visu ry
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.



Keivlrta8ienfe, birž. 30, *38

pri

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

$6,250 — tik 2 metų senumo, 2 
flatis plytinis, 5 kambarių kiekvie
nas, karštu vandeniu šildomas ir 
oiletas beismente, 60 pėdų lotas, 2 
carų garažas, side drive, šaukti Mr. 
Medora, Tel. Stewart 3601.

KAMBARYS. ANT RENDOS ve
dusiai porai, merginai ar vaikinui, 
be vaikų, 3252 S6. Halsted, 3-čios 
lubos.

BRIGHTON RARKE — 2 fletų 
medinis namas po 4 kamb. Gara
žas aptaisytas labai gerai. Platus 
lotas. Priverstas parduoti labai pi
giai. Perkant nereikia daug pinigų. 
Kreipkitės po 3:00 vai. popiet.

4008 So. Maplewood Avė. 
Pirmas Fletas.

FURNIŠIUOTI vėliausios mados 
kambariai RENDON vyrams, ant 
antrų lubų. Privatiški shower ir va
rva. Telefonas. Galima vartoti vir
tuvę. Karšto vandens šildymas. 
Geistina, kad 2 draugai atsišauktų.

2614 W. 42nd St. 1-mos lubos.

MARQUETTE PARKE
6 kambarių cottage, apšildomas, 

platus lotas, garažas, kaina $3200j 
įmokėti $500.00. 100 akerių farma, 
gyvuliai ir trobos, nėra morgičių, 
mainyk ant namo.
C. P. SUROMSKI, 2502 W. 69th St. 

Grovehill 0306.

, NAMAS IR TAVERN greitam 
pardavimui už $4500.00. Išvažiuo
jam į Europą. 1147 W. 47th St

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. V AK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų namas, garo šiluma. 
: iaektrikinis ref rigeratorius, renda 
$5600. Kaina $21,500; $7,000 norima 
pinigais.

LOUIS MORRIS & CO.
16 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee.

HELP VVANTED—FEMALE
_____ DarbininkiųReikia_______

VEITERKŲ REIKIA.
3359 So. Halsted Street.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
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. SOSTHĘIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

FURNISHED ROOMS—TQ RENT 
_______GyvenimuiKambariai______

RENDĄI ŠVARUS fornišuotas 
kambarys, vienas ar du—pavieniam. 
Šiltas vanduo kasdien—$1.50 į sa
vaitę. 2100 W. 59 St.

SITUATION VVANTED
PyJ1?___

PAIEŠKAU DARBO kaipo buče- 
rys. Esu pilnai patyręs per 12 metų. 
Moku lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai. Kam reikalingas meldžiu at
sišaukti. 1344 S. 50th Avė., Cicero. 
Telefonas CICERO 294.

DARBŠTUS VYRAI - PER METUS LAIKO 
IŠPILDĖ 18 KONCERTU IR VAIDINIMU

Iš Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
Darbuotės

Sekmadienį, birželio 19 d., 
Chicagos Lietuviu Vyrų Cho
ras, po trumpų praktikų at^ai- 
kė, taip vadinamą, sezono už
baigimo posėdį, kuriame buvo 
perrinkta valdyba ir išduoti 
iš choro veikimo raportai.

Choro, pirm. A. Viliui atsi
sakius, jo vietai liko išrinktas 
St Jokubauskas. Kiti valdybos 
nariai liko tie patys: raštinin
kas D. MiHeris ir iždininkas— 
P. švelnis. Man ir vėl teko ne
labai man mėgiama korespon
dento vieta.

Iš rašt. D. MiUerio raporto, 
kuris itin buvo gerai sutvarky 
tas/ paaiškėjo, kad Ch. L. V. 
choras turėjo praeitą sezoną 
du savo lošimus-koncertus ir 
dalyvavo šešiolikoj įvairių kitų 
koncertų. Taip pat iš finansinio 
atžvilgio choras stovi gerai ir 
jau turi kelis desėtkus dolerių 
spulkoj padėjęs. ’
Kviečiami dalyvauti dar dvie

juose parengimuose
Nors Ch. L. V. choras oficia

liai ir paėmė “vakacijas” nuo 
19 d. birželio iki pirmo sekma
dienio po Darbo Dienos (La- 
bor Day), bet dar tą pačią bir
želio 19 dieną dalyvavo dvie
juose išvažiavimuose, tai yra 
laisvamanių ir Demokratijos 
Kongreso. O taip pat dar vyrai 
yra užkviesti dalyvauti “Nau
jienų” ir “N. G.” piknikuose.

Kadangi vyrų choras suside
da iš naujieniečių, vilniečių ir 
dar keleto kitokių pažvalgų vy
rų, tai buvo kilus mintis, kad 
butų renkami du koresponden
tai, tai “Naujienų” ir “Vilnies”.

narstant, dulelė jdį- 
Ažitima choristų nutarė, kad 
užtenka ^fenoį Aš gi nuo savęs
patarčiau kaip naujieniečiains, nizacija darosi žymesnė ir tvir-

taip ir vilniečiams, kad be ofi
cialių titulų, kas ką mato gero, 
choru ar abelnai menu rašytų 
į bile pažangų laikraštį.

Naujieniečiai daug gelbėjo
Naujieniečiai ir praeitais* me

tais man daug gelbėjo, o vil
niečiai dar iki šiol visai nepasi
rodė. Vyrai, nėra jau taip svar
bu oficialis išrinkimas. Kas 
myli rašinėti, galima ir be rin
kimo tai daryti.

Tik vieną dalyką aš noriu 
draugams dainininkams
minti, kad mes ir savo reika
lais rašomose korespondencijįo- 
se sugebėtume išlaikyti tokį 
pat draugiškumą, kokis yra 
chore.

Choro mokytojui K. Stepona- 
išvažiavus su “Pirmyn” 
į Lietuvą, Ch. L. Vyrų 
laikinai vadovauja S,te- 
Dilis*.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

ATIDENGS LIEPOS 8 — 
Paminklas pagerbimui U. 
S. šiaurvakarinės Teritori
jos 150 metų sukaktuvių, 
kurį prezidentas Roosevel- 
tas atidengs liepos 8 d., Ma- 
rietta mieste, Ohio valsti
joje.

vičiui
choru
chorą
ponas

Demokratijos “platforma”
Sekmadienį, birželio 19 d

rui teko dainuoti laisvamanių 
ir Amerikos Lietuvių Demo
kratijos Kongreso 
urnose.

Svarbesni dalykai 
juos tilpo vietinėj
spaudoje praeitą savaitę ir aš 
čia tik priminsiu kelis dalykus, 
kurie man teko patėmyti Chi
cagos Lietuvių Demokratijos

išvažiavi-

jau apie 
lietuvių

Įvykiai, kurie daugiau kaip 
prieš porą metų nukrėtė Lietu
vą, suartino bent viename dar
be daug skirtingų minčių A- 
merikos lietuvių; Ta vienintelė 
organizacija ir yra Kongresas 
A ts teigimu i Demokratinės Tvar
kos Lietuvoj. Ir toliau ta orga-

Sunku atspėti ką tos dvi mo 
terys buvo pirmiau kalbėjusios, 
bet iš senukės ašarų ir jauno
sios žodžių yra gąną ai^ku, kad 
tai buvo seni prisiiųinimai apie 
Lietuvą, matomai ir jų gimtą 
kraštą.

Pasirodo, kad ta vargšė Lie
tuva turi simpatijų ne tik įvai
rių srovių ir įsd tikinimų lietu
vių tarpe, bet ir Lietuvoj girnų-

Mes- gerai žinom, kad Demo
kratijos Kongreso tikslai nesi
vadovauja patriotizmo jaus
mais, tai vien tik organizacija 
pagelbėti prispaustai Lietuvos 
liaudžiai ten atgauti tinkames
nę tvarką. Bet kad mus prie 
savojp, gimto krašto, prisiriši
mas daugiau patraukia nei prie 
bent kurios kitos šalies, tai tą 
parodę kad ir šis* iš Lietuvos 
kilusių žmonių susirinkimas.

Vyrų CJioro Koresp.

tesnė. Mes šiame Chicagos Lie
tuvių Kongreso skyriaus išva
žiavime ne tik matėm ir girdė
jom nuo vienos platformos kal
bant “Naujienų” vyriausi re
daktorių dr. P. Grigaitį, “Vil
nies” redakcijos* narį drg. Abe- 
ką, bet taip pat ir Lietuvos, žy
dų organizacijų atstovus.

žydai ir Lietuva
Štai vienas žydų atstovas kal

bėdamas išsireiškė, kad nors ir 
dabar, po apie 45 metų, ir ne
gali kalbėti lietuviškai, bęt jis 
yra gimęs Lietuvoj ir pirmi1 jo 
kalbos žodžiai buvę lietuviški, 
nes juos išmokęs nuo savo ne
šiotos lietuvės. Toliau jis sakė, 
kad jo senelių seneliai buvo 
lietuviai ir jis pats dėlto skaito 
save tikru lietuviu.

KLAIDOS
ATITAISYMAS

Universiteto Kliubo, Metinis 
koncertas įvyks ne Lapkričio 
27 dieną, bet Gruodžio 4.

A. Faiza.

Chicagos 
Federaliniam 
Teatre

Tennis Turnamentas 
parkuose

Chicagos parkai ruošia pa
augusių vaikų tennis turna- 
inentą. Žaidimas įvyks liepos 
12 d., Calumet, Columbus, 
Humboldt, Jefferson ir Chase 
parkuose, 7 v. v. Juose galės 
dalyvauti 15, 16 ir 
berniukai.

Du finalistai iš

17 metų

Jam kalbant, štai sale manęs 
stovi grupė žydų, jų tarpe dvi 
senukės ir viena -jauna mote
ris. Viena senukė šluostosi per 
skruostus riedančias* ašaras, o 
jaunesnioji jai sako angliškai: 
“I told you, Mrs. Goldman”...

me- 
Bet 
pir- n

kiekvieno 
dalyvauti 

miesto čempionato lošime, ku
ris įvyks liepos 16,
popiet ir liepos 17 d. 10 v. 
to Garfield Parke-

4:30 vai.
ry-

Suklastavo Čekiu 
Už $10,000

MELROSE PARK. — Vietos 
gyventojas Patrink Vošella, 
1641 North 15th avė., prisipa
žino policijai, kad suklastavo ir 
išplatino negerų čekių už $10,- 
000. Jis buvo uždarytas kalė
jime ir bus teisiamas krimina
liame teisme. -

-inrntjln1 _________

JONAS BANEVIČIUS

U

u

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

1

Su- 
per

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 

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

I m A A Gėlės Mylintiems 
M | A Vestuvėms, Ban- i O b 4 kietams, Lakfo- v 11BĮ tuvčms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phon. LAFAYETTE 5800

mnnr

ftZ-'

No. 4724—Trijų rūšių rūbai. Dvi suknelės ir rūbas maudynei, 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, ir 42 colių 
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.

antradieny, 28 dieną birž. 3:15 
vai. popiet, 1938 m., sulaukęs 
67 metų amž., gimęs Panevė
žio apskr.. Naujamiesčio par.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Paliko dideliame nuliudinae 

moterį Eleną, tėvų pavarde 
Radomskaitę, sūnų Joną, mar
čią Veroniką, dukterį Oną ir 
žentą Bernardą Dudkevičių ir 
du anuku: Danielių ir Tamo- 
šių-Thomas, švogerį Volterį 
Vitįkų ir seserį Stefaniją, pus
brolį Feliksą Jaugelį, jo žmo
ną Julioną ir šeimyną, pus
brolį Liudviką Kryževičių, jo 
žmoną Adelę, dukterį Eleną, 
dėdienę Elzbietą Gregoravi- 
čienę, dėdienę Oną Malkevi- 
čienę ir daugiau giminių A- 
merikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas namuose 
6153 S. Washtęnaw Avė., tel. 
Prospect 2039. Ųąidętuyės 
įvyks subatoj, liepos 2 d., 9 
vai. ryto iš namų į Gimimo, 
Pan. šv. (Marąuette Park) 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Banevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
žmona, Simus, Duktė ir gim. 
Laid. direkt. I. J. Zolp, Tel. 
Boulevard 5203.

Įdomus Veikalas “Mister Jim”.
Kada Carcus Bach, drama

turgas ir narys dramos fakul
teto Iowa universitete, buvo 
išvykęs į New Mexico atlikti 
tyrimus dėl Rockefcller Foun
dation, tai sugryžo .parašęs du 
dramatinius'^ veikalus. Vienas 
jų, komedija — drama “Mis- 
ter Jim” btiš pastatyta Selwyn 
teatre liepos 4 d. Kitas veika
las “Calvario” bus pastatytas 
Iowa universiteto teatre liepos 
5 dieną.

Jis vyko į !N. M* rinkti 
džiagos dėl "^Calvario”. 
pasitaikė 'tai^f‘ kad jis
miausia 'parašė “Mister Jim. 
Bet su “Calvario” buvo daug 
sunkiau, nesi^is čia norėją 
apibudinti indėnų religines ce
remonijas. Tečįaus pasirodė, 
kad tie indeųai yra atsiskyrė
liai ir pašaliečių į savo tarpą 
neįsileidžia^ Ėmė ilgą laiką 
iki jis laimėjo tą indėnų pasi
tikėjimą ir įstengė įeiti į jų 
maldnamius. Daugelis iš tokių 
ekspedicijų nebegryžo...

“Mister Jim” bus trečias vei
kalas, kurį Ęach stato Chica- 
goje- Pereitą sezoną buvo pa
statyti du veikalai.

Direktorium “Mister Jim” 
yra Edward Vail, buvęs direk
torius žymiausių ekrano žvai
gždžių-

Automobilis Įvažiavo 
Į Namą; Sužeidė Du

Į namą lies 631 S. Racinc 
vakar įvažiavo automobilis ir 
sužeidė dvi jaunas mergaites 
Urs.ula LaPorte, 19, ir Auna 
Consentino. • N.ęžinia kokiu tai 
bųdu automobilis užšoko ant 
šaligatvio ir trenkė į namo ve
randą ir sieną. Šoferis, Richard 
Schiavo, 1910 W. Jackson, iš
liko sveikas.

AUTOS—TRUCKfc FOR SALE 
Automobįliai ir^ Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
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 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

TeL Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

ADOMAS WIDZUS 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.

LOVEIKIS
Dalią.

KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bąnkietąms 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL BOULEVĄRD 7314

Užsidaro

Policijos 
rungtynės

Wrigley besbolo lauke, kur 
nuolatos įvyksta svarbios run
gtynės, liepos 3 d- įvyks rung
tynės už besbolo čempionatą 
pęjicij os departąnąente.

Kapt. Harry O’Connell iš 
West North ; A ve, stoties va
dovaus North Side komandai, 
o Eugene Barry vadovaus 
South Side komandai.

Tokios pat rungtynės įvyks 
liepos 10 d. Comiskey

Katalikišką kolegija S t. Via- 
tor’s, veikusi Bourbonnais mie
ste, III?., užsidaro dėl finansinių 
sunkumų. Nuo 1931 metų ne
mokėjo nei morgičio nei nuo
šimčių. Mjorgičio savinįnkai, 
Massachussetts Mutuąl Life In
surance Co., užvedė forklozavi- 
mo bylą.

Moterys Jsigykit 
Grąžą Sidabrinį

Park

J5, 16

Bėgimo J 
turnamentas

Paaugesnįų berniukų, 
i ir 17 metų bėgimo turnamen
tas bus parkuose liepos 5, d., 
12 vai dieną.

Tas turnamentas įvyks Og- 
den parke, prie 65th ir Racine 
gatvių.

1 BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radid ir 
Phono Kombinącij6s, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsiriM 

’ kti. ‘ Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir attakuojame ką už
mokai mums už patajsymą kai 
pirksit naujus išrdngimūs.

kuDabar kiekviena moteris, 
iri skaito. NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų* sidabrinį sętą dėl 6 
arba 8 asiųenų.

Setas iš 6. šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutę, sriu
bai šaukštas, videlčius> salo
toms šakutė Ir du maži šauk
štukai, viekas kavai, o kitas 
dęzęrtui 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 Naujiena?. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogęrs 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.

/i /■’ ‘ 'C’-*'* v'' ' įj;., t ' i*.r- 7'/" i .5/

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 Wes*t 3Įst Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS CHANCĖS 
Pardavimui^Bizniai

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

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

1441 East 63rd St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Kreiptis Blackstone Ta- 
ivern, 1406 E. 55th St.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais įrengimais. Taipgi 4 kamba
rių furnišis užpakalyje. . Pigiai 
greitu laiku. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1412 So. 49th Avė., Cicero.

TAVERNAS pardavimui—pietry
čių kampas 79 ir Emerald arba ties 
5758 W. 65th St. Parduos pigiai—• 
moteris negali prižiūrėti biznio vie- 
;na. Savininką rasite abiejose vie
tose.

PARSIDUODA tavernas arba pri
imsiu pusininką. Geroj vietoj—Ge
ras biznis. Priežastį pardavimui pa
tirsite vietoje. TeL Radcliffe 3860,

PARSIDUODA TAVERNAS ge
roj apielinkėj. švedų ir vokiečių 
apgyventa vieta. 936 E. 75th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge 
ra vieta. Priežastis — liga. 

720 West 35th St.

SALDAINIŲ IR GROCERY krau 
tuvė su laikraščių standų.

Lafayette 7038.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką — Vienai mo
teriai našlei per sunku.
1900 W. Oakdale Avė. (2900 North)

PARSIDUODA BUČERNfi pigiai. 
Tirštai apgyvento] apylinkėj. Ice 
Box ir Counteris, šaldomi su elek
tra. Box 850, 1739 So. Halsted St.
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Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskai 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkor 

stogų dengėjas.
- Leonas Roofing 

3750 WALLACE ST 
Tel. BOUlEVARD

COAL—WOOD 
Anglys—Malko

Kainos Nu
ANGĮ

EGG .........
NUT ..........
BIG LUMP 
MINE RUN 
SCREENINGS .

PIRKIT DABĄ
DIENĄ 

PRISTATYM
PRIEMI

.4*

6975

....JEIGU
Kreipki 

ką. Duodi 
gičių lerų 
Lithuanii

JEI
KA PA

fcPINĮGV— 
ienų spul- 

/irmų mort- 
kėjimais. 
g Loan and 
ciation

ed Street

PINIGUS 
čių Chicagoje ir 
5 iki 15 metą. 
AUKANTO 

L SAVlNGS 
LATION

PAGARSINK 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit ųiua tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. AŲž pakartoji
mus gausit nuolaidą*

.. .............. mnumniniiim.mmiu
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nvenciją

I

idatus Illinois 
kimams
įjai suorgani- 

Progresyvė 
ikti konvenci
ni mėnesį, no
trių valstijų 
esą.
artijos vadas, 
ilip LaFollet- 
mizavo ir yra 
pareiškė, kad 

tik rudenj.
i Chicagoje, 
mota, bet da- 
ad duoti pro- 
ityti tose Vai
nora tobulos 
ijos.
r viešėdamas 
ė, kad pro- 
ivo kongresi- 
10 valstijų, 

nois. Jis pats 
iconsino git
am terminui, 
t kandidatuo- 
aFollette nu- 
kad tur būt

Progresyvę 
tikėjosi, kad 

ogresyves jė- 
ati trauks pa- 

demokratų 
?t pakol kas 
jėgos laikosi 
vairesnieji li
ga na aštriai

»
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Šiandien Preziden
tas Roosevelt Kalbės 
2 Kartu Per Radio
Pirmą ir Antrą valandą Popiet

Šiandien Chicagiečiai galės iš
girsti prezidentą F. D. Roose- 
veltą du kartu per radio, kartu 
ir jo žmoną, p. Rooseveltienę. 
Tokia proga labai retai kada 
tepasitaiko.

Pirmą kalbą prezidentas Roo- 
seveltas sakys nuo 1-mos po 
pietų iki 1:30. Chicagai ją per
duos! radio stotys W.B.B.M. ir 
VV.G.N. Ta kalba bus dalis iš
kilmių pašventinimui kertinio 
akmens New Yorko Pasaulinės 
Parodos Federalio Paviliono.

Antrą kalbą prezidentas sa
kys Amerikos Pedagogų Sąjun
gos Konvencijai, National Edu- 
cation Association. Kartu kal
bės ir p. Rooseveltienė. Tos dvi 
kalbos bus transliuojamos nuo 
2:00 po pietų iki 2:45. Ghica- 
gosy stotys bus W.B.B.M., W. 
G.N. ir W.L.S.

Lietuviai. Rūpinasi 
Brighton Parko 
Kolonijos Gerinimu
Laimėjo Trafiko Šviesų ir “Ped- 
liorių” Reikalavimus; Prašys

Praplėsti ir Prailginti 
47th Gatvę

BRIGHTON PARK — Brigh
ton Parko Namų Savininkų Są
junga jau tūlą laiką darbuoja
si savo kolonijos naudai. Šiais 
sunkiais nedarbo laikais atsi
randa visokių trukumų, kaip 
namų savininkams, taip biznie- 
rinmc ir dnrhminVflmsi &i nr- 

bus. Todėl visi turėtumėm daJ 
lyvauli. Atsiveskite visus be 
skirtumo tautybės, ar vokietis, 
ar lenkas, ar žydas. Visiems 
veikiant bendrai bus geresnių 
rezultatų. j

Frank Puleikis, Koresp.

Areštavo Dar Tris 
Biznierius Už - 
Sales Taksus

Užlaiko keturias stambias 
maisto krautuves

Prokuratūra vakar areštavo 
tris stambius Chicagos biznie
rius, kurie, klostuodami knygas 
ir registerių skaitlines, pasisa
vino ir valdžiai nesumokėjo a- 
pie $30,000 sales taksų.

Areštuotieji yra broliai John, 
Chris ir Gust Marias, 7843 So. 
Wolcott Street. Jie yra savinin
kai keturių stambių maisto 
krautuvių ir sandėlio, iš kurių 
produktus perka ir didelis skai
čius lietuvių:

Thoro-Fair Food Store, 6321 
South Ashland avenue;

South Town Food Market, 
7816 S. Halsted sįreet; '

Marias Food Market, 717 E. 
79th Street ir

Victory Grocery Company, 
6321 S. Ashland avenue.

Prokuratūra sako, kad Mar
ias broliai nevien apgaudinėję 
valstiją, bet tuo pačiu laiku ir 
savininkus namų, kuriuose už
laiko krautuves. Pagal sutartį, 
namų savininkams vietoj nuo
mos turėdavo mokėti tam tikrą 
nuošimtį visos apyvartos, bet 
registerius turėję taip sutaisę, 
kad jie parūdydavę tik dalį į 
plaukų.

NAUJIENOS, Chlcago, III
—*---4--------- :------------u--------

Sako, kad Chicagoj 
193 j Metais Vėl 
Pakils Mokesčiai
.. ■ .1 ■ .....

Norma busianti apie $9.16 
nuo $100

’ J’ /■'

1939 metais^ Chicagos real 
estate mokesčiai pakils iki šū
vi rš $9 nuo $100.

Piliėtinė organizacija Civic 
Federation and Bureau of Pub
lic Ęfficiency, ’ kuri tyrinėja 
Chicagos miesto finansinius ir 
administracijos teikalus, sako, 
kad šiaisi metais žymiai nupuo
lė “personai property” — as
meniškos nuosavybės vertė, 
kad stimažčs ir personai pro
perty mokesčių įplaukos. Ka
dangi miestas nemažina savo 
išlaidų, tad teks pakelti real 
estate mokesčius.

Biuras apskaičiuoja, kad mo
kesčių norma busi apie $9.16 
nuo šimto.

Kiekvienam Chicagos gyven
tojui miesto valdžios, užlaiky
mas išeina po $53. Tai bene 
“brangiausia” mjesto valdžia 
visoj Amerikoj. Skaitlines pa
duoda federalės valdžios cenzo 
biuras.

įkalino 5 Netikrų 
Pinigų Platintojus

Kalėjime vakar buvo uždary
ti penki chicagiečiai, kurie iš
platino 95-iatf netikfas $10-ti- 
nes Chicagos apylinkėse ir deg- 
tinęs sandėliuose: Antonio Mo- 
cerino- 61, 523 S. Halsted; Har- 
ry Foteman, 24, 1632 Belmont; 
Joseph For2124 Li n-
eolu; Frank Aįjanis, 20, 2442 S. Meier gavo 3,064 balsų, jo opo- 
Van Buren, ii* Philip Cannizza- nentas Francis S. Clamitz — 
ro, 22, 2024 Ogden. 1,714.

i, ..... . ... I ...... . ■. ........ ..  . ... ......................................................................... .....
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Mėgo Matyti Gais
rus Ir Rūpinosi, 
Kad Jų Butų

Padegė apie dvyliką namų 
West Englewoode ir

• Marųuette
Du jauni berniukai, 14 metų 

Bernard Waters, 5751 S. Lin- 
coln ir 13 metų Robert Balan- 
ce, 1807 W. 58th Street, pama
tė ielomis slenkantį “įtariamą“ 
žmogų. 9 Po ranka jisai turėjo 
dėžę, prigrūstą popierių.

“Kas nors negerai”, pagalvo
jo berniukai ir davė žinią po
licijai.

Pasurodo, kad berniukų de- 
tektyviški gabumai ir uoslės 
buvo labai geri.

Suimtasis, 25 metų Sleve Li- 
tviak, 5033 S. Wood, buvo na
mų padegėjas. Jis prisipažino, 
kad Wcst Englewoode ir Mar
ųuette apylinkėse padegė apie 
12 namų. Gaisrais labai rūpino
si, kadangi mėgo gaisrus- maty
ti, o labiausiai jam patinka sku
bančių ugniagesių trokų sirenų 
kaukimas.

Chicago Lawn nuovada, kur 
Litviak yra įkalintas, neseniai 
suėmė ir kitą namų padegėją, 
Erward Ronjak, 21, nuo 6754 
So. Honorei Jis veikė toje pa
čioje apylinkėje kaip ir Litvia- 
kas.

Naujas Chicago 
Heights Teisėjas

Chicago Heights balsuotojai 
išsirinko teisėju Robert M. 
Meier, Jr. Jis užims vietą mi
rusio teisėjo Craig A. Hood.

Ketvirtac

Šiandien Lietuvon 
Išvyksta Chicagos 
Sportininkai
Kartu važiuoja būrelis “Nau

jienų” Laivakorčių Skyriaus 
Keleivių.

šiandien, 10:40 valandą ryto 
Lietuvon išvažiuoja 12 Chica
gos sportininkų dalyvauti Pir
moje Lietuvos Olimpiadoje.

Kartu su sportininkais išva
žiuoja ir "būrelis “Naujienų” 
laivakorčių skyriaus keleivių:

Albertas Lukoszunas 
Wm. Skimel 
Paulina Klimas

, Victoria Uckevičienė
Petronėlė Girdenienė, 

ir keletas kitų, kurie prašo pa
vardžių neskelbti.

8:30 v< 
susirinks 
100 East 
sveikinti 
vardžiu ii 
išvažiuos 
dis ir 
jiems Iii 
Stotyje s 
10 vai. rj

Sportini 
si ir pini 
Amerikos 
junga, li 
susidedam 
lietuvių > 
teisėjas Z 
nansuojan 
gimais.

Justinas Mackevičius
Traukinį į New Yorką spor

tininkai ir ekskursijos nariai 
paims LaSalle Street stotyje, 
prie VanBuren ir LaSalle. Iš 
New Yorko rytoj išplauks šve
dų Amerikos Linijos laivu 
“Gripsholm”, o Lietuvą pasieks 
liepos 13 d.



us
i pardavinėjimu 
ilnamečiams
i£< Eugene Hol-
8-is aludininkus 

kurie buvo at-
5 pardavinėjimą 
mečiams.

jo užsibrėžusi didelius darbus 
pagerinimui savo kolonijos, 
kaip tai taksų sumažinimui, 
ielų apvalymui, gatvių nušlavi- 
mui, trafiko šviesų sutvarky
mui, visokių “pedliorių” išva
lymui ir 1.1.

Varžys “Pedliorius”

is paliuosavo 
įkumo. Kai inie- 
larnet I lodės pa- 
uo jis pamatuo- 
;ndį, Holland at
rija, areštavusi 
Fėjo atvesti teis
tuos nepilname- 
ir mergaites, k u- 
ieji ahidininkai 
lamų gėrimų.
advokatas žada
iją ir savo pa-

P atstovavo 
byloje. Poli- 

mM1 pasiaiškinti 
__ _, o advo- 

neprašė bylos 
rogą polici-

is, k\iri įvyko

s» Centro penkių

, ketvirtas vago- 
ivirto ant šono, 
is buvo gerokai 
nes kaltininkas 
ričius.

Atpigsią 
liai
and Co., automo- 
t statistikos fir- 
d 1939 metų au- 
i būti šiek-4iek 
8 modelių. Dide- 
‘galima tikėtis ir

Ačiū darbščiai organizacijos 
valdybai bei nariams, jau daug 
svarbių darbų tapo nuveikta. 
Prie California ir Archer gat
vių kryžkelės trafiko šviesos 
buvo įvestos birželio 24-tą. Mie
sto taryba, reikalaujant namų 
savininkams priėmė nutarimą 
suvaržyti “pedliorius”. Netru
kus bus pakabintos iškabos su 
užrašu “No Peddlers Allowed”, 
nuo Western iki Kedzie gatvės 
ir nuo Archer iki 47 gatvės. 
Reiškia, visas Brighton Parko 
Centras bus apvalytas ir gro- 
serninkams bus daugiau biznio. 
Biznieriai prie šios organizaci
jos privalėtų priklausyti.

Šį vakar Susirinkimas
Dėl pasekmingesnio darbavi- 

mos yra šaukiamas susirinki
mas šįvakar, birželio (June) 30 
dieną, John Yuškos Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43rd St., 
kaip 7:30 valanda vakare. Susi
rinkime bus kalbėtojai. Komite
tas, kuris buvo pasiųstas pas 
Aldermoną, išduos raportą. 
Taipgi raportuos advokatas Re- 
uben Stigtitz, kuris buvo spe
cialiai pasiųstas į Springfield 
sulaikyti pakėlimą taksų. Majo
ras Kelly buvo pasiūlęs pakel
ti nejudinamo turto taksus po 
60c. nuo kiekvieno $100, bet tas 
jo pasiūlymas buvo palaidotas.

Taksų' Reikalai
Bus* padarytas pranešimas a- 

pie 1934 metų taksus, kaip ir 
kokiu budu mokėtojams grą
žins 5%.

Pagalios yra keliamas klau
simas praplatinti ben 6 pėdas 
ir prailginti 47 gatvę iki Mar
iem Avė. Vitoj plytų, siūloma 
išcementuoti. Pasidarytų vi
sam miestui laisvesnis susisieki
mas su vakarais.

Susirinkimas bus labai svar-

f A OME-NAUJIENŲ Foto!

KONSTITUCIJOS SUKAKTUVIŲ IŠK MFS — Vaizdas Philadelphia, Pennsyl- 
vanijos Franklin Stadione laike U. S. konstitucijos 150 metų sukaktuvių. Amerikos 
herbą viduryje stadione sudaro 12,000 raudonai, baltai ir mėlynai pasirėdžiusių 
vaikų.

J. Jonikaitis ir teisėjas J. Uvick, 
abu iš Detroito. Teisėjas J. T. 
Zuris ekskursiją lydės iki New 
Yorko.

Sportininkų komandą sudaro 
sekami nariai:

Florencija Bložytė
Pranas Geraltauskas
Pranas Alis
Edvardas Martinaitis
Jonas Avelis
Vincas Pečiulis
Herbertas Budrikas
Jonas Tenzis
J. Beinoris
Harry Petraitis
Mike Ruzgis, ir
Al Kumskis, Komandos va

das.
New York e prie komandos 

prisidės 13 sportininkų iš ki
tų miestų, tad išviso grupę su
darys 25 asmenys.

Ragina būti 
atsargiems

George W. Fleming, sekre
torius mero Kelly “Keep Chi- 
cago Safe Committee”, ragina 
automobilistus būti labai atsar
giems laike liepos 4 d. šven
čių, kad Chicago išlaikytų tą 
gražų rekordą, kurį parodė 
pradžioj šių metų.

Jei tas rekordas bus išlai
kytas, tai Chicagoj automobi
lių nelaimės bus žymiai suma- 
žėjusios.

■
f

J. r

Stambiausi 
tojai buvo 
čius, Juozas 
F. Eudeikis i 
Jie aukavo p

Justinas 
prezidentas 
and Loan A{ 
Leavitt stree 
laiku yra st 
šies finansini 
lietuvių tarp 
stambiomis 
Darisus-Girėi 
skridimus ir 
mo Fonde t: 
ką.

Juozas F. 
sūnūs Herbe 
sportininkais 
plaukikas, yr 
visi žino, J. 
rakandų san 
3417 South

Jonas F. I 
gi gerai žino 
Jo didžiulė 
randasi To\v 
S. Hermitagf 
didelis įvairi 
ir rėmėjas.

S. Balzeka 
bilių sandėlį

ŠIANDIEN IŠVYKSTA LIETUVON—Chicagoš sportininkai vykstą į Olim- 
pijadą su Amerikos Lietuvių Atletinės Sąjungos vadais. Iš kairės dešinėn: 
Herbertas Budrikas, Jonas Juozaitis “Jaunimo” sporto redaktorius, Pranas 
Gereltauskan, Jonas Tenzis, JustinasSlackevičius, garbės rėmėjas, Vincas 
Pečiulis, Pranas Alis, Teisėjas Jonas T. Zuris, ALAS-gos pirm., Joe “Ed” Bei
noris, Florencija Bložytė, Juozas Poš :a, “Jaunimo” redaktorius ir ALA S-os 
sekretorius, Konsulas Dr. Petras Dauž ardis, Harry Petraitis, Eduardas Mar
tinaitis, Mikas Ruzgis, Dr. Jonas Poška, ALAS vice-pirm-, Jonas Avelis ir Albi
nas Kumskis, sportininkų vadas. (Važiuojančių sportininkų vardai juodomis).

TAUPYKIT KITON
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI?

BRANGU INDU SĖT
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadien 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas, 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS Plfcl 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau p 
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, 
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit k 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asme




