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Tautos Kapitalas-Jos Žmones-Sako Prezidentas
ISTORIJOS ŠVIESOJE PASIRODYS, KAD 

DABARTINĖS ADMINISTRACIJOS BIU
DŽETAS DAVĖ PELNO, 0 NE DEFICI- 
TO - PAREIŠKĖ PREZ. ROOSEVELTAS

ŽEMES DREBĖJIMAS, POTVINIAI UŽGA
VO JAPONIJĄ

279 000 namų sugriauta, daugiau nei 100 
žmonių užmušta

Negalima išlaikyti žmonių amžinai tam 
soj ir amžinai vergijoj

NEW YORK, N. Y., birž. 30. 
— Prezidentas Rooseveltas ket
virtadienį pasakė dvi kalbas. 
Viena jų buvo pasakyta pa
saulinės parodos fėderalio pa
statu kertinį akmenį padedant. 
Kita — Nacionalios švietimo 
Sąjungos suvažiavimui.

Kalbėdamas švietimo Sąjun
gos suvažiavimui prezidentas 
palietė Šalies biudžeto balansa
vimą. “Vienintelis tikras tau
tos kapitalas yra jos gamtos 
turtai ir jos žmonės”, pareiškė 
prezidentas.

“Jei mes nesirūpinsime šituo 
kapitalu, jei mes išsemsihie 
musų gamtos turtus ir susilp
ninsime musų žmonių pajėgu
mą, tai nukeliausime visų silp
nų tautų keliais”, pasakė pre
zidentas. Ir istorijo»>, šviesoj/ 
pridūrė jis, “Aš drįstu šakyti, 
kad dabartinės.administracijos 
biudžetas pasirodys davęs pel
no, o ne deficito (has been in 
the black and not in the red)”.

Prezidentas dar kalbėjo apie
šalis, kur knygynai buvo degi- entuziazmu.

narni, mokyti žmonės ištremti, 
universitetai išsklaidyti ir ži
nios, menas ir literatūra cen
zūros surakinti.

Kvietė šią šalį palaikyti skai
sčius laisvės ir civilių teisių 
spindulius ir padvigubinti pa
stangas išlaikymui laisvos spau
dos bei parupinimui saugios 
vietos amžinoms tiesoms.

Pranašavo, kad galų “gale 
pergalėtoja išeis demokratija. 
Demokratija išeis pergalėtoja 
su pagalba apšvietos, nes ne
galima išlaikyti žmonių amži
nai "tamsoj ir amžinai vergi
joj.

Prezidentą ir jo partiją, at
vykusius iš Hyde Parko į New 
Yorką, prie Bronxo rubežiaus 
pasitiko meras La Guardia ir 

“skaitlingas policijos būrys. Pa- 
mAĮJęs merą La Guardia, prez. 
pasveikino: “How is the boy?”

Pakeliu tūkstančiai ir tūk
stančiai žmonių susirinko šaly- 
gatviuose ir sveikino bei paly
dėjo prezidentą triukšmingu

u

Lietuvoje gaivinami senovės tautiškieji šokiai. Jie jaunuomenės yra labai mėgiami. 
Šiame atvaizde matome jaunuomenę tautiškais drabužiais šokančią senovės žemaičių 
tautišką šokį Blezdingėlę. • ;>

BRITANIJOS ARMIJA NUSILENKĖ PARLAMENTUI

Kinai pasitraukė
.-.s4s.Ma&goA;...^

Jungt. Valstijos ir 
Britanija statys di
desnius laivynus

Respublikos gynėjai 
grąsina keršyti 

sukilėliams

SHANGHAI, Kinija, birž. 30. 
— Pereitą trečiadienį iš Ma- 
tango, kinų tvirtovės pakeliu į 
Hankową, pasitraukė svarbio
sios kinų kariuomenės dalys. 
Matange pasiliko vadinami mir 
ties batalionai japonams sulai-

LONDONAS, Anglija, birž. 
30. — Jungtinės 'Valstijos ir 
Didžioji Britanija susitarė sta
tyti didesnius karo laivus, ne
gu 1936 metų sutarties ribos 
leidžia, šis susitarimas padary
tas remiantis pranešimais, jo- 
gei Japonija stato milžiniškus 
karo.

Gimimų skaičius pa 
didėjo Jungtinėse 

Valstijose
WASHINGTON, D. C., 

30. — Jungt. Valstijų
birž. 

cenzo 
biuro skaitlinės, išleistos ket
virtadienį, rodo, kad 1937 me
tais buvo 17 gimimų tūkstan
čiui gyventojų. 1936 metais gi
mimų buvo tik 16,7 tūkstan
čiui gyventojų.

Didžiausiu gimimų skaičium 
1937 m. pasižymėjo New Mexi- 
co valstija. Čia tūkstančiui gy
ventojų teko 31.4 gimimų. Ma
žiausia gimimų buvo New Jer- 
sey valstijoj, čia tūkstančiui 
gyventojų teko 12.6 gimimų.

LONDONAS,;. Anglija, birž. 
30. — Ispanijos respublikos 
ambasadorius Londone ketvir
tadienį pareikalavo, kad neu
tralių šalių komisija tuojau bu
tų pasiųsta į Ispaniją tyrinė
jimui lėktuvų atakų prieš ne
ginkluotus šalies miestus. Jei 
tokia komisija nebus pasiųsta 
į Ispaniją, tai pareiškė amba
sadorius Pablo de Azcarate y 
Flores, respublikos gynėjams 
teks griebtis lėktuvų atakų ne 
tik prieš sukilėlių miestus, bet 
ir prieš tolesnius punktus.

Tie “tolesni punktai”, inter
pretuojama, gali būti Italijos 
arba net ir Vokietijos mies
tai.

Ketvirtadienį, japonų patran- 
<ų apšaudomi ir infanterijos 
atakuojami, iš Matango pasi
traukė ir kinų “mirties”, arba 
kaip juos dar vadina, “savižud
žių” būriai.

Matango fortai randasi prie 
Yangtze, upės. Pasak kinų, 
upės tėkmė sparčiai kįla auk- 
štin ir grūmoja išsiveržti iš 
krantų. Naujas potvinis grū
moja 
tarpe 
vvui.

——-w-—-------------

LONDONĄ?, Anglija, birž. 
30. ■ — Armiįjos teismas, su- 
šauktaa tyrMįjiniui, kokių* bu- 
du išeina viešumon \ Britanijos 
militarios paslaptys, ketvirta
dienį nusilenkė parlamentui. 
Teismas, susidedąs iš trijų 
aukštų armijos karininkų, su
sirinko tr-umpam posėdžiui ir 
išsiskyrė ikif to laiko, kai atsto
vų butas užbaigs savo tyrime-, 
j imą, kuris liečia parlamento 
narių privilegijas.

Be to, karo teismas panai-

3,780 politinių kali- 
_ .nių Austrijoj.
VIENA, Austriją, birž. 30.

— Joseph Buerckel, Vokietijos 
nacių komisionierius Austrijoj, 
ketvirtadienį spaudos atsto • 
vams pranešė, kad 3,780 A u J* 
trijos politinių kalinių dabar
tiniu laiku yra laikomi šalies 
kalėjimuose.

Kai dėl paskutinio Austrijos 
premjero Schuschniggo, tai

TOKIO, Japonija, birž. 30.— 
Tifonas (viesulas) lėkė ketvir
tadieni Japonijos salų linkui 
nuo Kinijos juros. Viesulas 
grūmojo Japonijai jau pergy
venusiai dviejų dienų baisumus, 
iššauktus žemės drebėjimu ir 
potviniais. 100 žmonių jau ’bu- 
vo žuvusių, daugiau nei ' 200 
prapuolusių.

O čia vėl viesulas ir gal būt 
naujos nelaimės.

Tokio, šalies sostinė, prak
tiškai buvo izoliuota nuo kitų 
miestų dėl rekordinio Japoni
jos istorijoj lietaus. Žemės 
drebėjimas sugriovė 297,379 
namus ir nutraukė įvairiose 
vietose susisiekimą geležinke- 
liais, telegrafu ir telefonu. Me
teorologai gi pranašavo' dar 
vieną baisūną — tifoną, vie
sulą.

Vėlesni pranešimai sakė, kad 
Japoniją ištiko antras žemės

drebėjimas ir kAd bent 117- 
koj apielinkių įvyko žemės nu- 
slenkimų.

Daugiausia žmonių užmušta 
Tokio mieste ir\ Yokohamoj. 
Abiejuose miestuose < žemės 
slenkimas sugriovė namų. Gele
žinkelio tunelis netoli nuo To
kio įdubo. Svarbaus geležinke
lio patalas išplautas ^rti To
kio. Daugelis upių išsiveržė iš 
krantų.

Daugiau nei 12 colių lietaus 
palijo Tokio mieste. 150,000 
namų užlieta. Lietus ketvirta
dienį priešpiet. apsistojo, tačiau,, 
vėjo audra nesiliovė; priešin
gai — ji stiprėjo.

Tokaido geležinkelis, vienai 
platesniųjų Japonijos susisie
kimo arterijų, tapo išplautas 
28-se vietose. Upėse vanduo vis 
dar buvo iškilęs ir policija 
prievarta kraustė gyventojus 
iš namų, pastatytų .slėniuose 
pagal upes.
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visai Hupei provinciją, 
kitų miestų ir Hanko-

Iždinė pasamdė tro 
kus sidabrui per

kelti

letuvos
NAUJI VYR. SOC. DRAUDI

MO V-BOS IŠAIŠKINIMAI

angėje
VALSTIEČIAI LIŪDI PROF.

P. LEONO

Viešiemsiems dar
bams jau paskirta 

$400,000,000
WASH1NGTON, D. C., birž. 

30. — Jungt. Valstijų valdžia 
ketvirtadienį paskyrė dar $18,- 
974,411 viešiemsiems. darbams. 
Tai jau viso pereitą ir šią sa
vaitę paskirta' viešiemsiems 
darbams per $400,000,000.

WASHINGTON, D. C., birž. 
30. — Jungt. Valstijų iždo de
partamentas pasamdė New 
Yorko kontraktorių Peter J. 
Malley perkelti iš New Yorko 
$1,290,000,000 vertės sidabro 
į naują šiam sidabrui sandelį 
West Point patalpose.

Už darbą iždinė
kontraktoriui $157,000. Jo 
kus saugos 55 kareivių, 
krančių sargybos narių.

sumokės 
tro
pą-

Pripažino Nye lai
mėjimą

BISMARK, N. D., birž. 30. 
— Gubernatorius Langer ket 
virtadienį pripažino, kad repu- 
blikonų nominacijas, kaip kan-, 
didatas į senatorius, laimėjo

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

Debesuota^ šilčiau; vidutinio uiuomo * 

stiprumo piety ir pietų vaka- šen. Nye, pažangusis, dažnai 
rų vėjai? saulė teka 5:18, lei- praeity rėmęs prez. Roosevelto 
džiasi 8:29 valandą. Naująją Dalybą

Šnipai pavogė Jungt. 
Valstijų karo laivų 

planus
NEW YORK, N. Y., birž. 30 

— Dienraštis “The New York 
Wqrld-Telegram” ketvirtadienį 
pranešė, kad jis patyręs iš ar
timų svetimšalių šnipų veiklos 
Jungt. Valstijose tyrinėjimo 
šaltinių, jogei Vokietija fjr Ja
ponija įgijo planus visų Jungt. 
Valstijų najkintuvų pastatytų 
nuo 1930 iki 1937"metų.

A- ‘ ••

kino pašaukimą Duncanui ‘ San- Buerckel pareiškė, kad Schu- 
dys, parlamento nariui, atsilan-. schnigg yra Vienoje ir kad, jo 
kyti į teismą ir paaiškinti, iš manymu, buvusį kanclerį rei- 
kur jis gavo slaptus kąriuo-’kia teisti dėl kriminalių_nusi- 
menės reikalais dokumentus.
Kariškių teismas nieko neveiks 
iki parlamento parinkta komi
sija neišduos savo raporto.

Parinktoji parlamento komi
sija ketvirtadienį popiet ruošė
si pradėti tyrinėjimą ryšium 
su Sandys kaltinimu, kad vy
riausybė grūmojo jam persev 
kiojimu remiantis Oficialių Pa
slapčių Aktu.

Trečioji parlamento komisija 
laikė konferenciją su premje
ru Chamberlainu, Ji svarstė 
klausimą, ar militaris teismas 
nepaneigė nuo senai įsigyve
nusių atstovų buto narių pri
vilegijų, reikalaudamas, kad 
Sandys, buto narys, stotų prieš 
jį-

Paviršiu žiūrint, šis sąjūdis 
Britanijos parlamente yra at
stovų buto ir ministrų kabine
to imtynės. Giliau pažvelgus 
matyti armijos iš vienos pu
sės ir žmonių arba liaudies 
grumtynės iš kitos.

dys, parlamento nariui, atsilan schnigg yra Vienoje ir kad, jo

kaitimų, kurie skriaudė 7,000,- 
000 Austrijos žmonių.

Francuzija paten 
kinta Lenkijos 

nota

— Francuzija gavo 
atsakymą kai dėl 

užsienio politikos ir 
Čekoslovakijos. Nors

KAUNAS — Nukentėjęs nuo 
nelaimingo atsitikimo, kuriam 
jau mokama pensija, pagal 
Draudimo kasos įstatymą gali 
būti gydomas tikslu pašalinti 
jo nustotą darbingumą. Papra
stai tokie nukentėjusieji gydo
mi pas gydytojus specialistus 
ir todėl jie per gydymo laiką 
negali niekur išeiti uždarbiauti. 
Vyr. socialinio draudimo v-ba 
išaiškino, kad tokiais atsitiki
mais Draudimo kasa savo pen
sininkui kol jis bus gydomas 
gali mokėti du trečdaliu jo už
darbio, sulaikant pensijos mo
kėjimą. Kai pensijonierius jau 
gali dirbti, pašalpos vietoje vėl 
mokama pensija.

SMUIKININKO NELAIMĖ

Platus rokiškėnų valstiečių 
sluoksniai a. prof. P Leoną 
labai vertino ir gerbė. Jie dar 
jį atsiminė, kaip Teisingumo 
ministerį, ypač dėl to, kad jis’ 
priėmė tais laikais rokiškėnų 
delegaciją, suteikė jai pagalba 
ir patarimą. Rokiškėnai jį laikė 
mokyčiausiu Lietuvos teisinin
ku ir advokatu. Be to, kąimas 
jį labai gerbė dėl jo aiškios ir 
teisingos politinės linijos, dėl 
tiesaus be jokių vingių>gyve- 
nima kelio, nes jo žilo plauko 
nesuteršė jokia dėmelė. Sužino
jus apie jo mirti, visi giliai nu
budo , nes neteko uolaus sa
vo gynėjo ir didelio Lietuvos 
valstybės vyro. Didysis žmo
gau, tu gyvas tarp musų.

ii y

Sukilėlių lėktuvai 
atakavo Badaloną
BADALONA, Ispanija, birž. 

30. — Dešimt sukilėlių lėktu
vų ketvirtadienį mėtė bombas 
į kaimą Badalona, kuris ran
dasi penkių mylių atstumoj1! 
šiaurę nuo Barcelonos. Mažiau
sia 
ne

45 asmenys užmušti, kuo 
1,000' sužeistų.

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 30. 
Lenkijos 
Lenkijos 
ypač dėl
nota nepaskelbta, bet sakoma, 
jogei Lenkija pareiškė, kad ji 
nedalyvaus konflikte aktyviai, 
jei kiltų karas tarp Čekoslova
kijos ir Vokietijos. Francuzija 
esanti patenkinta lenkų paaiš
kinimu.

Lojalistai ir sukilę 
liai kovoja dėl auk 

so Francuzijoj
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 30. — šiuo laiku Pary
žiuje eina teismo kova tarp 
lojalistų ir sukilėlių atstovų 
dėl $1,500,000,000 frankų ver
tės Ispanijos aukso ($41,850,- 
000), esančio Francuzijos Ban? 
ke. ' ’ \

Francuzijos teismas išneš 
sprendimą aukso klausimu at
einančią savaitę.

• Lietuvos miestai dabar ruo
šia savo planus ir tikslesnei 
miestų statybai išplanavimus.

4 /

KAUNAS — Jau buvo rašy
ta, kad smuik. p. Kraunevičius 
buvo nugabentas į ligoninę pa
galbos. Tik netiksli buvo gau
ta informacija dėl įvykio prie
žasčių.

Dabar jau išaiškinta, kad p. 
Kraunevičius buvo užpultas iš 
pasalų, nutrenktas ir, netekus 
jam sąmonės, buvo pagrobtas 
smuikas.

Sužalotas p. Kraunevičius 
sirgo dvi savaites. Dabar jau 
pasveiko, bet smuikas dar ne
rastas.

PAŠTUOSE DIRBA 3177 TAR
NAUTOJAI

* ♦ X * ■

KAUNAS — Pernai PaT*, 
Valdybos žinioje buvo 260 paš
to įstaigų, 422 pašto agentūros, 
238 pašto punktai, 1 telegrafo- 
telefono dirbtuvė, 1 pašto dirb
tuvė ir 3 radio stotys. Šių me
tų vasario 1 d. paštuose dirbo 
3177 tarnautojai, iš kurių 2484 
vyrai ir 693 moterys. Sezoni
niai tarnautojai čia neįskaityti.

GUDRIU BUDU GYDĖSI LI
GONIŲ KASOS LIGONINĖJE

Pranas Juškauskas, gyv. Kar- 
kazų km., Garliavos valsčiuje, 
susirgo ir neturėdamas lėšų, 
padirbo J. Mušinsko parašą ir 
įsiregistravo ligonių kasoje 
kaip vieno stambaus darbdavio 
samdinys. Gydydamasis ligoni
nėje jis padarė per 100 litų 
nuostolių. Kauno apygardos 
teismas jį nubaudė 2 savai
tėms paprasto kalėjimo, bet 
nuo bausmės lygtinai atleido.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

' NAUJIENŲ ADM.

A
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Iš Pietų Amerikos
NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, liepos 1, 1938

1

B. K. Algimantas

ĮSIDĖMĖTINI ARGENTINOS LIETUVIU
GYVENIMO ĮVYKIAI

(Specialio “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)
(Tęsinys)

Turimą gražią mokyklą
Kad gerbiamieji skaitytojai 

nepamanytų, kad mes perdaug 
“rojiškai” gyvename, noriu pa
žymėti, kaii čia pat Napenay 
stotyje yra didelė Argentinos 
valdžios išlaikoma mokykla ko
lonistų vaikams. Be mokslo nie
kas nelieka. O paštas čia veikia 
gerai, kas aišku iš to, kad vi
sus lietuvius kolonistus “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” kas 
savaitė pasiekia tvarkingai.

Nėra drugio nė skėrių
Žemės ūkio kultūra Argenti

noje eina pirmyn milžiniškais 
žingsniais. Valstybė kas met 
leidžia milijonines sumas žemė
tvarkai ir melioracijos dar
bams. Juk ir ten, kur dabar 
išsiplėtęs tris kart už Paryžių 
didesnį Įilotą užimąs Buenos 
Aires miestas, savu laiku siau
tė maliarija. O dabar visoj ša
ly kasami drenažai, daromas 
pelkių sausinimas, naikinama 
drugys ir kas mot šimtai tūks
tančių hektarų amžinai derlin
gos žemės i>aruošiama agrikul
tūros darbams, šiemet/iki šiol 
čia skėrių (langostų) mes dar

$5 — ĮMOKĖTI — $5g
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.... $195 
32 DE SOTO Sedan ........... S145
31 CHRYSLER Sedan ...... J’$115
31 OLDSMOBILE Sedan......£115
31 DODGE Sedan ........ ....„? $95
31 CHEVROLET Sedan ....... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan ..................  $60
50 KITOKIŲ PASIRIN-

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė.
Visuomet atdara.

visiškai nematėme, Del to nu- 
motomi l^bai geri metai. O 
kuomet mes ūkininkai gausime 
geras “kosečas”, mes neužmir
šime ir savo mylimo “Argenti
nos Lietuvių Balso”, kuris vie
nintelis iš visų taip rimtai ir 
bešališkai gvildena visas aktua
lias Argentinos lietuvių kolonL 
jos gyvenimo problemas.

Argentiniečiai apie sveti
mybes Lietuvos spaudoje
Ir New Yorko “Tėvynė” pri

pažino, kad užsienių lietuvių 
spaudos darbininkas yra pri
verstus tris kart daugiau dirbti 
už Lietuvos laikraštininkusi 
“Gimtajai Kalbai” rimčiau pa
kritikavus užsienių lietuvių 
spaudos kalbą, “Argentinos 
Lietuvių Balsas” tam klausimui 
pašventė editorialą — Svetimy
bės Lietuvos Spaudoje, — ku
riame surinktos įdomios cita
tos:

“Gimtosios Kalbos” 51-me 
sąsiuviny perakaitėm A. Leng
vino straipsnį — Užsienių lie
tuvių spaudos kalba. Autorius 
daro ištraukas beveik iš visų 
užsieniuose einančių lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų. Kalbinin
kas pripažįsta, kad Prūsų ir 
Amerikos lietuviai buvo pir
mieji musų laikraštininkai, pa
teisiną svetimybių įsiskverbimą 
užsienio lietuvių spaudon. Kur 
kritikuoja, kritikuoja pamatuo
tai. Straipsnis butų išėjęs dar 
geresnis, jeigu jo autorius ci
tuojamus barbarizmus Imtų pa
aiškinęs lietuviškais žodžiai. 
Prie: almacenas, ąndrinas, ma
rinai, card party, day light sa- 
ving time, turėjo pridėti: val
gomųjų daiktų parduotuvė, pa
dauža, jurininkai, lošimas kor
tomis dienos šviesos taupymo 
la?kas ir t. t. Kalbos grynimo 
atžvilgiu tatai turėtų teigiamos 
reikšmės, nors praktikoje var-

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus aklo, Nepriklausomybes 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. Litbua- 
nian Building, Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų ramsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklausomybės.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS
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gu bepaeitų “bosą” ir “kapą- 
tasą” “vyresniuoju darbininku” 
pakeisti. Tik užsienyje, ^eti- 
rnųjų tarpe gyvenąs žmogus ta
tai gali lengviau suprasti ir pa
teisinti tuojs korespondentus, 
kurie rašo:

—Estancįjos mažo r durnas ir 
maišų kosečios kapatazas re- 
dublionus ir triplionus ant ki
nelio lošia, o skvadryžininkus 
vien pučera maitina, net mate 
amfci’go gailisi, kensinas atra- 
suoja. r

Ši suargentinėjusio lietuvio 
frazė Lietuvoje bus taip su
prantama, kaip didžiumai mu
sų suprantama Lietuvoje iš 
angnsKų lašinių nukalti “Deko- 
nar' ir t. p. arba šis Maiiano- 
juje populiarus sauliškas saki
nys:

Džianukas išrunijo ant 
stryto ir susifaitavo su boisais 
ant korneyio.

Daugelis Lietuvos laikrašti
ninkų, ypatingai kalbininkai, 
ieško užsienių lietuvių spaudo
je “žemčiūgų” skelbimų ir kro
nikų skyriuose. Ir iš to padaro 
išvadas, dažniausia šališkas, pa
viršutines. Lietuvoje daugelio 
nenorima suprasti, kad užsie
nių lietuviams laikraštinin
kams, ypatingai naujose kolo- 
nijoste, rašymas neapmokamas 
nuo eilutės, bet tai tik pasi
šventimo darbas.

Periodinė spauda Lietuvoje 
turi nepalyginamai geresnes 
tarpimo sąlygas. Vienok ir ten 
svetimybės mirgėte mirga. Bet 
kąda apsiprantama su slaviz
mais ir “tarptautiniais žo
džiais”, lai Lietuvos laikrašti
ninkų manoma, kad taip ir rei
kia, taip ir turi būti! Tik “Gim
toji Kalba” tuo atžvilgiu pasi
sakė objektingai, kas žinoma, 
teigiamai atsuliepia į kalbamąjį 
reikalą.

Poetas Kalėdų Kaukę (advo
katas Kl. Jurgelionis) prieš 
trejetą metų, kritikuodamas 
Lietuvos kalbininkų barbariz
mus, “Naujienose’’ " paskelbė 
kelių šimtų žodžių straipsnį, 
nepanaudodamas nė vienos sve
timybės. Bet nė vienas Lietuvos 
laikraštis to straipsnio nepersi
spausdino.

Jau tik juokų skyriuose Lie
tuvos laikraščiuose galima su
tikti toki slavizmai, kaip “einu 
ant stoties” arba “faktas ant 
veido”. Bet netikslumų ir nelie
tuviškų žodžių dar visur užtin
kama.

Incidentas, projektas, entu
ziastų — XX Amžius Nr. 476. 
Šį muilą aš labai mėgstu — 
Diena 967. Moterimi ir giedra 
pasitikėti rizikinga — Vyrų Žy
giai 866. Ar galimą gauti akci
jų dividendą — Pažanga 1938. 
Dviratis markės “Adler” — 
Darb. Balsas 4. Šunadvokačio 
triukai — šiandien 39. Da uly- 
čiose šiuo česu trūksta gaspadi- 
nių — “Dėdės Miko dūmoji
mai”, ne užsieniniame, bet oku
puoto krašto Vilniaus Žodyje 
277. Entuziastingomis ovacijo
mis — Lietuvos Žinios 5605. 
Didysis inkvizitorius, kardino
las... erezija — Musų Jaunimas 
15. Vojažerio — Lietuvos Ai- 
dau 3846... ponios šuo įpuolęs į. 
melancholiją, nustojęs valgyti 
karbonatą ir kotletus, o gyve-

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

UŽDRAUDĖ LĖKTUVU 
SKRISTI— Lillian Soipoza, 
Nicaragues prežidento Ana- 
stasio Somoza 16 metų duk
tė, turi iš New Yorko namo 
grįžti laivu. Tėvas uždraudė 
skristi ) Esą per daug pavo
jinga.^ !

nąs tik užsienio trūktais — 
Kuntaplis 239. šiandien jacht
klubo balius — Vakarai 636. 
Ž-kas pagriebė šarą ir jį palei
do savininko galvon — 10 Cen
tų 1460. Kariai prisitaikę prie 
žiemos tereno — Trimitas 894. 
...tą humaniškumo sėklą savo 
artimui — Skautų Aidas 1... 
štriho klišės, blankotns rekla
mos — Tautos Ukisi 138. Ame
rikoje visai kitas gešeftas — 
Pasaulio, Lietuvis 7... emocingą 
novelių konstruavimą — Die
novidis 2. Napoleono povyzą... 
mistifikacija., tendencija., kon
kurencija — Kultūra 1. Varg
šas pustęlninkas sutiko pasiger- 

f

15. Pa
klaidų: 
daliai, 

orkest-

ti — Blaivioji Lietuva 
si taiko ir “korektūros” 
“Pasibaigus oficialiai 
grojant Santaros dūdų
rui ir džiazbandui, visa visuo
menė” — Jaunoji Karta 352. 
Nepasakius ką darė visa visuo
menė: “Šio skyriaus mergaičių 
choras padainavo keletą daine
lių, kuriomis buvo sužavėjusi 
visą publiką.” Bliuze ir chala
tas — Sveikata ir Darbas 49. 
Stud ateit, choras diriguojamas 
A. Budriuno — Iliustruotas Pa
saulis 8. žaidynių pusiaufina- 
ląs, komanda, turnyras — Lie
tuvos Sportas 68. Rodos gry
niausia lietuvių kalba rašomas 
vaikų« žurnalas Vyturys. Per
skaičius jo pirmąjį š. m. nume
rį, galima “prisikabinti” - tik 
prie tokių lietuviuose įsigyve
nusių svetimybių, kaip adresas, 
prenumerata, balkonas. Graži 
kalba tos pačiosi redaktorės (M. 
Nemeikšaitės) vedamo žurnalo 
— Motina ir Vaikas. Vienok 
savo straipsnį — Kalbėkime 
grynai lietuviškai — 1-me n-ry 
V. Griciūtė pradeda: Vaikų 
daržely lavinamos vaiko psichi
nės ir fizinės funkcijos ir sten
giamasi reguliuot tų funkcijų 
jų brendinimą jų darbą, pats 
žodis žurnalas taipgi klaidingai 
įprastas vadint lietuvišku. Pen
kios raukšlės jau ant veido ir 
frizūra 
nupro 
kas 7. 
latviai
racija 6. Paskaitoje prelegen
tas nušvietė sekcijos tiksdus ir 
uždavinius. — Moteris ir Pa
saulis 10. Vaivadijos įstaigą at-

metė įteiktą skundą ir patvir
tino storastijos sprendimą — 
Vienkartinis leidinys Tautietis, 
Vilnius, 1938. Sugestijos, inge- 
rencijos eksperimentai — Mu
sų Klaidos, Vilnius, 1938. Pas
ta, kremus, locionųs, cera — 
Sekmadienis 519. Tampo sau 
armoškę. Lempa dega — Musų 
Laikraštis 476. Rekompensuoti 
— Literatūros Naujienos 69.

Tai tik paviršutiniškai pa
rinkti perlai iš vieno laiškane
šio krepšy atneštų Lietuvos 
laikraščių ir žurnalų kovo mė
nesio pradžioj, 1938 m.

Pageidautina, kad ir kiti už
sienių lietuvių laikraštininkai 
šia tema prabiltų.

(Bus daugiau)

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35|h ąąd Halsted Sts.
O^iso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginią 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Rezidencija: 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos —9—-10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

išsileido. — Dėdės A- 
radio, Lietuvos Ūkinin- 

Atsidėkodami kolegos 
— Žemėtvarka ir Melio-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johii F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■■ ambulanČe
'DIENĄ IR NAKTJ

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

' : Tel. LAFAYETTE 0727
......................... 1111 ■■ ■ . . .....i—... , i., ....... .........................

1' _' 4 koplyčios visose
J—czL 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių ' 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

' ' . ■ • , .t-

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

. . ■ A. M,
3307 Lituanika Avenue Boulevard 4139

LITHUAN1AN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

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

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau
doki! ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kąs- 
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit Juos ir tuo jaus atsL 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti,

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

ANTHONY B
6834 So. VVestern Avė.
1410 South 49th Gourt Cicero

Grovehill 0142 
ne Cicero 2109

4348 So. California Avenue

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SI
2314 West 23rd Place 

.SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PETKUS IR
4704 So. Western Avė

(fe- nw

one Canal 2515
Tel. Pullman 1270

EUDEIKIS
>ne Virginią 0883

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND.

Tek Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. F. Pulsuoki Lė 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.

Tek 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. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tęl. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western 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. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

‘ \ Tel. Yards 1829
J Pritaiko Akinius 

y Kreivas Akis 
Ištaiso

ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th S t. 
kampas Halsted St. 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

8

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedek pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republio 7868

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioja pagal susitarimą

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phoae BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkite “N-nose
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DVIEJŲ METŲ PERŽVALGA AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESO VEIKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO CENTRO KOMI
TETO RAPORTAS, SKAITYTAS CENTRO KOMI
TETO NARIŲ IR SKYRIŲ DELEGATŲ KONFE
RENCIJOJ, BIRŽELIO ?5 DIENĄ, 1938 M., HO- 
TEL JERMYN, SCRANTON, PA.

Gerb. Delegatai:—
Štai jau du metai kaip di- 

džiąjam Clevelando suvažiavi
me tapo suorganizuotas Ameri
kos Lietuvių Kongresas Lietu
vos Demokratinei Tvarkai At- 
steigti. Birželio 20-21 dienomis, 
1936 metais, 364 delegatai nuo 
80,000 organizuotų Amerikoj 
lietuvių uždėjo ant mus svar
bias pareigas: stengtis sutrauk
ti visas pažangiąsias Amerikos 
lietuvių mases, visus demokra
tiniai nusistačiusius* lietuvius į- 
vykinimui Kongreso pasibrėžlo 
darbo:

a) Teiktu Lietuvos žmo
nėms moralinę ir medžiaginę 
pagalbą jų kovoje dėl atstei- 
gimo demokratinės tvarkos 
Lietuvoje ir dėl savo būkles 
pagerinimo; ir

b) Rūpintis bendrais Ame
rikos lietuvių kultūriniais 
reikalais.

PRIE KOKIŲ SĄLYGŲ ĮVYKO 
CLEVELANDO SUVA

ŽIAVIMAS

žangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė rengėsi prie pirmo di
delio suvažiavimo, Lietuvoje 
jau devyneri metai viešpatavo 
absoliute tautininkų-fa-šistų dik
tatūra. Ne tik pati Lietuvos vy
riausybė nebuvo piliečių rink
ta, bet nuo 1926 metų nebebu
vo Seimo.

Hitleriui įsigalėjus Vokietijoj, 
užkinkytos gaujos nazių Klai
pėdos krašte, kad atplėšti tą te
ritoriją nuo Lietuvos, užkirsti 
jai vienatinį kelią į juras. Ant 
kiek tada gręsė pavojus Lietu

faktas, jog 79 naziai tapo su
gauti suokalbyj prieš valstybę 
ir nuteisti įvairiem terminam

Prieš dvejus metus, kada pa-

Dykai Apskaitliavimas

namuose
• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

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

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

Prispausti nepakeliamos eko 
nominės ir politinės priespau
dos, Lietuvos gyventojai, ypa
tingai Suvalkijos valstiečiai 
pradėjo didelį bruzdėjimą gale 
1935 metų. Keli valstiečiai žu
vo kovoje su Smetonos polici
ja ir žvalgyba. Šimtai tapo su
grusta į kalėjimus. Prasidėjo 
karo lauko teismai ir vienu sy
kiu dešimts Suvalkijos valstie
čių nuteisti mirties bausme. 
Tiesa, šešiems jų vėliaus mir
ties bausmė pakeista amžinu 
kalėjimu, o keturi sušaudyti 
Gegužės 23 dieną, 1938 metais.

I Kaune Sunkiųjų Darbų Kalėji- 
! me sušaudyti: ALFONSAS PE- 
jTRAUSKAS, KAZYS NARKE 
’VIČIUS, BRONIUS PRATAŠĖ 
' VIČIUS ir PETRAS ŠARKAUS- 
KAS.

Apie tą patį laiką Lietuvos 
vyriausybė paskelbė sušaukian
ti seimą, bet nominuoti ir rink- 

! ti delegatus Lietuvos piliečiai 
negavo teisės. Tiesa, jie galėjo 
balsuoti už vieną ar LJa kari- 

! didatą, bet visi kandidatai buvo 
paskirti apskričių tarybų, ku-

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 • JUSTICE • WILL0W SPRINGS

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

ypatingai patogiu.

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

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’4 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.

r
Gerb. Administracija:

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

Vardas ........................ ............................................... ........
Numeris ir gatvė _______________________________
Miestas ir valstija __________________________

rios yra tautininkų valdančid- 
:<os partijos kontrolėj.
KAIP CENTRO KOMITETAS 

REAGAVO Į TAI?
Tokiai situacijai esant, su

grįžę iš Clevelando suvažiavi- 
pio išrinktieji centro komiteto 
nariai ir pasiskirstę darbais šo
kosi veiktu

Visom Amerikoš lietuvių or
ganizacijom, kurios ir nedaly
vavo Clevelando suvažiavime, 
išsiuntinėjome pakvietimus pri
sidėti prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Atsišaukimus at
spausdino visi pažangieji Ame
rikos lietuvių laikraščiai.

Patys siuntėm ir kitus ragi- 
nom siųsti protestus Lietuvos 
tautininkų valdžiai prieš šaudy
mą nekaltų valstiečių; reikala
vome paliuosuoti nekaltai nu
teistus Suvalkijos valstiečius ir 
darbininkus.

Didžiausiu musų rūpesčiu ta
da buvo: kaip išvys'tyti senti
mentą kuopiačiausiose Ameri
kos lietuvių masėse skubintis 
pagalbon teriojamiem musų 
broliam ir sesėm Lietuvoj ir 
surasti budus kaip suteikti už 
laisvę ir demokratiją kovojan
čiai Lietuvos liaudžiai materia- 
ię pagalbą.

Ant kiek mums pasisekė at
siekti tas* pasibrėžimas, spręski- 
’e kad ir iš sekamo:

Šiandien 29-niose Amerikos 
lietuvių kolonijose jau gyvuoja 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyriai, kurie visuose atvejuose 
kuoširdingiausiai kooperuoja su 
centru, šiandien jau drąsiai ga
lime sakyti, jog po Amerikos 
Lietuvių Kongreso vėliava esa
me sutraukę virš šimto tuks
iančių organizuotų Amerikos* 
lietuvių. Žinoma, męs jokiu bil
du dar neesame patenkinti ir 
nemanome imti atostogas iki 
Amerikos Lietuvių Kongrese 
nebus pusė miliono narių!

Po didžiausių pastangų, pa
galios, mums pasisekė surasti 
būdas kaip pagelbėti -Lietuvos 
liaudžiai ir materialiai. Nors 
centro komitetas nevarė vajaus* 
už aukas, tačiau Skyriai, pa
žangiųjų lietuvių organizacijos 
ir net pavieniai žmonės siuntė 
pinigus ir reikalavo perduoti

Trečias faktas, kuris įrodo 
musų veikimo vaisius, yra di
delis susirūpinimas Lietuvos 
valdžios. Juk atsimenate, kad 
jo dešimties? metų absoliutės 
liktaturos jau ir seimas su
kauktas. Tiesa, jis tėra tik sei
mo karikatūra, bet vis tiek dau
giau negu tautininkai davė Lie
tuvai per pirmus dešimts metų 
savo viešpatavimo. Paskui, Lie
tuvos valdžios susirūpinimas a- 
mer.kiečiais lietuviais ir siunti
mas pas mus įvairių misionie
rių, ypatingai seimo
Gilvydžio ii’ Kvilklio, neva po 
priedanga sportininkų. j

IVfes Amerikos lietuviams tin
kamai išaiškinom Lietuvos val
džios atstovų atsilankymo Ūks
ią išleisdami 45,000 lapelių: j 
‘Sportas ar Politika?” ir straip-1 

saliais pažangiojoj savo spau-! 
doj. Dėka to, Smetohos pasiun
tiniai turėjo grįžti atgal nusi- 

nepasisekė jiems suagi- 
Amerikos lietuvius dikta- 
garbininmui.

(Bus daugiau)

atstovų

.uoli 
tu ros

JUOKAI
KLAUSTUKAS.

—Mažasis Alpukas tikras 
smalsuolis. Kiauras dienas, jis 
klausinėja, kodėl kiaušinis pa
ilgas, kodėl žvakė apvali, ko
dėl karvė su keturiomis kojo
mis, o arklys ne penkiomis. 
Nenorėdamas visai jo domėji
mosi silpninti, tėvas nutaria 
jj pagąsdinti, kad šis mažiau 
•klausinėtų. Tėvas taria: “Ar 
tu girdėjai, kad vienas berniu
kas per didelį klausinėjimą 
pats į klaustuką .pavirto?”

—Į klausimą, tėvelį — su
šuko Alpukas. \ r

—Taip.
—Ir į tikrą klaustuką?
—Aišku, kad tikrą.
Tada Alpuka^ susimąstęs 

vėl klausia: {,
—Bet pasakyk, tėveli, kaip 

tas beminkąs galėju po savim 
tašką prilaikyti.

GERA PRIEMONĖ.

“Didžiosios Pasakos” — No. 3
..nuvargęs nuo ilgos kovos ryklių perpildytoj \

ag atsiguliau pusiau alpėdamas, ant ja- L. 
cMos" denio. Savininkas dėkingai pasilenkė prie I . 
manės ir paėmė už rankos. ‘Narsus vyras’, jis I 
sušuko, ‘tu išgelbėjai mano dukters gyvybę- 
kurią pasauly myliu daugiausia. Pasakyk, ko- 
klos dovanos nori. Ar nori mano jachtos, ar V | 
mano dukters rankos, mano laimės.’ Jis susvy- m 
ravo — paskui, rimtai nusiteikęs, sako: ‘Taip, Vg 
net imk paskutini mano Blate Old He.delberg - | 

1 alaus buteli? Gaila man buvo to seno milionie \ 
4 rtaus vienok pagundai nepasidaviau. Atmetęs jo ' 
i dukters, jachtos ir aukso ,
\ miau jo didžiausią brangenybę—jo 01d
\ Heidelberg - ir nuo to laiko visada laimingai 

t. \ gyvenu.” 
B

c<
Jūrėje,

OLD H EID E LB E R G

ir pačią pasaką. Blate Old Heidel- 
berg pasirinkimas tik vienas iš mi- 
ionų—kiekvienam atsitikimui. Lai

kykite Jį namuose. Užsakykite keisa 
IS savo dylerio šiandien. Ta atlik? 
pašaukimas telefonu! ggjžtfe
3 BUDAI BLATZ OLD HEI-

DELBERG ALUI PIRKTIv
pH elite Ibg* 

Patogus cap-sealed kenas, 12 unc. Stei- MĮHW8 
nie butelis ir 3 2 unc, buteliu. ■

'* BLrT* BRANCH*iS: i dQO N. GREENVIEW AVĖ • 7401 c
PHONEi BRUn.wlck J4OO °MIS ’tV0-

‘ r-*

j. COMPANY • MILWAUKEL

o A RANTUOTI ™am

Pasauly Pagarsėję 
Sidabrittiai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

$2.75

»
 ŠMOTŲ 

SETAS!

NAUJIENŲ Q Q p

Skaitytojams V M# U
TIKTAI

SU 6 KUPONAIS
Į Kitus Miestus 15c Extra 

Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

KUPONUS
... PINIGŲ

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• ijĄĘDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

nių kalinių ir jų šeimynų; gel
bėjimui nekaltai teisiamiems 
pasisamdyti advokatą ir t.t.

Sąryšy su tuo dar štai ką no
rime paaiškinti Konferencijos 
delegatams;. Įsivaizduokite, kad 
jus turite atliekamų pinigų ir 
norite pasiųsti geram savo 
draugui į Lietuvą pažymėdami, 
jog tai jūsų auka Lietuvos' liau
džiai jos kovoj už atsteigimą 
demokratinės tvarkos, už page
rinimą valstiečių ir darbininkų 
būklės. Kas tada, manote, atsi
tiktų? Smetonos žvalgyba pa
imtų jūsų laišką, iš jo sužino
tų, jog tas žmogus, kuriam jus 
pasiuntėt pinigus, yra neištiki
mas diktatūrai ir kaip bematai 
jis atsidurtų Sunkiųjų Darbų 
Kalėjime mažiausiai dvidešim
čiai metų.

Tačiua mes jau turime sau
gią priemonę kaip susisiekti su 
Lietuvos žmonėmis, su valstie
čiais ir darbininkais, su demo
kratijos šalininkais, šiandien 
mums linksma raportuoti, jog 
jūsų aukos, skirtos Lietuvos 
reikalams, jau pasiekė savo tik
slą. Ir sąryšyj su tuo norime 
storai užakcentuoti vieną faktą, 
kad dėka jūsų aukom, visa ei
lė Suvalkijos valstiečių laimėjo 
bylą apeliaciniame teisme, dėl
to, kad jus suteikėt jiems gali
mybę pasisamdyti gerus* gynė
jus!

Gaila, kad šiandien negalime 
jums smulkmeniškai raportuot, 
kiek pinigų pasiuntėm, kam ir 
kada. To priežastį jus visi gerai 
suprantate. Tačiau turime viltį, 
kad netolimoj ateityj musų su
sisiekimas su Lietuvos pažan
giąja visuomene pasidarys dar 
geresnis, kada ten pilnai susior
ganizuos Demokratinis Frontas, 
apie kurį jau esate skaitę pa
žangiojoj musų spaudoj.

Teta Karolina įsėdo į trau
kinį, viena užimdama visą 
dalą. Ir jai tai patinka, 
klausia konduktorių:

“Ką, reikia daryti, kad 
niekas daugiau neįeitų?*’

Konduktorius atsako: 
vieną priemonę žinau!”

“Gal ją tamsta man pasa
kysi ?”

“Taip, tamsta kiekvienoje 
stotyje pažiūrėk pro langą.”

at-
Ji

čia

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTTSTAT-ftS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ______ __7 TKT « ArAT
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C —7 IKI R va!". SEKMADIENĮ- Z? ggj

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

THE REPUBLIC SAVINGS

thomas tayj
Vice Prezidentas

INSURED

EDWARD HOLECEK
Prezidentas

5348 SOUTH 
CHICAGO. ILL.

TAYLOR

KEDZIE AVENUE
PROSPECT 6818 
JOHN J. JILEK 

Sekretorius ir Iždininkas

V&7 O F VPUH
įįf/ <NVG<TM<HT yž>v 

X 

s S R VI n G S LORn RSSOCIRTIOn

& LOAN ASSOCIATION
■ * <

PRANEŠA APIE SAVO NAUJAI PERTAISYTO OFISO ATIDARYMĄ IR KVIEČIA visuomenę jį apžiūrėti bet kokiu 
laiku antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 v. r. iki 8 v. v.; pirmadienį ir penktadienį nuo 9 v. r. iki 6 v. v.—trečia
dienį nuo 9 .v. r. iki 1 v. p. p.

Ši organizacija inkorporuota 1925 metais ir per 13 operacijos .metų pasekmingai veda savo biznį. Rekordai parodo, kad 
per kritiškuosius laikus visi pareikalavimai buvo išmokami $1.00 už $1.00, plūs dividentai, kurie asociacijos istorijoje dar 
nebuvo žemesni 4%. Asociacija neturi FORKLAUSERIŲ, NĖ NEJUDOMO TURTO ANT RANKŲ, kas aiškiai parcdo, kad 
biznio vadyboje buvo dėta visos galimos pastangos patikėtiems indėliams apsaugoti. Tad, su tokiu užvydėtinu rekordu, 
mes nedelsiame beatlaidos prašinėti jūsų indėlių šiai gerai vedamai asociacijai.

Kiekviena sąskaita yra Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Jungt. Valstijų valdžios agentūros apdraustos
iki $5,000.00.

čia nėra serijų, nei nario mokesčių bei bausmių. Galite pr adėti betkada. Jūsų santaupos uždirbs jums dividentus, kurie 
priauginami kas pusmečiais. (Dabartiniai uždarbiai 4%).

Mes maloniai patenkinsime visų investuotojų reikalavimus. Sąskaitas galima atidaryti su betkokia suma nuo $1.00 iki 
$5,000.00. Jūsų planavimui musų vieta yra labai svarbi. Uz santaupas pas mus investuotas ir, pagrečiui, musų paskolos 
išduotos į Pirmus Morgičius galima sveikai tikėtis, kad atneš liberalų ir paprastą dividentą.

Del pajamų—dėl Apsaugos——dėl ateities nepriklausomybės—leiskite mums padėti jums suplanuoti jūsų ateitį.

.. ..-s



NAUJIENOJ
The Llthuhnlan Daily New» 

Publlshėd Daily Ezcept Sunday by 
The Lithu&nian Newa Pub. Co, Ine.

1739 South Halsted Street
Telephcne CANAL 8500

Snbacription Ra tęs:
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Reikėtų atsiminti
r- 4 I ♦ « •

Pastaruoju laiku didlapiai visais budais puola pre
zidento Roosevelto administraciją ir prikiša jai visokių 
dalykų. Kaltina ją tuo, kad, girdi, ji besikišdafna į biz
nio reikalus sulaikanti ekonominį pagerėjimą. Esą, 
trūksta pasitikėjimo ir todėl biznis negalįs išsijudinti.

Žinoma, tai yra tik tuščia pasaka. Ypačiai kada ją 
skleidžia republikonai, kurių paskutinieji viešpatavimo 
metai dar visiems tebėra atmintini. Būtent, tie metai, 
kada Hoover’is vis džiugino žmones, jog “geri laikai yra 
už kampo”. Džiugino jis, jog po biržos kracho prasidė
jusi depresija per šešis mėnesius bus išgyventa, o po to 
Amerikoje prasidės tokia gerovė, kokios niekados nėra 
buvę.

Kokia ta gerovė buvo, mes visi žinome. Tūkstan
čiams bedarbių teko gyventi urvuose, kurie, juokdarių 
buvo praminti “Hooverio viešbučiais”.

Net kada prasidėjo bankinė paniką, tai Hooveris 
nesusigriebė, kas reikia daryti.. Pirrhosiomis savo prezi
dentavimo dienomis bankus teko sutvarkyti Roose- 
velt’ui. • ’ ! ’

- Per trylika republikonų viešpatavimo metus (pra
dedant 1921 ir baigiant 1933 m.) Amerikoje užsidarė 
14,820 bankų. Vien tik 1933 m. susmuko 4,004 bankai.

Prie prezidento Roosevelt’o (pradedant 1934 ir bai
giant 1937 m. iš viso užsidarė 203 bankai.

Kaip matote, skirtumas gana nemažas. Be to, rei
kia turėti galvoje, jog republikonų laikais žmonių indė
liai nebuvo apsaugo^., Kai susmukdavo, bankas, tai žmo
nės dažnai visai mažai beatgaudavo padėtų savo pinigų, 
— tik po kelis centus už kiekvieną dolerį. Todėl bankuo
se žūdavo milijonai žmonių sudėtų pinigų.

Šiandien tas reikalas jau tiek yra sutvarkytas, jog 
žmonės visai gali bankais pasitikėti. Kiekviehas indėlis 
iki penkių tūkstančių dolerių yra federalės valdžios įs
taigos apdraustas. O tas reiškia, jog indėlis bus išmokė
tas ir tuo atveju, jeigu bankas ir užsidarys. Dabar pla
nuojama indėlių apdraudą padidinti iki dešimties tūks
tančių.

Jei jau kalbėti apie kokį pasitikėjimą, tai tą repub
likonų pasitikėjimą finansinėmis įstaigomis kaip tik ir 
grąžino Roosevelto administracija.

Kaip sprendžiamos finansinės problemos
Vienas laikraštis įdėjo labai vykusią karikatūrą, 

kuri vaizduoja nacių suprastintą būdą ekonominėms 
problemoms spręsti. Goering’as laiko rankoje revolverį, 
kuris yra‘nukreiptas į žydą, ir klausia: “Kiek turi?” 
Vadinasi, kiek turi pinigų. Ant žydo nugaros matosi iš
kaba su užrašu “Juden”. Stovi tas žydas iškėlęs rankas, 
kaip tai daro žmogus, kuriam tenka turėti reikalas su 
ginkluotu banditu.

Tenka pasakyti, jog ta karikatūra yra itin budinga. 
Faktiškai ji /atvaizduoja tai, kas dabar dedasi Vokieti
joje. Biaurus nacių žygis prieš žydus yra niekas dau
giau, kaip tik savo rųšies banditizmas, kuris siekiasi 
svetimą turtą pasisavinti. Visokie patvarkymai, kurie 
yra kreipiami prieš žydus, daugiausia ir yra susiję su 
turto klausimu.

Tiesiogiai konfiskuoti žydų turtą vis dėlto butų nė: 
šis nei tas. Todėl naciai bando sudaryti tokias sąlygas, 
kad žydai visais budais stengtųsi iš Vokietijos paspruk
ti. O čia kaip tik ir yra geriausia proga atlikti “hold- 
apą”. . •. >

Dalykas tokis, kad nacių išleistas patvarkymas aiš
kiai nusako, kiek apleidžiįš Vokietiją žydas gali išsi
vežti turto. Tas patvarkymas taip pat nusako, kiek jis 
turi sumokėti valdžiai visokių mokesčiu, kad galėtų 
gauti leidimą išvažiuoti.

Kada žydas yra perleidžiamas per visą mokėėčių 
šerė'ngą, tai jam faktiškai hebėra kas į užsienį ir išsi
vežti, nes jo kišenės lieka ištiištihtos.

Vokietijoje priskaitoma iki 600,OCH) žydų. Naciai ap
skaito, jog jų turtas išneša apie du bilijonus doleriu. 
Taigi išgyvenus žydus, didelė dalis to turto tektų nacių 
valdžiai, kuriai labai jau reikia pinigų ginklams ir pro
pagandai. ..... . _ „ ■. .

Visakyme kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams — 38.00
Pusei metu ..... .. — 4.00
Trims minesiams —---------2.00
Dviem mėnesiams ------  L50
Vienam mėnesiui__________ .75

Chicagoje per Išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui_______.___________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams __________________ 35.00
Pusei metų ________________  2.75
Trims mėnesiams _______ _— l>50
Dviems mėnesiams------------1.00
Vienam mėnesiui_________- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __________________ 38.00
Pusei metų ------------------------  4.00
Trims mėnesiams ------------ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NEPAGRĮSTAS PRIEKAIŠ
TAS.

Prieš kiek laiko “Vilnis” vi
sai aiškiais sumetimais pa
skelbė, kad K. Bielinis tarnau
jąs žemės ūkio ministerijoje. 
Vadinasi, žiūrėkite, kaip stam
bus socialdemokratų lyderis 
moka prisitaikyti prie aplin
kybių ir palaikyti tautininkų 
politiką-

Šiame puslapyje yra spaus
dinamas musų specialaus ko
respondento 'Para Bellum 
straipsnis, kuriame jis atremia 
nepagristą “Vilnies” priekaiš
tą. Štai ką jis sako apie Bieli
nio tarnybą:

“K. Bielinis žemės ūkio 
ministerijoje niekuomet ne
tarnavo. Jis yra žemės 
Ūkio Bumų vyriausias bu
halteris, atseit, tik techniš
kas tarnautojas. Žemės Ūkio 
Rumdi yra renkami, ir ren
kami bent pusė jų atstovų 
demokratiniu budu. Jie 
tvarkosi savivadybių pagrin
dais, tai yra municipalinė
mis teisėmis. Jų valdybą 
renka taryba, tik1 direkto
rius jų yra skiriamas.

“Tai ir šiuo atveju pada
ryti jam (Bieliniu!) prie
kaištai yra tik nešvankus 
darbas, turįs vien tik dema
gogijos tikslų.”
Savo laiku Tysliava paleido 

“antį”, kad Bielinis nusipir
kęs dvaro centrą- Tą prasima
nymą jis paskelbė aiškiu tiks
lu, kad galėtų diskredituoti 
socialdemokratų veikėją. Dis
kredituoti ta prasme, kad štai 
Bielinis nežinia kokiu budu 
tiek praturtėjo, jog pajėgė net 
dvarą nusipirkti. *

Į tą prasimanymą atsiliepė 
“Lietuvos Žinios”.1 i Jo^ padarė 
pareiškimą^ jpg^Biėlinis pado
vanojęs Tysliavai tą dvarą, 
apie kurį tasai rašė “Vieny
bėje.”

Vadinasi, “Lietuvos žinios” 
aiškių aiškiausiai pasakė, jog 
Bielinis jokio dvaro neturi ir 
jokio dvaro nepirko. Bet ar 
manote, kad dėlei to pareiški
mo Tysliava prikando liežu
vį? Nieko panašaus. Jis be 
niekur nieko iš naujo pakar
tojo savo prasimanymą apie 
Bielinio pirktą dvarą.

Žinoma, tUip elgtis gali tik 
Hėafst’o tipo laikraštininkai, 
kurie su jokiu padorumu nesi
skaito ir nesidrovi vartoti bet 
kokius prasimanymus savo 
oponentdms pažeminti bei pa
niekinti. I

įdomu, kaip šiuo atveju pa
sielgs ({Vilnis”; ■ atšauks pa
skelbtą prasimanymą, ar ne?

NUSIŠOVĖ PROF. PRANAS 
BRENDERIS'

Birželio 14 cL Kaune nusi
šovė Vytauto Didžiojo univer
siteto profesorius, Dr. Pranas 
Brenderis. Kas privedė jį prie 
savižudystės, Lietuvos laik
raščiai tikslių žinių nepaduo
da.

Prof. Brenderis buvo pasi
žymėjęs mokslininkas. Apie jo 
gyvenimą ir veiklą “L. A.” 
rašo taip: ;

“Užvakar Kaune tragiškai 
žuvęs Vytauto D- Un-to eks
traordinarinis prof. Dr. Pra
nas Brenfderis gimė 1894 m. 
spalių 17 d. Bazelyje, Švei
carijoje. Baigė Bazelio gim
naziją ir ten pat 1919 m< 
Bazelio' universitetą dakta
ro laipsniu. Būdamas stu
dentu studijavo filosofiją 
pas pasaulinio masto profe
sorių fAVackernegelį ir prėf. 
Niedermanną. Pas prof- Niė- 
dermanną velionis gavo pir
mąsias žinias apie lietuvių 

1 kalbąi, o Wackernagelio pa
skaitas velionis buvo užste- 
ndgthfavęs. Paskaitos vėliau 
buyo išleistos, kurios moks
lininkų sluoksniuose sudaro 
tafta plačiai žiBdftiiį fcfiygt

NAUJIENOS, Chicago, III. *

Baigęs universitetą, prof. 
Brenderis mokytojavo auk
štųjų Alpių mergaičių gim
nazijoje Fetane, Šveicarijo
je. Iš čia drauge su Dr. Stu- 
deriu, jie buvo Vytauto D. 
Universiteto pakviestas Hu
manitarinių mokslų fakul
teto lotynų kalbos ir litera
tūros katedrą docenauti. 
Humanitarinių mokslų fa
kultete pradėjo dirbti 1924 
m. sausio 15 d-

“1930 m. buvo pakeltas į 
ekstraordinarinius profeso
rius. 0 i

“Savo mokslo darbuose, 
be klasinės filologijos, prof. 
Brenderis visas savo jėgas 
pašventė lietuvių kalbai. Vo
kiečių filologijos žurnaluose 
apie lietuvių kalbą jis para
šė daugybę straipsnių. Tdo 
budu jis buvo nenuilstamas 
lietuvių kalbos grožio ir se
numo kėlėjas užsieniuose.

“Didysis prof. IPr. Brende- 
rio darbas — rašomosios lie
tuvių kalbos žodynas, kurį 
leidžia Winter leidykla Hei
delberge- Žodyną sudaro 
prof; Brenderio bu v. profe
sorius Niedermannas, prof. 
Šennas ir prof. Brenderis. 
Šie trys mokslininkai renka
žodynui žodžius iš visos lie- mą jis ir likęs nubaustas.

, ■ ti , «. ........................................... ....................... ■ • ■ ■.■ - .

Maskoliškojo imperializmo ragai
Skahdihavijbs Valstybės. — Jei Lenkija sudemokratėtų. 

— Maskoliškojo imperializmo taškaregis. — Kas ru
pi Maskvai? — Užtvara prieš Vokietiją. — šis tas 
iš pasaulinio karo. — Bėdos sąjunga. — Užčiaupti 
burną nėra sunku. — Atprato nepriklausomai pro
tauti.’■— Dėl K. Bielinio šmeižimo. — Maskvos prie
miestis, — jiems visas pasaulis. — Mano tikslas. — 
Sunku argumentuoti su žmonėmis, kurie keblesnius 
klausimus jėgos pagalba sprendžia.

Gyvenu kitapus Atlanto van
denyno, tai ne visuomet turiu 
progos sekti USA lietuvių spau
dą, bet kai-tais pasiseka ją per
žiūrėti. Kai skaitau “Laisvę”, 
“Vilnį”, o ypač joje tilpusį Nr. 
114 man atsakymą ■ tai taip ir 
matai eilučių tarpe maskoliško
jo imperializmo ragus, taip ir 
regi tarp tų eilučių kyšojai!t 
buvusio Lietuvoje kacdpO biu
rokrato džio barzdelę;

Sakykite,- koksai nuosakus, 
nuoširdus demokratas', taikin
gai nusiteikęs, galėtų priešta
rauti, arba nelinkėti mažesnių
jų valstybių sąjungai, kurios 
vyriausias tikslas butų tik savo 
sienas apginti nuo svetimų už
puolimo ?

Sakykite, kas galėtų nelinkė
ti, netrokšti įeiti į glaudžius 
santykius Lietuvai s*u Skandi
navijos valstybėmis, kur tiktai 
ir šiais niūriais laikais stipriai 
laikosi demokratinė santvarka, 
kur darbininkijos socialinis ir 
materialinis aprūpinimas! pra
neša daugelyje didžiųjų valsty
bių darbininkų laimėjimus, kur 
tikrai įgyvendinta spaudos; su- 
sirihkirii'ų laisve, kur žmoiiėS 
už savo politinius įsitikinhnuš 
nekišami į kalėjimus, nešaUdo- 
mi ?

SSSR darbininkams Skandi
navijos valstybių darbininkų 
laimėjimai, tai tik tolima svajo
nė! Tai tikrai sapnas.

Sakykite, kas' galėtų biiti 
priešingas, jei Lenkijoje įsiga
lėtų demokratija ir jei Lenkija 
į tokį valstybių bloką, karti! su 
Lifeftlva, butų įtraukta?

Jltk Šveikas protas kiekvie- 
liaril sakytė sako, kad iš pri
gimties tatita tautai nėra prie
šas, kad tik kapitalizmas ir im
perialistinės užgaidos, milita
ristinė dvasia sėja tarp tautų tą 
nesantaiką.

Taigi, lietuvių tauta kaipo to
kia, ar gali' amžinai lenkų tau-.
tai kaipo tokiai grąsinti ir atn- 
žinai s*u ji būti karo stovįs? 

tuvių literatūros ir spaudos, 
o tai sudaro milžinšiką dar
bą. Žodyno jau yra išleista 
12. sąsiuvinių. Prof. Brende
rio staigi ir netikėta mirtis 
sudavė didelį smūgį šiam 
dideliam ir labai svarbiam 
darbui”

(Tęsinys)
SESIJA III.

SCRANTON, PA., (Hotel Jer- 
myn). birželio 28 d. — Tai jau 
ir antra Seimo diena. Trėčią 
sesiją atidaro Prezidentas Ba- 
gočius jau 20 minutų po 10-tai.

Pirm pradedant delegatų var- 
došaukį, prezidentas patarė Sei
mui padaryti patvarkymą, kad 
popietinėj sesijoj butų galima 
apsieiti be delegatų vardošau- 
kio, kas sutaupys delegatams 
daug brangaus laiko. Sekreto
riui Vinikui padarius delegatų 
vardošaukį pasirodo, kad jau 
yra atvykę naujų delegatų iš 
sekamų kuopų, kurių nesirado 
laike seimo atidarymo, būtent: 
iš Waterbury 11-tos kuopos jau 
atvyko J. Tareila, K. Strikulis, 
K. Ramanauskas ir A. S. Vo
kietaitis. Tik kol kas dar nesi
mato J. žemantausko, nes jis 
irgi yra išrinktas. Iš 48 kp., Al- 
toona, Pa. yra atvykus A. Ven
grienė, iš 104 kp., S. S. Pitts- 
burgh, Pa. jau yra atvykęs V. 
Burdulis iš 122 kp., adv. J. J. 
Grišius, iš 217 kp., Chicago, III. 
P. Grybienė ir I. S. Vitkus ir 
iš 222 kp., Michigan City, Ind. 
ir J. P. Varkala. 

/

Visi naujai atvykę delegatai 
buvo priimti ir jiems suteikta 
Seimo ženkleliai.

Prezidentas Bagočius prane
ša kad vakarykščių sesijų pro
tokolai nebus skaitomi, nes Sei
mo sekretoriai neturi jų priren
gę dėl susibėgusio techniško 
darbo ryšy Seimo atidarymo ir 
nėra dar viskas sutvarkyta.

Prezidentas Bagočius* prane
ša, kad yra svarbus sveikinimai 
iš Lietuvos. Iždo Globėjas S. 
Mockus daro pastabą Preziden
tui, kad nelaužytų Seimų įsigy
venusių tradicijų ir kad sveiki
nimus atidėtų iki uždarymo se
sijos. Prezidentas atsako p. 
Mockui, kad šis sveikinimas su
kelsiąs Seimo delegatuose ge
resnio ūpo ir geriau seksis sei
mo darbai.

Pats Prezidentas skaito seka
mo turinio telegramą iš Lietu
vos, kuri buvo prisiųsta per 
Prezidentą Bagočių SLA Sei
mui. Telegramos turinys yra 
sekamas:

SVEIKINIMO TELEGRAMA 
Iš LIETUVOS

“Amerikos Lietuvių Susi- 
vienijihio Kongresą ir visus 
demokratiniais pagrindais su- 
siburusius ir bendradarbiau
jančius Amerikos Lietuvius 
karštai sveikina akcijinė Var
po Bendrovė su Lietuvos ži
niomis ir Lietuvos Ūkininku. 
Tegyvuoja demokratinėj ša
ly Brangus Tautiečiai, težydi

TIKROJI PRIEŽASTIS.

Neseniai nemažą sensaciją 
sukėlė pasižymėjusio vokiečių 
tenisisto barono Gottfried von 
Crammo areštavimas. Areštuo
tas jis liko tuoj po to, kai grį
žo iš Australijos, kur dalyva
vo keliuose teniso turnamen- 
tuose.

Teisiamas von Cramm buvo 
uždarytomis durimis. Viešai 
paskelbta tik tiek, kad jo nu
sikaltimas esąs morališko po
būdžio. Teismo išneštu spren
dimu von Cramm turės sėdėti 
kalėjime vienerius metus.

Taip atrodo von Crammo 
reikalas iš nacių pranešimo. 
Bet iš tiesų išgarsėjusio teni
sisto nusikaltimas su morališ
ku išgverimu nieko bendro ne
turi. Užsienio laikraščiai daug 
rašo apie tai, jog tikroji von 
Crammo nubaudimo priežas
tis buvusi visai kita. Jie sako, 
jog vokiečių garsusis tenisis- 
tas, važinėdamas po užsienį, 
keliais atvejais labai nepalan
kiai atsiliepęs apie nacių re
žimą- O už tą savo nepalanku-

Sakykite, kas butų buvę blo
ga, jei Lietuvos valstybė seniau 
geruoju butų susitaikiusi su 
Lenkijos valstybe ir nebūtų pri
leistas lenkams, tikriau tarus, 
lenkų militaristams išmėginti 
savo pajėgumą tarptautiniame 
forume?

Juk buvo žymiai geresnių 
progų ŠU lenkais tartis*, ir tar
tis tarpininkaujant Tatitų Są
jungai viešai, ir tuo pačiu bu
tų buvę galima įsigyti garan
tus, kurie tą susitarimą butų 
laidUoję, patvirtinę, o dabar 
Lietuvos Lenkijos ginčas jau li
ko lyg tik’ tų dviejų valstybių 
tarpusavis ginčas, trečios vals
tybės jau tame ginče nėra taip 
užintėresuotoS.,

Tad tokių derybų metu Lie
tuva žymiai daugiau butų lai
mėjusi, o dabar musų kraštas, 
atvirdi šdkant, toje Savo bėdoje 
tik prdlaimėjo...

Bendrai gi tarus, ar nėra žy
miai geriau, kai dvi valstybės 
tarp savęs geruoju gyvena, ne
gu nuolatos viena kitai grąsina 
ir tuo pačiu karišką svaigulį 
palaiko.

Ar sveikas protas nesako, 
kad geriau visą laiką galvojus, 
kaip čia taikos keliu šį tą lai
mėjus, kaip santykius* su kito
mis valstybėmis sutvarkius, 
kad bet kokie karo šešėliai 
dingtų?

Ar negeriau visą energiją su
metus taikos darbui, o ne ka
ro ruošai?

O štai “Vilnis” taip nešvan
kiai man atsakydama, visa šita 
paneigia ir paneigia išeidama 
ne iš Lietuvos interesų, ne iŠ 
darbininkiško taško, o tik iš 
maskoliško imperializmo punk
to.

Dėlko gi “Vilnis” taip jaudi
nasi dėl Baltoskandijos* galimos 
sąjungos?

O tik todėl, kad tokios sąjun
gos, o ypač mažųjų valstybių 
sąjungos, Maskvos imperializ
mui nėra pakeliui!

Penktadienis, liepos 1, 1938

Iš S L A Seimo
jų gėrovė ir teneužmiršta jie 
Lietuvos.”

Pasirašo: GRINIŲ?. RORT- 
KEVICIENfi, SLEŽEVIČIUS, 
LAŠAS, VILEIŠIS, KARDE
LIS, OŽKINIS, PARAMSKAS.
Po telegramos perskaitymo 

delegatai karštai ploja ir girdi
si šauksmai Valio! Valio! Va
lio! ir šalia manęs, prie laikraš
tininkų stalo senukas Dr. A. L. 
Graičiunas, matomai sujaudin
tas šio nepaprasto momento, 
šluostosi ašaras nuo skruostų.

Sekretorius Dr. Vinikas pri
duoda prezidentui Bagočiui 
laišką iš Lietuvos* nuo Lietuvos 
Liaudininkų Sąjungos su para
šais buvusio Lietuvos Preziden
to Dr. K. Griniaus ir buvusio 
Lietuvos Ministerio Pirmininko 
Mykolo Sleževičiaus, su sveiki
nimu Seimui.

Sveikinimas skamba seka
mai:
“SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 

AMERIKOJ SEIMUI
“Jaučiame turį teisę svei

kinti Jus ne tik savo, bet ir 
tūkstančių taip, kaip mes 
galvojančių ir tokia pat ide- 
alogiją turinčių Lietuvos dar
bo žmonių vardu.

“Jus, brangus lietuviai a- 
merikiečiai, gyvenate demo
kratiniame laisvės krašte ir 
turite sukurę didingas orga
nizacijas, laisvai per spaudą 
ir susirinkimuose reiškiate 
savo mintis ir kovojate už 
geresnę ateitį.

“Nežiūrint visokių praei
namų pakitimų, mes giliai e- 
same įsitikinę, kad gražus 
laisvės ir žmoniškumo idea
lai turės paimti viršų ant by 
kokios priespaudos. Darbo 
žmonių masės prieis prie Ša
lių valdymo .vairo ir privers 
pasaulį prie taikaus ir gra
žaus sugyvenimo.

“Mes, kaip ir Jus, tuo tvir
tai tikime; mes, kaip ir Jus, 
to norime, nes tik Taikai, 
Tiesai ir žmoniškumui įsi
viešpatavus ir musų brangi 
Lietuva bus laisva ir tikrai 
nepriklausoma. Tokioj Lietu
voj musų žmonės sukurs sa
vo gražią ir laimingą afeitį.

“Bukime stiprus, darbštus 
ir ištvermingi. Nenusiminki
me pralaimėjimų dienomis. 
Kovokime už nepriklausoMą, 
laisvą ir demokratinę Lietu
vą.”

Pasirašo: Mykolas Sleževi
čius, Dr. K. Grinius.
Po šio laiško perskaitymo ir 

vėl griausmingas plojimas 
šauksmas Valio! ir delegatai at
sistoję sušunka tris kartus Va
lio! Tik prie laikraštininkų sta
lo Sėdėdamas Domininkas Klin- 
ga, nors ir atsistojo kartu su 
kitais visiais delegatais, tur būt 
dėlei mandagumo, susilaikė 
nuo plojimo ir šaukimo Valio!. 
Kiti Smetonos niedalikuoti ka
valieriai kaip tai Karpius, Lau
kaitis, Gegužis, Vitaitis ir kiti 
taip pat atsistojo plojo ir šau
kė Valio! už demokratiją.

Tuojaus ant vietos paduoda
mas įnešimas, kad Prezidiumas 
tuojaus pasiųstų padėkos tele
gramą į Lietuvą už sveikini
mus*. Į nešimas priimtas vien
balsiai su plojimu.

Einama prie Seimo dieno
tvarkės darbų. Pirmiausiai pai
mamas svarstymui praeito Cle- 
veland, Ohio., Seimo Protokolo 
skaityino reikalas. Nutariaiha 
vienbalsiai praeito Seimo pro
tokolo neskaityti.

Prezidėntds Bagočius paski
ria sekamas Šeimines Komisi
jas: Laiškų Skaitymo — iš p* 
lės Dailydaitės* iš Lewistont Me., 
ponios Kučinskienes iš Chicago, 
III., ir panelės Ančiutės iš Stan- 
ford, Conn. f Balsų skaitymo 
komisiją įtaskiria — Pučkorių

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Maskva yra užinteresuota, 
kad Baltijos jurų pakrantėse 
nebūtų darnaus sugyvenimo, 
nes Maskvai rupi čia savo įtaką 
turėti, jei net tiek rupi, kad ji 
visai nepaiso, kokios tose vals
tybėse esanla Vidaus sahtvar- 
kos, ji net fašizmui tariamai 
tiesia ranką, kad tik tas valsty
bes savo pusėje palaikius. Mas
kvai čia toji įtaka tik todėl rei
kalinga, kad turėjus* bent laiki
ną užtvarą prieš Vokietiją.

Jei Vokietija kada nors pultų 
SSSR, tai šios valstybės besi- 
gindambs, bent keletą dienų vo
kiečių armiją savo teritorijoje 
sulaikytų, ir tuo pačiu Maskva 
galėtų pravesti tinkamai mobi
lizaciją.

SSSR keliai blogi, transpor
tas dar nėra pasiekęs tinkamos 
aukštumos, tai skubi jbs kariš
kos pajėgos mobilizacija sun
kiai yra įmanoma, o Vokietija 
pas save mobilizaciją jau gali 
pravesti per 48 valandas, tuo 
pačiu metu, kai SSSR užtruktų 
bent šešetas dienų.

(Bus daugiau)

i
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IŠ DETROITO PABARES
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Kroger Krautuvių ir Kepyklų Streikas 
ir Kitos Detroito Žinios 

✓ ♦ 
---------- ;------- —<T—-----

DEThOlT, MICH. — Jau ke- 
lintą savaitę streikuoja Detroi
to ir apylinkės Kroger grosėr; 
nės ir duonos kepyklos, klifrių 
čia yra apie 350.

The Civil Rights Federacija 
deda visas pastangas, kad poli
cija neužpuldinėtų taikių pikie- 
tų, stovinčių prie krautuvių ir 
kepyklų.

Birželio 22 d., kelios krautu
vės buvo išbombarduotos, bet 
unijos atstovai pareiškė, kad 
tai ne unijos darbas, bet kom
panijos, kuri norinti gauti pu
blikoje simpatijos.

Tuoj po bombų areštuota a- 
pic 50 pikietų ir keli unijos vir
šininkai, su kuriais policija ei-

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai pasislėpę Ji 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. 

PINIGAI PADĖTI TAUPYMAI Ifei 10 D. LIEPOS, GAUS 
NUOŠIMTĮ NUO 1 DIENOS LIEPOS.

Nėra Stipresnės įstaigos Dėl I 
TAUPYMO

t
 TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Atsargos Kapitalas freserve) $iŠO,O0O.OO
KIEKVIENO ASMENS PINIGAI. |
Apdrausti iki $5,000.00 Į

Taupy tojams i

išmokūjom jinl Į
< DEVIDENTO. ....... ’ • , =Duodam paskolas ant saugių pirmų morgiėių

STANDARD FEDERAL I
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION I

OF CHICAGO I
JUSTIN MACKtEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679

L. . - CHICAGO,ILLINOIS|

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, Visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTUftOS’* Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

gėt4 ganė žiguliai. Birželio 23 
d., buvo paduotas protestas ma
jorui Richard Readingui ir po
licijos viršininkui Heinrich Pic- 
kert, kad policija unijistus pa- 
liuosuotų ir įsakytų detekty
vams surasti tiktuosius kalti
ninkus.

Darbininkai sustreikavo, kai 
kompanija numušė algas 10%, 
ir atsisakė mokėti pusantro lai
ko už viršlaikį ir pripažinti li
niją-

Mažiau
Girtuoklių

Detroite didėjant bedarbei 
mažėja girtavimas. Taip prane-
ša miesto teismas, kuris per ge
gužės mėnesį uždraudė gerti 
5,864 žmollėms. Į tų skaičių į- 
eina 608 moterys. Bendroji 
skaitlinė parodo, kad girtų bu
vo 840 mažiau negu balandžio 
mėnesį.

“Vilnies” 
Piknikas

Detroite, birželio 26 d., ruoš
tas piknikas bolševikų spaudos 
(“Vilnies”) naudai — neįvyko 
dėl lietaus. Tų dienų lijo nuo 
ryto iki pavakario. Per radio 
buvo garsinta, kad lyjant “pik
nikai*” persikels į Finų svetai
nę, tad ten visas triukšmas ir 
įvyko.

Prisirinko daug publikos. 
Kalbėjo iš Chicagos atvykęs F. 
Abekas, bet mažai kam teko jis 
girdėti, nes beveik visa publi
ka kalbėjo kartu. Abekas net 
kelis kartus buvo priverstas 
prašyli, kad leistų jam vienam 
šį-lų pasakyti. Prisiminė jis, 
kiek aplinkybės) leido, apie de
mokratijų ir spaudos reikšmę.

Dainavo vietos Aido Choras

0

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

KANDIDATAS Į SENA
TORIUS — Raymond E. 
Willis, Angola, Ind., laik
raštininkas, kurį Indianos 
republikonai nominavo į 
senatorius.

ir Kanklių Mišrus Choras atvy
kęs iš Chicagos. Prie pabaigos 
abu chorai bendrai sudainavo 
Internacionalų.

Po to įvyko šokiai, nusitęsė 
iki ryto. Pikniko reigėjai turė
jo atsispausdinę bilietų su koil- 
ver lėliais. Bilietus reikėjo 
traukli ir mokėti nuo 5c., iki 
25c., už progų dalyvauti $100 
dovanų laimėjime. Draugai ir 
draugės pasigavę žmogų ’įžnul- 
davo šiiulyti tų bilietų ir jų iš
pardavė gana daug. Atsiprašy
ti jokiu bildu neleido.

Šiame “piknike” pastogėje 
dovanų traukimo nebuvo. Ati
dėjo kitam piknikui, kuriam 
laimėjimo bilietai bus geri, bet 
reikės kitų Išaugos bilietų.

Nedarbo
Apdrauda

Pradedant liepos 1 d., Michi- 
gan valstijoje bUš mokama ne
darbo apdrauda. Detroito ir a- 
Įjylinkės bedarbiai turės eiti į 
mokyklose įsteigtas informaci
jų stotis ir susitarti dėl laiko 
ir dienos užsiregistravimui.

Tokių stočių yra 51 -na. Yra 
atspausdintos knygelės su pa
aiškinimais kas gali gauti ap- 
draudų, kas ne. Knygutes gali
ma gauti unijų lokaluose arba 
komisijos raštinėje, 14320 
Woodward Avenue;

L.S.S. Kuopos 
Susirinkimas

116-tos L.S.S. ktiopos susirin
kimas įvyks I. A. S. svetainėje, 
prie 24-tos ir Michigan a vende, 
liepos 2 d., (šeštadienį,) .8 vai. 
vakare. Visi draugai yra prašo
mi atsilankyti. Yra daug reika
lų ir reikaliukų apsvarstyti.

Valgy na

S. L. A.
Susirinkimas

352 kp. susirinkimas liepos 
3 d., kaip 9 vai. ryto, Lietuvių 
svetainėje.

Bedarbių Pilna, o 
Darbininkus 
Importuoja

Delroit Labor News praneša, 
kad Michigan Valstijos Bay ap
skrityje, kur plačiai išsivystęs 
cukrinių burokų auginimas, 
darbdaviai importavosi 1,000 
meksikiečių laukuose dirbti. 
Tuo pačiu laiku Bay apskrity
je yra didelis skaičius bedarbių, 
kurie dabar gyvena iš pašalpos.

Darbdaviai aiškino, kad im
portuotieji meksikiečiai yra cu
krinių burokų ekspertai, bet 
paskui pasirodė, kad 75% jų 
niekuomet cukrinio buroko ne
matė. Augintojai samdosi mek
sikiečius, žinodami, kad jie 
dirbs už mažų atlyginimų. O 
kai sezoninis darbas pasibaigs 
ir jų menkutės algos išsisems, 
tai tie meksikiečiai eis “ant re- 
lief”. Bet darbdaviams, kaip at
rodo tas nerupi.

Koresp.

K SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AM. SEIMO
4-

(Tęsinys iš 4 to Busi.)
iš Cliiciigos; Kubilių iš Scrail- 
lorib, PužaUskieiię iš Chicagos 
ir količieiię iš Piltsbūrghd.

Maršalkohiis paškyrė: Miku
lį iš .Šėraiilbno, Vatfeiilhių iŠ 
CTdča^bš, ir Bfažiidšką iš Cle- 
velahdb.

Užbaigus šit isvbiklhifiiaiš, pa-, 
skyrililu virš minėtų kbiilišijų 
ir hiltailiš praeito SėihW Pi’b- 
tokdio neskaityti, prieihšhia 
prie Piidbmbsidš Tarybos bei 
pastovių j tį kbrhišijų rapbt’tų.

Paduodamas įnešimas, kad iš 
Seihib darbų knygbs rapbrtai 
lieblitų skditbmi, tik žinoma 
delegatai galės duoti paklausi
mus ir daryti pastabas.

Pirmiausiai pradedama Pre
zidento raportu. Prezidento Ra
portas priimamas be skaitymo 
ir be jokių paklausimu, vien-* 
balsiai. Vice^prezidOnto Mažok
uos raportas taipgi priimamas 
vienbalsiai ir be jokių paklau
simų. *

Na, prieiname ir prie Centro 
Sekretoriaus Dr. Viniko rapor
to. Jis sukliuva klausimuose.

Pirmiausiai, padaro paklausi
mų delegatas J. Miliauskas iš 
McKees* Rocks, Pa., ir reikalau
ja, kad sekretorius Vinikas iš
trauktų iš savo raporto tam 
tikrus sakinius, kad sekretoriui 
pasidarbavus buvo pakelta SLA 
“Solvencey” — vertybė. Miliau
skas pastebi, jei SLA vertybė 
buvo pakelta, lai nevieno Cen
tro sekretoriaus nuopelnas — 
tai visos Pildomosios Tarybos 
ir visai Pildoma j ai Tarybai už 
lai kreditas turėtų priklausyti.

Delegatas S. Michelsoiias iš 
South Boston, Mass., klausia 
sekretoriaus ' apie ' skolingas 
kuopas, kurios raporte mini
mos. Sako, randasi tiek ir tiek 
Centrui skolingų kuopų, net 
nenurodoma? kurios lai kuopos 
yra.

Iš eilės dęro sekretoriui pa
klausimus Dr. Kubilius, kun.
Valadka, kun. P. Vipartas ir 
delegatas Khnga. Šie klausėjai 
klausė sekretoriaus Konstituci- 
jos interpretacijos klausimų.

Sekretoriui'' atsakius į visus 
klausimus, jo raportas taipgi 
vienbalsiai buvo priimtas.

Iždininko adv. Gugio rapor
tas irgi buvo priimtas vienbal
siai, be paklausimų ir be dis- 
kusi jų. Iždo Globėjų: p-lės Mi- 
kužiutės ir Mockaus raportas 
su pataisymu priimti vienbal
siai ir be diskuaijių, bet Dr. 
Kvotėjo Stanislovaičio raportas 
priimtas be diskusijų ir be pa
klausimų, nors paties Dr. Sta
nislovaičio kol kas Seime dar 
nėra.

Sveikatos Komisijos ir Jau
nuolių Komisijos raportai pri-

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS:

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

Kaina 45 čentai 
Galima gauti 

NAUJIENOSE 

ililti — bb disktisijiį it be pa
klaus imiį.

Palyghiiiši šit pfitėifeis Sei- 
bihiš, liti šfchnė fcehiib visai pęr 
Irutnpų laikų, tik pbt potų va- 
lliiidų iVtffldė daug dėltbo ra- 
pljrtų iįjHCHiiihb fiėl1<aiii.

Tttmbi užsibtiigč 3-čioji sesi
ja iki vai. įib įdb-ttį, o po- 
'iiiėlinėj sb'sijdj i&š Seimui 
f^tęsli a^iė Vlnaiišiį fcbihisijos 
fapbitų. Raifi tettlca girdėti iš 
khi idifitį dek^atų; tai ptie Fi- 
hattšų ktimišijbš fhliofto busią 
pakankamai paklausimų ir gal 
būti drūtų susikirtimų.

—Š; Bakanas švęskite 
4 LIEPOS 

SU SIAIS SPECIALIOS VERTĖS MAISTO PRODUKTAIS

KITI SVEIKINIMAI SEIMUI

A. W. Dėdinas iš Greenfield, 
Mass. telegrama, sveikina sei
mų ir apgailestauja, kad negali 
dalyvauti.

Lietuvių Kultūros Darželio 
Sąjunga — P. V. Čhesnulis iš 
Cleveland, Ohio, telegrama svei
kina Seimą.

Willian,i J, Follėy — Proku
roro Juozo Cunys štabo, narys 
iš Boston, Mašs., Suffolk Aps
kričio, Mass., telegrama sveiki
na Seimą.

Miva C. Burke, iš Boston, 
Masts. telegrama sveikina Sei
mą.

T. Danėlevičius, narys 155 
kp., laišku sveikina Seimų.

153 kp.- Du Bois, Pa. laišku 
sveikina Seimų ir aukoja $5.00 
našlių ir našlaičių fondui.

B. Walentinas —^178 kp., Mt. 
Greenwood, III. laišku sveikina 
Seimų ir aukoja $2.00 Ginklų 
Fondui.

Akron, Ohio, 198 kp. per V. 
J. Neveraiiskų laišku sveikina 
Seimų ir aukoja $2.00 Jaunuo
lių švietimo fondui.

SLA 3-čias Apskritis, N. S. 
Pittsburgh, Pa. laišku sveikina 
Seimų ir aukoja $10.00 Našliu 
ir Našlaičių fondui.

204 kp>p. Taihaąua, Pa., svei
kina laišku Šeinių ir cukruiia. 
$5.00 Našlių ir Našlaičių fon
dui.

14 kp. Clevelahd, Ohio, sveiJ 
kiną laišku Seimų ir aukauja 
$5.00 Našlių ir Našlaičių foii- 
dui. .

J. B. Tamkevičius L.R.K.S.A. 
Pittsburgh Apskričio pirminin
kas, laišku sveikina Seimų.

’SLA 10-tas Apskritys, Ricine, 
WiS., laišku sveikina Seimų.

1..5 kpų Dayton, Ohio, laiškti 
sveikina Seimų ir aukauja $5 
Našlių ir Našlaičių, fohdlii.

297 kp. Greėfield; Mašs.; laiš
ku sveikina Seimų.

192 kpų Nėvv K'e'nsirigtbn, Pa. 
laišku sveikina Seimų ir aukau
ja $5.00 Našlių ir Našlaičių 
fondui.

88 kp., East St. Louis, III;, 
laišku sveikina Seimų it aukau
ja $5.00 Našlių ir Našlaičių fon
dui.

Antanas M. Makauskas, 116 
kp.; narys laišku sveikina Sei-I 
mą.

15 kp., Los Angeles, CaL, 
laišku švėikiiia Seimų ir aukau
ja $5.00 Našlių ir Našlaičių 
fbhdiii;

Hbn. Čorhblius D. Šcully, 
Mayot bf t’iitšbūr^h, Pa., laiš
ku šveikind Seimą. *

Fbš'ter F. Farreil, sccretary, 
’j'tėas. & kHahage'r of National 
Fraterhdl Congrės of America, 
Chicago, III., sveikina laišku 
Seimų.

PIRK NUO (MIDWEST) NES PIGIAU 

midwest35stqres

IŠPARDAVIMAS PENKT. ir ŠEŠT., LIEPOS 1 ir 2

Tyrus Nebaltinti

Ccrcsotfl m,ltai 5 sv. Maiš. *^|

Geriausia Kavą. Amerikoj!MM I D Kauk Spec. kaina QQ.
sv. ken Ai

“MIDWEST” Geriausios Kokybės
SALAD DRESSING kvort. džar. 29 G
“MlDWEST” PORK & BEANS Reg. ken 5c.
“MIDWEST” rūgšti kopūstai Did. 2»/ž ken 2 už 19c.
“MIDWEST” extra sijoti Jurte žirniai No. 2 kenai 2 už 29c

“DINTY MOORE”
BEEF STEW .. IVž sv. ken. 15c
OX JOINTS su Daržovėmis ll/z sv. ken. 16c
CORNED BEEF ir KOPŪSTAI P/2 s v. ken. 22c
“GRENNAN’S” JACK & JILL CUP CAKES pak. 5c

Tyrus Iced Fig cookies * > sv. 19c
Šviežiai keptos Pretzel Sticks sv. 15c

CRACKER JACK 3 pak. 10c
PARISIAN NOUGAT SALDAINIAI sv. 19c

“MIDWEST” Geri Rauginti agurkai kvort. džar. 15c
“TASTEWELL” saldus agurkai kvort. džar. 23c

“HA-RA” Grandžių sunka 12 unc. ken. 2 už 15c

Grandžiai “Sunkist” 220 dydžio tuz. 21C
CALIFORNIA RAUDONI SLYVAI 2 tuz. 19c
PARINKTI BANANAI sv. 5c
NAMIE AUGINTI RIDIKAI 3 pak 5c
MICHIGAN CELERY 2 ploštai 7c

Boiled Ham “Richter’s’ f ’ JĄ> sv. 25c
PABST-ETT SŪRIO MAISTAS________
BULVIŲ SALAD

________________2_pak_ 29c
sv. 19c

nYfil Bleach Disinfectant
VAVL 2 pint būt. 25c kvort. būt. 23c
Chipso .. 2 maž. 17c Did. pak. 21C
“CRISCO” Grynų3ss°arkže°nVi54cRiebalai sv. ken. 20C
“RINSO” 2 maž 15c Did. pak. 19c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

į.įįį^ ■■■■ |H!mWI ...

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur betikėtą nelaimę 

gali sutikti.
A^ŠlbRAUSK pats save Ir savo šeimos narius, kubini užtikrinsi sau 

rVtojų. » 4
APSĮDRAUSK didžiausioje Ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 

Susivienijime Lietuviu Artierikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
It pašęlpa yra užtikriiita. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.b0 ir $12.00 
Savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui eSančib fondu pinigais. 
Kiekvienas StA. narys gauna savaitinf laikrašti “TFvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis I
LiTHUANlAN ALLIANCE of AMERICA 

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

wai ......... i,



Diena Iš Dienos
. Penktadienis, hepos 1, 1938

KAS NORI PRALEISTI ŠVENTES 
TIKRAI LIETUVIŠKOSE 

GIRIOSE

NAtmBNOąCįlaao, m

Laiškas Nuo Jos. 
Balčiūno iš Zapiškės 
Miėsto

Chicagietis Juozas Balčiūnas, 
žinomas Bridgeporto biznie
rius, išvyko atlankyti savo tė
viškę po 38 metų išbuvimo 
Amerikoje. Kartu išvyko jo 
žmona ir vėliaus su Choru Pir
myn jų duktė Aldona.

Vakar gavau laišką tiesiog 
iš pp. Balčiūnų tėviškės Zapiš- 
kčs Miesto, Kauno Apskr. Laiš
kas rašytas 14 d. Birželio.

Sako, kad turėjo labai sma
gią kelionę per vandenyną ir 
kad labai gražiai buvo priim
ti Lietuvoje, be jokių kliūčių 
su bagažais. Pabaliavoti esą 
labai daug progų ir neblogiau-

šiai sekasi. Kai kam papuolė 
namo grįšti tik trečią dieną.

Pastebėtinas dalykas, p. Bal
čiūnas dar pilnai nesijaučia 
esąs Lietuvoje, nes ant voko 
parašė žodį “Lithuania”, jį iš
braukė ir tada užrašė raides 
“U.S.A.” Aš manau, kad ne
ims ilgai apsiprasti. Gal para
šys dauginus. VBA.

z

TARP MUSŲ

si

PADUŠKAI AR PAVEIKSLUI

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Joseph Dilį, 28, su Stephanie
Galivas, 26

So. Chicagos Am. Liet. Piliečių Politikos Kliubas turės išvažia 
viiną liepos 3 d. IGOth ir Tarrece avė. Pradžia 2 vai. pc 
pietų. Kviečiam visus narius ir draugus atsilankyti.

J. Sneilla, pirm.

Puiki programa; beisbolo tur
nyras; dalyvauja šešios 

valstijos.

PARENGIMAI........

Nebraska.
chicagiečių, piknike 
didelio skaičiaus lie- 
tolimesnių kolonijų.

Mar- 
nauja

Sovietų Laivyno Pirma Filmą 

“Jūrės Vyrai”
Pamatykit garsiuosius Ba 11 i k o 
Laivyno vyrus, ginant priešą nuo 

Petrogrado juria ir žeme.
ir S. S. R. S. vėliausios žinios iš 
Sovietų Rusijos paveiksluose.

Naujai įrengtos 
raštinės įkurtuvės

Republic Savings and Loan 
Association, 5348 So. Kedzie 
avė., skelbia savo naujai per
taisytos raštinės įkurtuves.

ši organizacija susikūrė 1925 
metais. Taigi jau 13 metų ir, 
kas svarbu, kad per tą laiką, 
nors ir ekonominės suirutės 
audrai siaučiant krašte, pasek
mingai vairavo savo prekybos 
reikalus. Visuomet išmokėjo 
indėlius reikalaujant, visuomet 
išmokėjo ir dividendus, mokant 
nemažiau kaip 4%.

įstaiga yra valdžios priežiu • 
roję ir visi indėliai apdrausti 
iki $5,000.00 asmesiui.

(Skelb.)

66 E. .Van Buren
25c iki 1 P. M. išskiriant šeštad. 
ir sekm. Visuomet vėsu ir patogu

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas laikys pusmetinį susirinki
mą penktadienį, liepos 1 d. Chicagos Liet. Auditorijoje 
31.33 S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai kviečia
mi būtinai atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti dėl labo Kliubo. —A. Kaulakis, rašt.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

torijoj. 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, to 
dėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti. Kurie 
esate pasakę su mokesčiais, pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., sekr.
Lietuvių Keistučio Kliubo pusmetinis susirinkimai įvyks liepo 

3 d. Hol!ywood svetainėj,1 2417 W. 43rd St., 12 v. dieną 
Malonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, nes yra daug svar 
bių tarimų. —Rėk n Chapas, rašt.

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

Liepos mėn. 1 dieną Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., t 
vai. vakare įvyks Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio vi
suotinas narių susirinkimas. Nariai užsimokėkite neužmo 
ketas mėnesines mokestis, kitaip busite išbraukti iš rate 
lio knygų. —Sekr. Alfred’as J. Butkus.

CROSS STITCH PUPPY PATTERN 15161

No. 1516—šį gražų ir malonų šuniuką galit kryžiukais 
išsisiuti dėl paduškos arba paveikslo.

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

No. 1516

Čia Įdedu 10 centu prašau atsiusti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

| Adresas

I Miestas valstija

Sovietų Rusijos Baltiko laivyno jūreiviai. Juos ir 
kaip jie gins nuo priešo Leningradą, bus galima pama
tyti Sonotone teatre, 66 E. Van Buren, veikalas “Juręs 
Vyrai.”

13 M. Am-, Ištekėju 
si Už Indėno Prašo 
Divorso

Plačiai visiems žinomas 18-tos 
apielinkės biznierius P. Jos. Dar
gužis, pereitais metais nupirko gra
žų Kotelį Woodruff, Wis„ kuris 
randasi tikrai lietuviškais medžiaisSu liudnu divorso prašymu į 

Chicagos apskričio teismą krei-i^?u°^Lirirda^,®. 
pėsi 25 metų Mrs.
Diamond, 540 Stratford Street.į

Ji pasakoja, kad sulaukusi 
vos 13 metų amžiaus, ji Wis- 
consine ištekėjo už indėno Ben- 
jamin William , Diamond. Pa
gimdė jam keturis vaikus, 
visi mirė. Moteriškė sako, kad 
po vaikų minties', vienų me?’ 
bėgy j indėnas ją skaudžiai su
mušė ir sukruvino 30 kartų.

Šiandien Atsidaro Nau
ja Taverna Bruno 
GaidymavičitTs

BRIDGEPORT. — Prie kam- 
po 31-mos ir Emerald Avenue, 
732 W. 31st St., pp. Bruno ir 
Marijona Gaidymavičiai puoš
niai įrengė 'visai naują taver
ną su naujais barais ir visais 
‘prismokiais”, kurie priklauso 
tavernos biznyj. šiandien, Lie
pos 1 d
ris paragauti skanaus Nectar 
alučio nuosavoje tavernoje. 
Tėmykite skelbimą Naujienose. 
Linkėtina pp. Gaidymavičiams 
gero pasisekimo jų naujame 
biznyj. VBA.

f Joninių Laužas- Jis bus sukul
tas saulei nusileidus ir priėjo 

; visa publika praleis tikrą lie
tuvišką vakarą'.

i dainos bei tautiški 
užims, 
vietą.

Sunset Parkas randasi prie 
135th ir Archer Avė.

PRANEŠIMAS
Mother’s tavernas išsikėlė iš 35th! 
So. Emerald Avė. į 3139 S. HALS-' 
TED ST. Visi senieji draugai kvie
čiami. Savininkai:

MRS. J. YANAS, 
MR. CHARLES VENCKUS.

yra žuvies ir smagios maudynės. 
Flofence Kotelį dabar valdo sūnūs Alexan- 

, dras, o kurortą su vasarnamiais 
prižiūri antras sūnūs Stanley Dar
gužis. Abi vietos randasi arti vie
na kitos.

Hotelis vadinasi “Woodruff Ko
te!”, geriausias kelias ten pasiekti 
yra No. 50, kuris einasCicero avė. 
I North — iki kelio 41\ tada iki 
kelio No. 100, po kairės, tuo keliu 
reikia važiuoti iki 41 ir vėl po 
kairės keliu 41. Važiuok iki kelio 
110 ir vėl po kairės iki kelio No. ! 
10 iki kelio 51 tada po dešine ran-v 
ka. Tas kelias eina iki paties Wood- 
ruff Hotel po dešiniai. Hotelis ir 
cottage yra nauji. Visos naujos lo- I 
vos ir matrasai. Miegosit tyrame 
ore geriaus kaip savo namuose.

(Skelb.)

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Bronislovas Gotautas, paie

škai savo sesers Sofijos ir jos 
;unaus Pranciškaus Ivinskiu, ku
rie apleido Chicago’s miestą apie 
:9 metai atgal. Sofija yra aoie 
54-55 metų amžiaus, vidutiniško 
ig^o ir turi vidutiniškai rudus 
riaukus. Pranciškus gi gali turė
ki anie 27-28 metus amž. Jonas 
Ivinskis, Sofijos vyras, mirdamas 
oaliko turtą, kurį tik jo žmona 
>rba ių sūnūs tegali paveldėti. 
Girdėjau, kad jiedu buvo matyti 
Ohio valst. apie 10 m. atgal, 
lei^u kas žinote kur jie randa
si arba galite suteikti man tik
rų žinių gausite $100 atlyginimo. 
Ačiū.

BRONISLOVAS GOTAUTAS 
4319 S. Wood St, Chicago, III.

Chrysler-Plymoutb i

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse DAUGYBE vartotu auto

mobilių, NUO $10.00 
IR AUKŠČIAU

• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
‘SALES 

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

Lietuviškos 
žaidimai 

žinoma, svarbiausią

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Pusryčiai Sportiniu 
kams Lietuvos 
Konsulate

Lietuvos konsulas p. P. Dau- 
žvardis ir p. J. Daužvardienė 

formaliai atidaro du- vakar rytą surengė tikrus lie
tuviškus pusryčius sportinin
kams, kurie išvyko į Lietuvos 
Tautinę Olimpiadą Kaune. Da
lyvavo sportininkai, Amerikos 
Lietuvių Sporto Sąjungos na
riai ir keli kiti asmenys. J*-ia 
Daužvardienė įteikė gardini jų 
korsažą p-lei Florence Blash- 
Bložytei, vieni’ritelei merginai 
Chicagos lietuvių sportininkų 
komandoje. Pp; Daužvardžiai ' ai v, ■jaunuolius taipgi išlydėjo klo
tyje. —Kor. ,

Atidarė Naują 
Minę

Š:andien liepos 1 d. 
ųuette Parke atsidaro 
alinė, “Mid-Town” Tavern, ad
resu 6341 South Western avė. 
Telefonas Republic 0842. Ali- 
lės savininkai yra lietuviai.

Liepos 3 “Jaunimo” 
Piknikas Sunset 
Darže

Ateinanti sekmadienį, liepos 
d. Chicagos lietuviai re'ngia- 
skaitlingai suvažiuoti į gra

žųjį Sunset Parką, kur įvyks 
Amerikos lietuvių jaunuome
nės laikraščio “Jaunimo” pir
masis piknikas

Nors paprastai Chicagoje 
kas sekmadienį įvyksta daug 
piknikų, bet liepos 3-čią jų 
bus labai mažai. Beveik visos j 
didesnės draugijos turėdamos 
omeny “Jaunimo” pikniką ir į 
matydamos, kad šis jaunųjų 
darbas yra vertas visų para- ‘ 
mos, susilaikė nuo. savų paren- 
girnų. |

Kai kurios organizacijos pri
ėmė net rezoliucijas, kuriomis 
nariai raginami “Jaunimo” ( 
piknikan atsilankyti “in cor- 
pore.” Dar kitos išsirinko ko
misijas atstovavimui tam pik
nike ir net iŠ iždo paskyrė 
atatinkamas sumas pinigų 
kaipo paraiios ženklą.

Sporto mėgėjai gaus nepa
prastą ir ne kasdien pasitai
kančią progą pamatyti Ameri
kos Lietuvių Beisbolo turnyrą. 
Tame dalyvaus dvylika rinkti
nių komandų, kurios suva
žiuos iš šešių valstijų, Illinois, 
Wisconsin, Indiana, Iowa, Mi- 
chigan ir

Apart 
laukiama 
tuvių iš
Autobusais atvažiuos ekskur- 

4

sijos iš Detroito, Clevelando, 
Gary, Omaha, Ra cine, Rock- 
ford, Kenosha, Waukegan ir 
kitų miestų.

Vienu iš įdomiausių “Jau
nimo” pikniko programos nu
merių, bene bus milžiniškas

Žagariečių Kliubas
Rengia Pikniką

Pirmadienį Spaičio darže
Liepos (Juiy) *4, 1938 įvyks 

Žagariečių Kliubo piknikai su 
laimėjimais. Pradžia ll’Val. ry
to, Spaičio darže, lies Archer 
avė., priešais Oh Henry Parką, 
Willow Springs.

Bus gera mužiką ir kitokių 
pamatginimų. Kas greičiau iš
gers stiklą alaus arba suvalgys 
pajų, tiems bus duodamos gra
žios dovanos, keletą dalerių 
vertės. Taipgi turėsime visokių 
namie darytų valgių ir galėsi
me linksimai laikį praleisti gra
žiame ąžuolyne. Kviečia

Komisija.

l

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ii 
pradękit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pian is ir 
risokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas įr kitus miestus, 
žema kaina* Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

■>u

Tel. YARDS 3399
Pranešama, kad įvyks nauja

BRIDGEPORT CENTER
PRIEŠ 4th OF JULY PUOTA

PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 1 ir 2 dd. 
3359 So. Halsted St.

Ateik vienas—Ateikite visi Bus šposų Gausa
MUZIKA UŽKANDŽIAI — DOVANOS

Henry Podrus ir Anna Naujokas

Viskas naujai 
atsilankyti.

Naujai Atsidaro 
BRUNO’S TAVERN 
ATEINANTI PENKTADIENI 

LIEPOS-JULY 1 d., 1938 

732 W. 31st St.
(Kampas Emerald Avė.)

AMBROSIA IR NECTAR ALUS 
įrengta. Kviečiame musų draugus ir pažįstamus 

Bruno ir Marijona Gaidymavičiai.

PAOOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF 

Sidabrini Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)
CHICAGOJE:
“Naujienos” metams
26 šm. Setas ...........
Viso

$8.00
$4.00

$12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams .......  $5.00
26 šmotų Setas, persiuntimas 

ir apdrauda ................   $4.50
Viso ........      $9.50

t . . ...... r . į . ' . . ’ . ' . •

/

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

Republic 7345
PAUL’S Fumifture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už .............  ■ ■■
GYDYMAS ŠCfkOO
LIGONINĖJE _____ ___
RAU&ONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje __ - $15.00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama ___
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminadją įskait. vaistus Iv

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel Lavndale 5727.
..'..Į'-LUL-.......... ......... .. ■ ■■■

• RESTAURANT AI

AdresasAdresas
Miestas .Miestas

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT: 
Vardas TaI. Boul*»vard 6327.

ZELVIS BUILDING CO.
GENERALIS KONTBAKTORIUS

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

chicago, n&.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VIOTORY 9879.



Penktadienis, liepos I, 1988.

Bndgeportas Progresuoja
Halsted Gatvė Pasipuošė Naujais 
Krautuvių Frontais — Langais

BRIDGEPORT — Negalima 
nepastebėti, kad musų didžiau
sias Lietuviškas centras Bridge- 
portas padaręs labai didelį 
progresą pastaraisiais laikais. 
Be naujų biznių ir biznierių, 
ypač į akis metasi najai atre
montuoti krautuvių langai ir 
ištisų namų vadinami “frontai”.

Pradedant nuo 31-mos gat
vės ir einant iki 36-tos į pietus, 
abi pusės Halsted gatvės yra 
tartum tyčia žymiai pagražin
tos taip, kad daro labai gero 
įspūdžio žiūrovui. Tiesa, did
žiuma iš pagražintų namų pri
klauso kitataučiams biznieriams 
tačiaus nemaža yra ir tikrai 
lietuviškų įstaigų, kurios taip
gi neatsilieka nuo kitataučių.

4 ' »

31-mos Blokas
šiame bloke tarpe 31-mos ir 

antros, žymiausi triobėsiai, be- 
abejo, yra Lietuvių Auditorija 
ir Mildos Teatras. Teatro na
mas priklauso lietuviui rodos, 
p. Katkauskui, o p. Recos, tea
tro biznio savininkas, labai gra
žiai išdekoravo teatro frontą. 
Auditorijos filmas dar nėra 
labai senas, todėl ir jis žymiai 
puošia 31-mos blokų.

Juozas Rūta, kuris neseniai 
pirko sau namą prie 3141 So. 
Halsted St., taipgi -pasirūpino 
įdėti naują gražų frontą, kuris 
daug prisideda prie to bloko 
papuošimui. O p. A. Zalatorius 
neskupėjo įdėti naują muro 
frontą ir “kitajui”, kuris Ver
čiasi skalbykla.

MADOS

No. 4833—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros, 34, 36, 38 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

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 aaresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakyt 
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

i

•tetapti buui p**y><4 No.

Remkite tuos., kurie(Adresas)

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENOS Patiem Dept. 
17» S. Halsted St, Chicago, UL

PARSIDUODA GASOLINO STO
TIS, 1538 So. Cicero Avė., Chicago, 
Illinois.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
rai išdirbtas biznis, priešais teatrą, 
priežastį pardavimo patirsite vie
toje. 3517 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Gerai išdirbtas biznis — Turiu 
greitai parduoti — Priežastį patir
site ant vietos.

5958 So. Wentworth Avė.

PAŠAUKIT MUS, TUOJAU

CANAL 8500 ,
Musu apgarsinimų kaipo* 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gert nuo
laida.

RENDON TAVERNAS su visais 
fixturiąis. Mądei^iškai įtaisytą, ga
ru apšildymas, • renda pigi. ' ' • 

3220 So. Wallace St.

LOVEIKIS E=n
(Vardas ir pararti)

^Miestas ir valstija)'

32-tros Blokas iki “3-čio 
Place”

šiame tarpe naujų frontų 
daug nepastebima, bet iš pįr- 
mesnio laiko yra keletas nau- 
jų frontų, kurie dar atrocjp 
kaip nauji. Jų tarpe gražiausias 
tai Progress Furniture Co. bal
tų plytų, labai platus frontas, 
kuris' ypač vakare gražiai at
rodo, kai esti uždegtos gražios 
Neon šviesos. Na, o buvęs Ban
ko namas ir Jučus Valgykla, 
taipgi Kulio vaistinės namas 
visai neatsilieka savo puošnu
mu.

Reikia paminėti, kad p. Ar- 
ton Churas nelabai seniai at
gal įdėjo visą naujo muro fron
tą. J. Grybas tuoj prie kampo 
trečios užlaiko labai pavyzdin
gą tavernos langą. Namas dar 
naujas. Einant toliaus iki 33 
Place, tuoj aus puolė akin Bu
drike auksinių dalykų krautu
vė su didele iškaba, na, ir tuoj 
skersai gatvės, matosi Povilo 
Ridiko Laidojimo įstaiga ir 
veik gretimais Stanley Martin4- 
kaus vyriškų rūbų krautuvė su 
gtynai naujutėliu modernišku 
frontu.

Baigiant tą bloką randam 
dvi tavernas, abi prie kampo
33-čio place. Naujas biznierius 
p. Podrus “Kilbasinės” name ir 
skersai gatvės geras lietuvis p. 
Chas. Kaseliauskas.

34-toDabar 34-tos blokas iki 
place

Šiame tarpe labiausiai reikia 
naujo fronto tai musų “Muve- 
riui” p. Victor Bagdonui. Jis 
sako, kad vietoj naujo fronto 
jis geriaus kada nors statys 
visą naują namą.

, Nėra abejonės, kąęLp. .Jps. Ę., 
Budriko visai naujas namas ir 
kartu naujas frontas sename 
name ima pirmą vietą. Labai 
gerą balansą sudaro naujas 
A ir P. valgomų daiktų krautu-

JONAS BANEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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 nuliudime 

moterį Eleną, tėvų pavarde 
Radomskaitę, sūnų Joną, mar
čią Veroniką, dukterį Oną ir 
žentą Bernardą Dudkevičių ir 
du anuku: Danielių ir Tarno- 
šių-Thomas, švogerį Volterį 
Vitkų 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-

ir daugiau giminių A-

ną Julioną ir šeimyną, pus- 
žmoną Adelę,' dukterį Eleną, 
dėdienę Elzbietą Gregoravi- 
čienę, dėdienę Oną Malkevi- 
čienę ir daugiau giminių A- 
merikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas namuose 
6153 S. Washtenaw Ąve., tel. 
Prospect 2039. Laidotuvės 
įvyks subatoj, liepos 2 d., 8 
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 sv. 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, Sūnūs, Duktė ir gim. v 
Laid. direkt. I. J. Zolp, Tel. 
Boulevard 5203.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Siunčiam Gėlės

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrąbams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

mm

vės namas tuoj skersai p. Bu
drikę rakandų krautuvių. Bąįg- 
sim tą bloką su p. šidlauskie* 
nes ir p. Svilainio taverna, 
ri taipgi turi naujas namo 
koracijas.

34-tos iki 35-tos Place
šitas blokas susilaukė kele

to stambių naujų firmų, ku
rios visąį neskupiąi prisidėjo 
pagražinimui visos ^pyjinkėą. 
Grąy Gtoose Shąesj prie kAmpo 
84th PI., Vąkątų šone; tuoj šąr 
limąis Rąy ĘoįteO, moterišku 
suknelių krąųtuvė ir nąują mo
teriškų skrybėlių firmą—visi 
trys po vienu stogu. Namas 
buvo druČįai apleistus. O dabar 
spindėte spindį po naujo re
monto.

Na, o Boston Shoe Store jau 
dabar turį įsidėjęs didžiausį
pranešimą, kad visas frontas 
bus atremontuotus neužilgo.
Rodos, dar tos stambios bar
tų firmos frontas buvo gana 
gražus, bet matomai p. potįęha 
nenori pasilikti nuo kaimynų, 
nes visai stambi ir nauja fir-Į 
ma, būtent, Fątftęr ir Sons pa
tų firmą atidarė naują krau
tuvę vyrams ir vaikučiams pa
tus parduoti ir padarė vieną iš 
moderniškiausių krautuvės 
frontų tame bloke, Matysim ar 
Boston Shoe padarys geresnį. 
Dolerinės frontas atrodo ne
blogai nors ir kiek senesnis., bet 
akį verčiau pagauna naujas 
penkių ir dešimts centų krad- 
tuvė, kurios-remontas tik per
eitą savaitę tapo užbaigtas. 
Na, o Wollf,s Food Mąrtj ku
riame veik visi bučeriai dirba 
lietuviai, gali gauti pirmą pa
gyrimą už modernišką mėsines 
langą ir frontą iš 
porto.

Skersai 35-tos
Kas dar nežino, 

Maskoliūnas randasi 
name, trečios durys nuo kam
po. Tas vieno augšto muro na
mas labai puošia visą kampą, 
žifibma, g'drąs alus ir degtine 
Maskoliūno lange nevieną pra
eivį veda į pagundą sulaužyti 
savo pažadus daugiaus negerti. 
Einant toliau yra George’s Meat 
Market ir p. Jono Gaubo gė
rimų” “skladas”, kuriame būro 
nėra, bet gerti galimą gąuti 
kiek tik kas nori. Beje, nepa
mirškit, kad valdžia pakėlė takr 
sus ant gėrimų nuo Liepęs 1- 
mos. Gali- pabrangti. Del šven
čių patartina apsirūpinti gėri
mų dalykais lietuviškose įstai
gose. Gausite tiek pat žemą

viso Bridge:

i Pietus
kad Jokybąs

naujame

Stanislovas Stapanaitis.
Persiskyrė su šiuo; pasaulių 

birželio 3CĮ d., 4:3$ yąĮ. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės ąiųž., 
gimęs Šiaulių ąpskr., Joniš- 
kės parap., jaučįunų kąime.

Pąliko dideliame nuliųdįmę 
moterį Agotą, po tėvais Bo- 
beliutę, dukterį Victorią, bęo- 
lį Liudviką, jo moterį Johan? 
ną .ir jų Šeimyną, pusseserę 
Marijoną Ėmpblięųę, jos vy
rą Povilą ir jų šeimyną pus
brolį Mykolą Napvidą, ]O mo
terį Stėllą ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 

. brolį Pranciškų, seserį TęųdoA 
rą Kardišaųskįenę jęš šeimy
ną ir kįtas gimines;.

Kūnas pašarvotas 3400 W. 
North Avę.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 4 d., 8:30 vai. ryto, 
iš namų į Šv. Mykolo parąp- 
bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
dųlingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į S v. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Stanislovo Stapo- 
naičio giminės, draugai ir į)a- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotiiyėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Broliai, Se

suo, Pusbrolis, Pusseserę ir 
Giminės. -a

Laid. dir. A. Butkus and Cq., 
Tel. CANAL 3161.

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valyįdiąi, RąUio Ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir ąfrokudjame ką už
mokai mums UŽ pataisymą kai 
pirks“ n&ujus^g,us.

1451 yv. 63rd Street 
Tel. Republic 'Ž289.

ku- 
de-

kaina kaip ir kitur. Pafėmkit 
plųsų lietuvius biznierius. Va- 
katų Sopas to bloko yra/žy- 
miai papuoštas Ramova Teatro 
triobėsių, kartu ir Ramova 
Food Marti ir prie kampo—35- 
tos Aitehor Inn Tąverno.Tai 
taip mąn atrodo garsusis Brid- 
geportas. —VBA.

Kur busit Liepos 17
narnąs, garo' šiluma.

-M

A,

Kvie^įa važiuoti | jąųįitaio 
Ratelio pikniką

Dirbantieji žmonės ir nedir
bantieji per sąvąįtę vis būna 
namie ąr taip kur nors išeiną 
pąsivaikščioti, bet bai ateina 
septintMdienią; tąi važiuoja kur 
nors į miškus, kur sueina su 
seniai nematytais pąžįstąmaįs, 
draugais ar giminėmis, o kad 
sp tokiais £«ueiti, tąi visi Vis va
žiuoja teų, kUr yra rengiami 
didžiausi tą dieną parengimai.

Nepamirškite liepos 17 dieną 
užsukti į Dahiel’s daržą. Tenai 
|ą dieną rengia pikniką Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelis.

Tąi bus vienas iš didžiausių 
tą mėnesį rėngiapių piknikų.

Bilietai yra tiktai po dešimts 
centų ir su tais bilietais galėsi
te išlaiiĮleti kokią nors dovaną, 
nes yra keturi išlaimėjimai: 
pirmas prizas* tai $3, antras — 
$2, trečias tai table lempa 
ir ketvirtas elektrikinis laik
rodis.

Daniels daržus randasi vieną 
mylią į vakarus nuo Kean avė. 
aiit 87 gatvės.

Liepos 17 dieną visi važiuo
kit į Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelio - rengiamą pikniką 
puikiame DaMeFs darže.

KorespĮ Ailfred’as J. Butkus.

Nušovė Žmogų 
Minios Praeivių 
Akyvaizfloje

Gehgsterįų Kerštas

NoPrie Beįmdht, Lincoln ir 
Ashland kryžkelės, kur visuo
met yra datai didelis judėjimus, 
grąžiąi pąsįrėdęs, aukštas vy
ras punios praeivių akyvaizdp- 
je išsitraukė revolverį ir nu
šovė prie kryžkelės buvusį \ 30 
metų Harry L. Mipor.

Minor buvp policijai žinomas 
gembleris ir plėšikas. Spėjama, 
kad jį nužudė gęngsteriąi, pi# 
sąmdyti atkeršyti Minorui UŽ 
apiplėšinėjimą arklių lažybų 
istąigų.

Nušovęs Minorą, gengsteris 
ramiai nulipo nuo šaligatvio, 
sėdo į laukiantį automobilį 
nuvažiavo.

■ /'. '•■.z*.''’ ' ---------*
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Bomba Chicago 
Uwn AMlmkeje
Atrodo? Kad Nęsaugu NdRiUš 

FOrklozuoti

Du nežinomi vyrai naktį, iš 
treęiądįępioj į ketvirtadienį, pa
metė bomba ties 3743 W. 67th 
Street. Sprętdąmą, apgadino 
patno laiptus įj išnešė langus. 
Namo gyventojai išliko nesu
žeisti*

Dabartinis namo savininkas 
Joseph Ęihtėtą jį įsigijo forklo- 
zuodamas morgičių. Jis spėja, 
kad bombą keršydami pametė 
buvęs savininkąs vienąs 
George LeBruno,

Policiją areštavo ir į kalė
jimą nutempė 18 metų berniu
ką Rennėth Olson, puo 2725 
Chanąy ąyenue, kuris klydo 
manydamas, kad trafiko įstaty
mai neliečia dviračių. Jaunuolis 
atsidūrė belangėj pravąžiavęs 
raudoną šviesa—iy vos nesuku 
ir j“ i '♦«&>...

r#1

REIKIA PATYRUSIO PORTE
RIO; kambarys ir užlaikymas. 

666 West 14th Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RENDAI ŠVARUS fornišuotas 
kambarys, vienas ar du—pavieniam, 
šiltas Vanduo kasdien—$1.50 į sa
vaitę. 2100 W. 59 St.

RENDAI FŲRNIŠIUOTAS kam
barys mažoj šeimoj, su ar be val
gio. 3038 So. Union Avenue. 3rd 
floor.

FOR RENT—IN GENERAL

PASIRENDUOJA 4 KAMBARIAI 
tinkanti dėl ofiso, daktarams, ad
vokatams arba beauty shop.

4138 Archer Avenue. 
Kreipkitės Harry Jacobs ąnd Co. 
Franklin 5862 arba matykite jani- 
torių į Tavern.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.’1 RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Didelis Maisto 
Pasirinkimas

Kad valgiai butų gardus ir 
maistingi šeimininkė yra pri
versta žiūrėti kur pirkti, kad 
pasirinkimas- butų didelis ir 
įvairus, kas vienkart, galima 
skaityti ir patogumu.

Tokia vieta galime paskaityti 
Midvvest Stores krautuves. Tos 
krautuvės yra apsirūpinusios 
prekių įvairumu iki reikiamo 
laipsnio, jų savininkai pilnai 
patyrę savo pareigose ir savo 
prekybinių^ reikalus, veda per 
s*avo liooperąlyvinę organizaci
ją. Gi ta organizacija turi nuo
savus didelius sandėlius per 
kuriuos superka didmenomis 
maisto prekes tiesiog iš gamin
tojų ir dirbtuvių.

Taip perkant* prekes gauna
ma pigiau ir, tuo pačiu, gail
iną pardavinėti pigiau. Taigi, 
perkant Midwest Stores galima 
prekes gauti ne tik ekonomiš- 
kėsnėmis kainomis, bet ir švie
žesnes, hes< daug perkama ir 
dąug parduodama ir, kas svar
biau, gauti didelį pasirinkimą.

Tą tuksiančiai šeimininkių 
jau suprato ir naudojasi proga. 
Tad, dėl patogumo, dėl dides
nio pasirinkimo, ekonomijos ir 
šviežesnių prekių kiekvienai 
šeimininkei apsimoka pirkti 
MidWest Stores parduotuvėse.

(Skelb.)

Gražy Sidabrinį

ku-Dabar kiekviena moteris, 
rį skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti grąžų sidabrinį setą dėl 6 
arbą 8 asmenų.

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

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio oiznio 
įskaitant svarstykles, registeriuė ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.
GENERAL MOTOR FREEZER, 6 

mėnesių vartuotas, tinkama dėl bu- 
černes, grosernes ar tavern. Taipgi 
ir ice boksis parsiduoda labai pi
giai. 3411 W. 65 Place.

PARSIDUODA PIGIAI 4 kamba
rių baldai. Įdomaujantys ateikite 
po pietų, sekmadienį ir pirmadie
nį visą dieną. 930 W. 35th Place, 
2-ras aukštas, prieky.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

GOOK GOUNTY FINANGE 
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 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KABŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wesd; 31st Street

.Telefonas VICTORY 4€96 *. ’
...

BUSINESS CHANCES
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI 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 it Emerald arba ties 
5758 W. 65th St. Parduos pigiaį— 
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 38(50.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge
ra vieta. Priežastis — liga.

720 West 35th St.

SALDAINIŲ IR GROCĘRY 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 apgy ventoj apylinkėj. Ice 
Box ir Counteris, šaldomi su elek
tra. Box 850, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Kreiptis Blackstone Ta
vern, 1406 Ė. 55th St.

moderniška Bu-
— Elektrikinis

PARSIDUODA 
černė ir Grosernė 
Refrigeratoriųs — arba mainysiu— 
panašaus biznio nėra per 2 blo
kus. YARDS 2537.

RE AL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

$6,250 — tik 2 metų senumo, 2 
flatis plytinis, 5 kambarių kiekvie
nas, karštu vandeniu šildonias ir 
toiletas beismente, 60 pėdų IcĮtas, 2 
karų garažas, side drive, šaukti Mr. 
Medora, Tel. Stewart 3601.

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų narnąs, garo' šiluma. 
Elektrikinis refrigeratoriųs, renda 
$5600. Kaina 
pinigais.

LOUIS
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee.

$21,500; $7,000 norima
MORRIS & CO.

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

BRIGHTON PARKE — Z 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.

MARQUETTE PARKE
6 kambarių cottage, apšildomas, 

platus lotas, garažas, kaina $3200; 
įmokėti $5Č0.00. 100 akerių farma, 
gyvuliai ir trobos, nėra morgičių, 
mainyk ant namo., 
C. P. SUROMSKI, 2502 W. 69th St.

Grovehill 0306.

6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS 
Brighton Parke. Parduosiu su ma
žu mokėjimu už pirmą pasiūlymą. 
Nedidelis namas su groserne. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
saliuno, ūkės Srba privatiško namo.

6912 So. Western Avenue.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patar na vimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLBKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. LengVųs išmokėjimai, 
jei norite.
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 

47th §L,,Tęl. lafayette 0376.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—-Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

EGG ....................... ...........$6.00
NUT ........................ ........ $6 00
BIG LUMP ............ ........ $6.00
MINE RUN ............ ........ $5.75
SCREENINGS ........ ........ $5.00

PIRKIT DABAR!— ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

Finansai-Pąskolos

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago je ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI
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Įvedė “Draiverių 
Laisnius” Illinois 
Valstijoje

f ♦

LIETUVOS NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
VISI DRAIVERIAI TURĖS IŠ
SIIMTI NEVĖLIAU GEG. 1939

36-iais balsais prieš 2 vakar 
Illinois valstijos senatas Spring- 
fielde priėmė Automobilių 
“Draiverių Laisnių’’ įstatymą. 
Leigslaturos atstovų butas, pa- 

t našiai, didele balsų didžiuma 
įstatymą priėmė užvakar. Da 
bar telieka gubernatoriui Hor- 
ner jį pasirašyti.

įstatymas įeis galion gegu
žės mėn. 1939 metais. Iki to 
laiko visi Illinois gyventojai, 
kurie valdo ar nori valdyti au
tomobilius turės išsiimti lais
nius.

Naujus laisnius išduos tas 
pats valstijos departamentas, 
kuris dabar išduoda automobi
lių laisnių: <

aiaaiiaiiiiaiiaaaiaiiaiiiaiiiiaaiaiaaaiaaaaiiiaiaiaaaiiiaiaaaiaiaaiiaiaiaaaiaiaaaiaaaiiaaaiaiaiaaaiiaiaaiaaaaaaaaaaiaiaaiaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

KARIUOMENĖS IR VISUOMENES ŠVENTĖ AUKŠTOJOJE PANEMUNĖJE. — Pradžios mokyklos mokiniai ir visuomenės organizacijos įteikė ka
riuomenei 129 vardinius šautuvus, kelis kulkosvaidžius ir kitų kraštui ginti dovanų. Ovale kalba kariuomenės vadas gen- St. Raštikis.

Kainuos 50c
Chicagoje ir visose kitose 

valstijos dalyse bus atidarytos 
stotys, kur draiveriai galės gau
ti aplikacijų. Tas aplikacijas 
reikės išpildyti ir grąžinti atgal 
stotims su 50 centų užmokės
imi — jeigu aplikanta.v yra virš 
18 metų amžiaus. Jeigu apli- 
kantas, prašantis laisnių yra 
nuo 15 iki 18 metų amžiaus, 
tai jam reikės mokėti tik 25c, 
bet kartu su aplikacija jis turės 
priduoti raštišką leidimą nuo 
tėvų / kad jam leidžia automo 
bilį gvaldyti. Jaunesnis 15 metų 
laisnių negalės gauti.

Laisniai bus geri iki gegužės 
1942. Po to juos reikės atnau
jinti kas tris metusi.

Egzaminij nebus

Aplikantams nereikės laiky
ti jokių egzaminų, bet abejoti
nuose atsitikimuose bus patik
rintos aplikantų akys, taipgi 
žiūrės ar aplikantas pažįsta 
trafiko ženklus ir įstatymus ir 
ar moka automobilį valdyti.

Laisniai bus atimti nuo au
tomobilistų' nubaustų už žmo
gaus užmušimą automobiliu; 
už važiavimą pasigėrus; už me
lagingus liudymus automobilių 
departamentui ar teismui už 
automobilių nelaimes; už var
tojimą automobilių plėšimams 
ir už tris bausmes už pergreitą 
ir neatsargų važiavimą.

Kartą netekęs laisnių, drai- 
veris jų nebeatgaus ir nebetu
rės teisės valdyti automobilio 
Illinois valstijoje.

Šis įstatymas nepaliečia žmo
nių, atvykusių į Illinois valsti
ją iš kitur pasisvečiuoti. Bet 
jie turės išsiimti laisnius, jeigu 
nutars apsigyventi.

Legislatura baigia sesiją
Legislatura anksti šįryt už

baigs mesiją ir išsiskirstys. Ji 
taipgi priėmė pasiūlymą pa
skirti dar $2,800,000 iš valsti
jos iždo pašalpos reikalams. 
Taipgi. autorizavo valdžios pi
gių butų rūmų statymą Chica- 
gos South Park negrų kvarta
le. Projektas kainuos $12 mi- 
lionų. Pusę pinigų parmins te
dera lė valdžia, kitą pusę — 
valstiją. —R.

Kariuomenes ir visuomenes šventės momentai Utenoje. Kalba Prezidentas A. Smetona, kariuomenės ir šaulių daliniai žygiuoja su visuomenės pado
vanotais šautuvais, visuomenė ir jaunimas šoka tautinius šokius.

Lietuvon Išvyko 
Sportininkai ir 
“N.” Keleiviai

* —————— 4

Keli šimtai susirinko stotyje 
juos išlydėti

Vakar kaip 10 vai. ryto į La 
Šalie stotį susirinko keli šimtai 
lietuvių išlydėti ekskursiją, va
žiuojančią Lietuvon.

Su šia ekskursija išvažiavo 
apie 12 Chicagos sportininkų, 
būrelis “N-nų” keleivių ir šiaip 
gana daug kitų, kurie važiavo 
vieni apsigyventi, kiti apsilan- 
kyti.

Ekskursijps traukiniu važia
vo labai daug švedų. Jie suda
rė net 4 atskirus vagonus. Lie
tuviams buvo paskirtas atski
ras vagonas, kurį jie vieni be
veik pripildė.

Prieš traukinio išėjimą visi 
sportininkai su sporto komite
to nariais, tarpe kurių buvo 
Lietuvos konsulas Daužvardis, 
teisėjas J. T. Zuri.% Petkevi
čius ir dar keletas nusitraukė 
paveikslus.

Sportininkai turėjo prisise
gę gražius ženklelius su Ame
rikos ir Lietuvos spalvomis, ki
ti gėles, kas sudarė gana gerą 
įspūdį. Buvo daug susijaudini
mo. Verkė lydėtojai, verkė 
sportininkai.

Kai kuriems akylesniems ly
dėtojams krito į akis'faktas, 
kad į stotį neatsilankė nei vie
nas sportininkų, kurie buvo pa
siųsti Lietuvon 1936 metais. 
Nebuvo nei vienas narys buvu 
šio sportininkų komiteto.

T. R.

Šiandien Prasideda 
Koncertai Chicagos 
Parkuose;

Grant, Garfield, Jackson,
f- Lincoln Parkuose

Dar Vienas Sales 
Taksu Areštas v

Prieš kriminalį teismą vakar 
stojo Theodore Antman, 500 
Kast End avenue, viršininkas 
Century Auto Finance Corpo
ration, 850 W. Jackson blvd. 
J-s kaltinamas pasisavinimui 
$8,600 sales taksais.

Tai jau aštuntas areštas už 
sales taksų nemokėjimą savai
tės bėgyje.

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett skelbia, kad užsida- 
rusio Logan Sųuare State Ban
ko depozitoriai gaus 6% divi
dendus, viso, $37,171.00.

Vaizdai iš Lietuvos gimnazijos moksleivių Olimpijados, kuri įvyko Kaune, š. m. birželio 11, 12, 13 ir 14 dienomis. Moksleivių Olimpijada yra 
jžąnga į didžiąją Lietuvių tautinę Olimpijadą, kuri netrukus įvyks Kaune, dalyvaujant viso pasaulio lietuviams.

Šiandien, liepos 1 d., Chica
gos parkuose prasideda vasa
rinių simfonijos koncertų sezo
nas. Tęsis iki Labor Day.

Koncertai bus ruošiami se
kamuose parkuose:

Grant Parke — kas vakarą
Lincoln Parke — kas sekma

dienį
Jackson Parke — kas sek

madienį
Garfield Parke — kas ptefil^ 

tadienį.
Visi koncertai visuose par

kuose prasidės 8-tą valandą va
kare. Kadangi Chicagos Parkų 
distriktas juos finansuoja tak
sų pinigais, tai jokios įžangos 
iš klausytojų neims.

Grant Parke koncertų sezo
ną šįvakar atidarys Chicagos 
Operos simfonijos orkestras, po 
dirigentu Henry Weber. Soliste 
bus Rosa Raiša.

Garfield Parke, šįvakar, gros 
garsus Armin Hand Dūdų or
kestras.

Jackson Parke, sekmadienį, 
Glen Cliffe Bainum Dūdų or
kestras. |

Lincoln Parke, sekmadienį, 
Oscar W. Anderson orkestras.

Koncertai ir 
Ciceroj

------------------- <_

Liepos 6 d., prasidės vasa
ros koncertai ir Ciceroje. Kas 
trečiadienį Clyde Parke, prie 
27th ir 65th avenue, gros WPA 
federalis simfonijos orkestras. 
Prasidės 8 vai. vak.

Pikietuoja Parking 
Lotus

Parking Lot and Garage Op
era to rs’ unija vakar pradėjo 
pikietuoti parking lotus vidur- 
miestyje, kuriuos operuoja ben
drovė Loop Auto Parks. Uni
ja nori suorganizuoti 40 ben
drovės darbininkų.




