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Japonai Paėmė Strategini Kinų Miestą
PAIMTAS HUK0W, APSAUGĄS ĮĖJIMĄ Į

EŽERĄ POYANG
Japonai sunaikino 54 kinų lėktuvus

SHANGHAI, Kinija, liepos 
5. — Japonai uždavė du skau
džius smūgius kinams pirma
dienį ir antradienį.

Japonų pranešimais, pirma
dienį jų lėktuvai sunaikino 54 
kinų lėktuvus didžiojoj kinų 
lėktuvų bazėj Nanchange. čia 
45 kinų lėktuvai buvo numuš
ti, o 9 sunaikinti ant žemės. 
Japonai sako, kad jie prarado 
tik vieną savo lėktuvą. Kiėl 
japonų lėktuvų dalyvavo kauty
nėse, pranešimai nesako.

Antradienį japonų armija ir 
laivynas paėmė miestą Hukow, 
kuris priskaito apie 50,000 gy
ventojų ir randasi ant pietinio 
Yangtze upės kranto, 160 my
lių atstumoj nuo Hankowo, lai
kinosios Kinijos sostinės, ku

rios linkui dabar japonai slen
ka.

Hukowo paėmimas yra ja
ponams svarbus. Hukow apsau
go įėjimą į ežerą Poyang, ku
rio pietų pusėje stovi Nan- 
chang. Pastarasis miestas, bū
tent Nanchang, yra svarbus ki
nų karo reikmenų išdirbimo 
centras. Taigi su Hokowo pa
ėmimu kinams padidėjo pavo
jus japonų briovimosi Nanchan- 
go link, kurį iki šiol jie ata
kavo tik iš lėktuvų.

Prieš kiek laiko japonai pra
našavo, kad jie paims Hanko- 
wą, laikinąją Kinijos sostinę, 
apie vidurį liepos mėnesio. Hu- 
kową paėmus, svetimšaliai ste
bėtojai mano, jogei japonų pra
našavimas turi šiokio tokio pa
grindo.

Vokiečiai kinų pata- Nori gauti iš ameri- 
rėjai išvažiavo *> kietės $5,000,000

HANK0W, Kinija, liepos 5. 
— Generolas AlekAhder von 
Falkenhausen ir 24-r jo. . štabo 
nariai antradienį išvyko iš Hali- 
kowo į Hong Kongą. Falken
hausen ir jo štabas buvo kinų 
patarėjai kare su japonais. Jie 
apleido Hankovvą pagal įsaky
mą Hitlerio, kuris išpildė japo
nų reikalavimą atšaukti iš Ki
nijos Chang Kaisheko patarė
jus vokiečius. Falkenhausen 
grįžta į Vokietiją.

Japonai supyko ant 
franeuzų

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 5. — Prancūzai užėmė ma
žas Paracel salas Pietų Kini
jos juroj, 150 mylių atstumoj 
nuo Hainan salos, kurią, pra
nešimai sako, japonai planavo 
užimti. Dėl šio franeuzų žygio, 
manoma, diplomatiniai japonų 
ir franeuzų santykiai pablogės. 
Laukiama, kad Japonija užpro
testuos franeuzų žygi nurody
dama, jogei Paracel salos' pri
klauso kinams.

Neužilgo pradės sta
tyti tunelius 

Chicagoj
WASHI^GTON, D. C., lie- 

pos 5. — Statymas trijų tune
lių Chicagos vidurmiesty pra
sidės netolimoj ateity. Pinigus 
suteiks statybai federalė vald
žia. Tokį prižadą davė senato
riui Lewisui vidaus reikalų se
kretorius Harold Ickes antra
dienį.

LONDONAS, Anglija, liepos 
5. — Ne taip senai Jungt. Val
stijų spauda plačiai infęrtnavo 
savo skaitytojus, kad Barbara 
Hutton, Woolwortho 5-10 cen
tų krautuvių turto paveldėto
ja; atsisakė Jungt. Valstijų pi
lietybės, ištekėjusi už Danijos 
grafo. Dabartinė grafienė Bar
bara Haugwitz-Reventlow ieš
ko skirybų. Jos vyras irgi ne
sikrato skirybų, bet jis nori 
gauti iš pačios $5,000,000 atly
ginimo už skirybas.

Numato vietą pabė
gėliams Britanijos 
dominijose ir Pie

tų Amerikoj
WASHINGTON, D. C., lie

pos 5. — Prancūzijoj, mieste 
Evian, trečiadienį prasidės 33 
šalių atstovų konferencija klau
simu, kur leisti apsigyventi 
šimtams tūkstančių žydų ir ki
tų politinių pabėgėlių iš Vokie
tijos ir Austrijos. Jungt. VaL 
stijų užsienio reikalų departa
mento vadovų manymu, vietos 
šiems pabėgėliams apsigyventi 
turėtų būti surastos Pietų 
Amerikoj ir Britanijos domini
jose. Jų perkėlimu į paskirtas 
vietas turėtų rūpintis priva
čiais fondais remiamos turtin
gesniųjų tautų organizacijos.

Konferencija Prancūzijoj šau
kiama Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų departamento sekreto
riaus, Cordell Hull’o, iniciaty
va.

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

Aukštas New Yorko 
policininkas nusi

žudė
NEW YORK, N. Y., liepos 5. 

— Policijos inspektoriaus Char
les L. Neidigo, vieno aukščiau
sių New Yorko policininkų, dis-
trikte neseniai užtikta keletas 
gembleriavimo Urvų. Dėl to

Nepastovus; veikiausia bus Neidig buvo perkeltas į kitą 
lietaus; mažai pakaitos tempe- distriktą. Vos trims dienoms 
raturoj; saulė teka 5:20, lei- praėjus po perkelinfb Neidig 
džiasi 8:28 valandą. pereitą pirmadienį nusišovė.

..... .

“AMŽINOS TAIKOS” PAMINKLAS — Dešinėj “Am
žinos Taikoj” paminklas, kurį prezidentas Rooseveltas 
(kairėj) pašventino pereitą sekmadienį dettysburge, Pa., 
Ceremonijose dalyvavo civilio karo veteranai ir apie 
125,000 žmonių minia.

PARUOŠTAS PLANAS SVETIMŠA
LIAMS Iš ISPANIJOS IŠTRAUKTI

LONDONAS, Anglija, liepos' Planas y ta toks: Kai tik jis
5. — Antradienį susirinko po
sėdžiauti pilna nesikišimo į Is
panijos reikalus komisija. Da
lyvauja 27 šalių atstovai. Ko
misijai bus pateiktas planas 
svetimšaliams savanoriams iš 
Ispanijos ištraukti.

Pranešimai gaunami Angli
joj sako, kad Ispanijos sukilė
lių vadas gen. Franco sutinkąs 
planą priimti. Lojalistai irgi 
sutinką. Rusija sutiko planą 
priimti su rezervacijomis, kitų 
šalių atstovai sutiko planui be 
rezervacijų.

bus priimtas, dvi komisijos iš
vyks Ispanijon svetimšalių sa
vanorių suskaityti. Suskaičius 
savanorius, bus nustatyta jų 
proporcija. Stovyklos taps 
įrengtos pajūrio uostuose. Sa
vanorių bus išgabenama po 500 
kasdien. Kuomet jau 10,000 sa
vanorių ,bus išgabenta toj pu
sėj, kuri turi jų mažiau, tai 
kariaujančiųjų teisės bus su
teiktos taip sukilėliams, taip 
lojalistams.

Planui įvykdyti ims keletą 
savaičių laiko, jei viskas sek
sis sklandžiai.

Amerikiečiai apvaik
ščiojo 4 liepos Ispa

nijoj
BARCELONA, Ispanija, lie

pos 5. — Amerikiečių batalio
nas, kariaująs Ispanijoj lojalis- 
tų pusėje, minėjo liepos 4 die
ną. Kanadiečiai, britai, francu- 
zai ir ispanai prisidėjo prie 
minėjimo. Amerikiečiai planavo 
surengti paradą, bet nerengė 
jo, nes nenorėjo atkreipti su
kilėlių lėktuvų dėmesį. Antra
dienį amerikiečių batalionas ir 
vėl ėjo kareivių pareigas.

Ispanijos sukilėliai 
paėmė miestelį

Burriana
PERPIGNAN, Francuzija, 

liepos 5. — Ispanijos sukilėlių 
kariuomenė antradienį paėmė 
miestelį Burriana, Viduržemia 
juros pakrašty, kuris randasi

Mirties sprendimas 
pakeistas Scotts- 

boro byloj 
)

MONTGOMERY, Ala., liepos 
5. — Gubernatorius Graves an
tradienį pakeitė mirties baus
mę kalėjimu iki gyvos galvos 
negrui Clarence Norris, kuris 
kartu su keliais kitais negrais 
buvo kaltinamas išniekinęs dvi 
baltveides moteriškes. Sakyta 
byla yra žinoma kaipo Šcotts- 
boro byla. Ji tęsėsi ilgą laiką.

Potvinis užliejo 50 
namų Japonijoj

TOKIO, Japonija* liepos 5.— 
Milžiniškas Nunobiki rezervua
ras kalnuose viršuj Kobe išsi
liejo iš krantų antradienio ry
tą ir apsėmė 50,000 miesto na
mų slėny, Daugiau nei 100 
žmonių žuvo į koletą valandų. 
Rezervuaras išsiliejo .krantų 
dėl didelio lietaus. Lietūs an-

Nesikišimo komisija' 
priėmė Britanijos 

planą
LONDONAS, Anglija, liepos 

5. — Tarptautinė nesikišimo į 
Ispanijos reikalus -komisija an
tradienį priėmė Britanijos pla
ną svetimšaliams savanoriams, 
kariaujantiems Ispanijoj, at
šaukti.

17,893 turistai išvy
ko i Europą

NEW YORK, N: Y., liepos 5. 
— Pereitą savaitę iš New Yor
ko išvyko Europon 16,462 as
menys. North Gape kreiseriais 
išvyko dar 1,431 pasažieris. 
Taigi viso pereitą savaitę iš
plaukė Europon 17,893 asme
nys. . - - 

i • • L < . ' •
Gub. Horner pasira

šė bilių pašalpos 
reikalu

SPRINGFIELD, III., liepos 
5. — Gubernatorius Horner an
tradienį pasirašė bilių, kuris 
vėl sugrąžina pašalpos teikimo 
viršininkus Illinois Emergency 
Rejief komisijos kontrolėm

3,999 skirybų Wis- 
consine

MADISON, Wis., liepos 5.— 
1937 metais Wisconsin valsti
joj buvo duota skirybų 3,999- 
nioms poroms. 3,153-se bylose
žmonos reikalavo skirybų.

12,000 žydų apleido 
Austriją

LONDONAS, Anglija, liepos 
5. — Pranešimai iš Vienos sa
ko, kad nuo kovo mėnesio 1 
dienos š. m. jau 12,000 žydų 
naciai išvijo iš Austrijos.

Skaičius bedarbių 
Anglijoj didėja

LONDONAS, Anglija, liepos 
5. — Nuo gegužės 16 dienos 
šių metų iki birželio 13-tos 
skaičius bedarbių Anglijoj pa
didėjo 24,107. Viso dabar be
darbių Anginoj priskaitoma 1,- 
802,912.

Japonijos pupos iš
šaukė riaušes

PENANG, Malaga, liepos 5. 
— Antradienį į Malaya atga
benta krovinys Japonijos pu
pų. Dėl to Penange kilo riau
šės. Minia užgriebė Japonijos 
prekes ir uždegė jas.

BLOGI METAI
Rokiškio apskr. yra pasižy

mėjęs pieno ūkio srityje ir to
dėl labai daug dėmesio kreipia
ma į gyvulius ir ganyklas. Del 
sauso ir šalto pavasario gany
klos šiemet tebėra rudos, nežė- 
lusios pievos ir dobilai stovi 
vietoje ir gresia pavojus visai 
sudžiūti. Aukštesnėse vietose 
vasarojus nesugydo, daržovės

SLA 40-to Seimo Nutarimai
J , , .

SLA. 40-is seimas, Scranto- siog iš seimo išvažiavo į New
ne (Pa.) tęsėsi penkios dienas 
ir pasibaigė apie 10 vai. vaka
ro penktadienį. Svarbesnieji jo 
darbai ir nutarimai buvo šie:

Seimas nutarė pavesti nau
jajai Įstatų Komisijai apdirb
ti kuopų įnešimus, kuriuose 
siūloma perorganizuoti Tildo
mąją Tarybą, ir pagaminti ati
tinkamus konstitucijos pakeiti
mus sekančiam seimui. Nuta
rimas priimtas vienbalsiai.

Seimas nutarė padidinti at
lyginimą organizatoriams; Pil
doma Taryba įgaliota nusta
tyti atlyginimą.

Seimas nutarė įvesti naujus 
apdraudos skyrius; įgalioti Pil
domą Tarybą pakeisti SLA. 
įstatus arba konstituciją, jeigu 
to reikalauja valstijų įstatymai 
arba apdraudos departamen
tai.

Vienbalsiai priimti visų Pil
domos Tarybos ir pastoviųjų 
komisijų raportai.

Įdėtas naujas paragrafas į 
konstituciją, kuris pastato or
gano redaktorių po aštresne 
Apšvietos Komisijos ir Pildo
mos Tarybos kontrole.

Išrinktas naujas “Tėvynės” 
f'edaktoritis, adv.-Kl. Jurgelio
nis, kuris gavo 149 balsus, prieš 
115 b., paduotus už S. E. Vi- 
taitį (naujasis redaktorius tie-

Yorką eiti savo pareigas).
Renkant sekančiam seimui 

Vietą, 141 balsas paduotST už 
Chicagą, 121 b. už Baltimorę. 
Todėl sekantis seimas bus Chi
cagoj e.

Išdalinta apie $4,000 Tautiš
kų Centų, iš jų $400 paskirta 
kovotojams už demokratiją 
Lietuvoje.

Priimta dvi rezoliucijos: Vil
niaus klausimu (vienbalsiai) ir 
Lietuvos demokratijos klausi
mu (milžiniška dauguma bal
sų).

Svarbesnės Komisijos sekan
tiems dvejiems metams suda
rytos tokiame sąstate:

Kontrolės Komisija — J. V. 
Grinius, kun. M. Valadka, J. 
Tareila.

Įstatų Komisija — Dr. A. 
Montvidas, adv. Grišius ir P. 
Dargis.

Finansų Komisija — J. Var- 
kala, A. S. Trečiokas, p. Pike
lis.

Apšvietos Komisija — P. 
Grigaitis, J. Miliauskas, M. Vai- 
dyla.

Skundų ir Apeliacijų — adv. 
K. Jųrgėla, S. Bakanas ir P. 
Balčikonis.

Jaunuolių Komisija — K. 
Michelsonas, p-lė Zorskaitė, V. 
Bukšnaitis.

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos Krašto Direktorija 
Griežtai Perspėja Gyventojus 

Nedaryt Išsišokimų

KLAIPĖDA, birželio 28 dien. 
vakare, atplaukus vokiečių ke
leiviniam laivui 1 “Hansestadt 
Danzig” uoste susirinko didelė 
minia, daug mokyklinio jauni
mo. Laivui išplaukus, autono
minei policijai skirstant minią 
vokietininkai išprovokavo muš
tynes akmenimis. Autonomine 
policija pavartojo ginklą. Įvy
kusių muštynių rezultate už
muštas 16 metų Gontautas ir 
keli sužeisti, iš jų trys sun
kiai. Vėliau besiskirstanti mi
nia išdaužė sinagogos langus.

Birželio 30 dieną Klaipėdos 
Krašto Direktorija išleido at
sišaukimą, grięžtai perspėdama 
gyventojus nedaryti išsišoki
mų. G. K.
New York City 
1938-VII-2 d.

UŽSIMUŠĖ “GUBERNIJOS” 
DARBININKAS

Gegužės 17 d. apie 18 vai. 
“Gubernijos” alaus bravore nuo 
pirmo aukšto cementinių laip
tų nukrito aukštelninkas dar
bininkas Grišius Pranas, 62 m. 
amž. ir vietoje užsimušė, pra- 
skeldamas galvą. Grišius buvo 
įsigėręs.

ŽVEJOJA UŽDRAUSTU 
‘ LAIKU

Šešupėje ir Širvintoje buvo 
labai daug žuvų, tačiau prieš 
kelius metus priviso labai daug

ŠAUKIAMAS VILNIJOS 
LIETUVIŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Vilniaus lietuviai, pasiremda

mi veikiančių draugijų įstaty
mu, birželio 3 dieną pranešė 
Vilniaus Miesto Slorastijai, kad 
jie ketina birželio 26 ir 27 die
nomis sukviesti į Vilnių šio 
krašto lietuvių suvažiavimą, ku
rio tiksiąs — aptarti lietuvių 
visuomenės tautinius ir kultu- 
rinius reikalus.

Pranešimą pasirašė kun. Kri- 
stapas Čibiras, direktorius Mar
celinas šikšnys, red. Augustinas 
Burokas, inž. Motiejus Kraužys 
ir red. Jonas Latvys. Tsb.

NACIA/ FREUDĄ PALEIDO
PARYŽIUS — Ilgą laiką iš

buvęs nacių kalėjime, pasauli
nio masto mokslininkas Zig- 
mundas Freudas, dėka kitų 
valstybių atstovų nepaliauja
mai intervencijai, šiomis dieno
mis buvo nacių paleistas ir iš
vyko į užsienius. Freudas už
vakar atvyko į Paryžių, kur 
jis buvo iškilmingai sutiktas. 
Iš Paryžiaus j ik vyksta į Lon
doną, kur pastoviai apsigyvens. 
“P. S.”

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštine 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 Ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

20 mylių į šiaurę nuo Segun- tradienio vakare dar nepaliovė NAUJIENŲ ADM.
I išgaudyti

stovi nugeltę ar nedygę. Taip žvejų, kurie jau baigia žuvis 
pat sodai mažai žydi. I išgaudyti.



2 NAUJIENOS, Chicago, III.

Senieji Darbuotojai
-1 • • '

Senieji Lietuvių Tautos Dar
buotojai, tai tie darbuotojai, ku 
rie pirmieji, niekieno neragina
mi ir jokios materialės naudos 
neturėdami ir nelaukdami, lie
tuvių tautos labui darbavosi. 
Toki tai buvo aušrininkai, vąr- 
pininkai, sargininkai, knygne
šiai, pirmieji vaidintojai, da
raktoriai (vaikų mokytojai) ir 
t.t. Tai buvo prieš 40-50 metų.

Aušrininkų ligi šiandien tiek 
tebeliko, kad vienos rankos 
pirštų užtektų juos suskaityti. 
Varpininkų ir sargininkų šiek 
tiek daugiau, o knygnešių ir 
daraktorių bus keli šimtai as
menų. Bet visi diena po dienos 
baigiasi—mirinėja. Praeis dar 
kelios dešimtys metų ir senųjų 
tautos darbuotojų nebeliks. Juos 
kai šiandien prancuzmečio did
vyrius, tik* istorijoje tebeminės.

Mūšų tauta kai kur labai 
jautri. Ji numirusius savo dar
buotoj us 
branginti 
laidoja, 
bei kapų
ko virkdinančias prakalbas, ra
šo jautrius nekrologus, straips
nius, deda enciklopedijon ir tt. 
Bet gyvieji musų tautos dar
buotojai dažniausiai, ypač kai 
kurie, es»ti pamiršti arba visai 
užmiršti, skurdžiai gyvena, 
vargsta, beveik elgetauja.

Taip ilgiau nebeturėtų būti. 
Mažiau reikėtų globoti miru
sius, kuriuos jau šalta žemė pri
glaudė, kurie nieko nebeprašo, 
bet reikalinga daugiau atsimin
ti ir sušelpti to reikalingus, gy
vuosius. Ir tai reikia daryti 
greitai — tuoj, šiandien prade-

labai moka gerbti ir 
— —iškilmingai pa

deda ant jų karstų 
brangius vainikus, sa-

$5—.ĮMOKĖTI — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34
34
33<
33
32
31
31
31
31
30
30
50

PLYMOUTH Sedan ..... $225
CHEVROLET Sedan .... $215 
BUICK Trunk Sedan.... $265 
PONTIAC Trk, Seįian^-^lftS 
DE SOTO Sedan ::....../$!«
CHRYSLER Sedan ......  $115
OLDSMOBILE Sedan.... $115 
DODGE Sedan ............. $95
CHEVROLET Sedan ........ $95
CHEVROLET Sedan ........ $60
FORD Sedan ................. $60
KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

ti, nes laukiantiems malonios 
Lietuvos tėvynės dosnios ran
kos, kiekviena minute, kiekvie
nas trupinėlis braUgu. Dabar 
prašautieji pensijų po keletą 
metų laukia ir belaukdami pa
simiršta, arba, pensijos susi
laukę, vos keletą dienų tebepa- 
gyvena...

štai ir šiandien (1937 m. ge
gužės 30 d.) Lietuvos respubli
kos švietimo hiinitsėrijos kul
tūros reikalų departamente, di
rektoriaus A. Juškos ir referen
to bei sekretoriaus kalbininko 
St. Dabušio žinioje, per pasku
tinius du metus yra 240 tautos 
darbuotojų, prašančiu pensijų. 
Jų tik maža dalelė patenkinta. 
Kiti dėl visokių “formalybių 
trukumo” nepatenkinti, laukia 
kasdien, kas valandą, nes sun
kios senų, kartais liguistų, gy
venimo dienos, spaudžia juos 
prie žemės, stumia į kapus, o 
jų širdys dar tvaksi; plaučiai 
kvėpuoja ir seneliai su nekant
rybe laukia pensijų... Po du — 
tris metus tenka laukti, kol su
laukia. Tai jau lyg pasityčioji
mas iš nelaimingų senelių, ku
rie išdrįsta prašyti.

Reikią pažymėti, kad senieji 
tautos darbuotojai, kuriems y- 
ra ir bus reikalinga šilta tėvy
nes Lietuvos ranka, negreit 
dar išsibaigs. Po 'aušrininkų, 
varpininkų,' šviesininkų, sargi
ninkų, balsininkų, daraktorių, 
teatrininkų (pirmųjų lietuviš
kų vakarų rengėjų) eis, liaudy
je vadinamieji cicilikmetinin- 
kai, buntaučikai, vilnia’seiminiiu 
kai (1904-1910 inetų vetera
nai), didžiojo kaYo vokiečių o- 
kupacijos laikų už lietuviškas 
teises kovotojai, Lietuvos nepri
klausomybės darbuotojai. Na, 
ir ateis eilė pasenti šių dienų 
Lietuvos darbo idealistams, ku
rie nuoširdžiai Lietuvos labui 

įdirba ir „ naudos neieško, .p po 
kokią- 30-40 hiėtų ^hl* biit< bus 
reikalingi tėvynės Lietuvos šil
tos rankos, palaikymo, globos, 
pensijos, ir t.t.

Čia būtinai reikalingas tam 
tikras, pasakyčiau, organas, ku
ris rūpintųsi likimu tų esančių 
ir busiančių tautos darbuotojų, 
kuriems bus reikalinga parama. 
Kad jiems senatvėje, pasižiurė
jus į praeitį, nebereikėtų gai-

1 [ACM E-NAUJIENŲ FOtO]
išrinktas ^teisėju.

Walter T. Gutfn iš Danville, 
III., kuris buvo išrinktas į 
Illinois valstijos aukščiausį 
teismą keturių metų termi
nui.

savo
silpniesiems bro-

lėtis; kad neprisigrrtbė turtų, 
neprisisthtė namų^ nebereiktų 
badu mirštant; savo žilus plau
kus raunant, savo pirštus 
graužti...

Tam reikalui vieno kilhaus 
vdtėrahd p. Aiitarto RueeVičidufi 
antri metai dirbama, kad butų 
galima’ sukurti tam tikrą drau
giją ir į ją suburti višus se
nuosius lietuvių taiutos darbuo
tojus ir jų likimu dabartyje su- 
šifupinus. Jau surašė iš 47 para- 
gfafų įstatus, kuriais bus regu
liuojami visi šemjjų tautos dar
buotoj ų veiksftiai, reikalai ir vi- 
sUs jų įvairus gyvenimas;

Tad visi senieji lietuvių tau
tos darbuotojai! Sukrutinkime 
s&Vb šehtts kaulus! Sutvinksė
kime savo gyslomis! Sušilldme 
širdimi! SUsibUrkime ir subur- 
kime visus tUdš, kurie praeity
je savo Lietuvai tėvynei dirbo, 
žibėjo, krutėjo, kūrė ir sukurė 
nepirklausomą Lietuvą. Susi- 
glauškime po jos šiltais spar
nais, kad jaustume tėvynišką 
šilumą! Tie, kurie apsirūpinę 
arba aprūpinti, ateikite 
mažiesiems,
liams, seserims į pagelbą!

Čia siunčiu “Senųjų Tautos 
Darbuotojų Draugijos Įstatus,” 
kuriuos labai nuolankiai prašy
čiau visų lietuviškų Amerikos 

■ iaikPaščių išsispausdinti, nes 
| man atskirai kiekvienam siųsti, 
pferbrangiai kainuoja.

Būt ląbai gerai, kad Ameri
koje, kaip beveik antroje mili
jono lietuvių tėvynėje, įsikurtų 
šios draugijos skyriai. Juk ir 
Amerikoje yra nemažai Lietu
vos labui pasidarbavusių žmo
nių. - (

Būt gerai, kad Amerikos lie
tuvių organizacijos, ypač viso
kį susivienijimai, dalindami sa
vo “tautiškus centus,” paskir
tų kiek ir šiai draugijai. Kad 
kas neturėdamas kam palikti 
savo turto, užrašytų šiai drau
gijai... _

Šie įstatai parašyti, ( bendrų 
Lietuvos draugijų, steigimo įs
tatymų ribose. Amerikoje stei
giant skyrius, gal būt, galima 
kai, ką pakeisti,* jei reikėtų tai
kytis prie Amerikos įstatymų. 
Tas nesudarys didelės reikš
mės.

Būt gerai, kad visuose Ame£ 
rikos didmiesčiuose ir mažmies- 
čiuose, kur kiek lietuvių esa
ma, ka visose lietuvių kolonijo
se įsikurtų šios dr-jos skyriai.

JQs, broliai, seserys 'amerikie
čiai, daug gero davėte ir pada
rėte Lietuvai, nedaug tesulauk
dami už tai dėkingumo. Dar 
padirbėkite. Lietuvos seneliai— 
tautos darbuotojai jums bus 
dėkingi!

gerinti savo narių ir mirusiųjų 
darbuotojų šeinių ekonominę 
būklę; d) rūpintis darbuotojų 
atminimo gerbimu.

4. šių įstatų paragr. 3 pami- 
hū.tam tikslui atsiekti Draugi
ja: a) registruoja visus miru
sius ir tebegyvus tautos dar
buotojus, renka jų fotografijas 
(■atvaizdus), apie juos žinias, jų 
darbuotę bei dabartinę būklę ir 
literatūrą; b) leidžia šiuo rei
kalu knygas, atsišaukimus ir 
kitokius periodinius bei nepe
riodinius leidinius; c) steigia 
ir laiko ekonomines įmones, į- 
vairius fondus, bei stipendijas 
studijuojantiems musų tautos 
atgimimą; d) steigia' to laiko 
politinio darbo muziejų ir ar
chyvą; e) renka reikalingas lė
šas ir leidžia jas įstatų numa
tytiems darbams atlikti; f) stei
gia ir laiko spaudos, informaci
jų ir patarimų biurus; g) rū
pinasi savo narių teisių gyni
mu ir jiems priderančių teisių 
išrupinimu, narių geroves stip
rinimu (surasdama jiems dar
bo, duodama pašalpas bei pas
kolas senatvėje, nelaimėje ir 
ligoje) ir padeda išrūpinti pen
sijas.

5. Draugija yra juridinis as
muo. Ji turi teisę: a) įsigyti, 
perleisti, įkeisti, priimti dovano
mis ir pati dovanoti kilnojamą
jį ir nekilnojamąjį turtą;, b) 
ieškoti ir atsakyti teisme; ė) 
daryti visų rūšių sutartis, pini
gines ir kitas operacijas; d) 
steigti atitinkama tvarka visų 
rūšių ekonomines bei kultūrines 
įstaigas; e) įgalioti čia pami-

tikimtis jai žmones bei įstai
gas; f) steigti savo skyrius.

.6. Draugija yra nepartinė or
ganizacija.

7. Drauigja turi savo vėlia
vą, štampą, antspaudą ir ženk
lą.

(Bus daugiu

JUOKAI
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, Draugijos NaHai 
Phbne CANAL 6122 ’

KALVYSTĖ—-GERESNĖ
Kalvis skundžiasi savo drau

gui, kad jis negalėjęs susitar
ti su tėvais dėl amato. Motinė
lė norėjo, kad sūnūs butų den- 
tistu. Ir čia kalvis sako: Labai 
gerai padariau, kad paklausiau 
tėvo ir pasirinkau kalvio ama
tą. Jei bučiau pasirinkęs- dentis- 
teriją, tai tikrai bučiau badu 
numiręs. Štai kalviau j u jau 20 
metų, o dar nū vienas žmogus 
nebuvo atėjęs ištraukti dantų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
~ Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Serędomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TėL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107

2. Draugijos centras — Lie
tuvos sostinė; darbo sritis—-vi
sa Lietuva.

3. Draugija turi tikslą: a) 
jungti visus senuosius tautos 
atgimimo darbuotojus, kurie 
kovojo su rusų valdžia ir kitais 
prispaudėjais už lietuvių tautos 
politinių, tautinių bei kultūri
nių teisių grąžinimą; b) rinkti 
draudžiamųjų spaudos ir vėles
nių laikų medžiagą (laiškus, do
kumentus, raštus, spaudinius, 
fotografijas ir kit. daiktus), ku 
rie gali nušviesti lietuvių kovas 
už spaudos grąžinimą,, tautines 
sąmonės kėlimą, ir, politines bei 
tautines teises; c) rūpintis pa- nėtiems veiksmams vykdyti pa-

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

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

M
i f.';

n A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ma ■ na ■Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCĘ . ■
■ > h DIENĄ IR NAKTĮ

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

? Tel. LAFAYETTE 0727

i

x • koplyčios visose
J—' Ls- czL L Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (Į420 K.)—Pranešėjas 

j - P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

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.

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0587

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.

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

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
Telephone! Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS • <•

4645 So’. Ashland Avč.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phoae BOULEVARD 8483

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 6111KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. Western Avė. 

VALANDOS:
Panedelį, Utarninke ir Ketverge 

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

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
_______ Tel. Prospgct 1012_______

Pranės Brolis.

AKIU SPECIALISTAI

NAMŲ NUO

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Senųjų Tautos Darbuotojų 
Draugijos Įstatai

1. Draugijos tikslas, diatbas ii* 
jo

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ,

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

, LACHAWICZ JR SŪNUS
a2314 West 2$rd Place < i

SKYRIUS: 42-4i EaSt 108th Street

, ■ .—-.j.—■■■      ■■ ——------------------------

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

i..............tu I I I I "I J HiiUU li.U

8

sritis. v
L. šiais įstatais steigiama 

“Šertųjų Tautos Darbuotojų 
Draugija.”

INSURANCE
(APDRAUDA)

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

KITATAUČIAI

. . ANTHONY B. PETKUS Y)
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court . Cicero Phone Cicero 2109

f J. LIULEVIČIUS
4348 Sb. California Avėnue Phone Lafayette 3572

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi, galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia ^teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
J ■ “ ’
į mokyklos vaikus, 
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. 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

Valandps 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 

klaidas. Specialč atyda atkreipiama j Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki . . -u —i----- i- nuo ? įfcį 8:30 vai.
_____ __________ i nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2888

Kreivos akys ! 4 yal. po piet ir nu 
vakaro. Nedėlidmis

L J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46111 Street Boulevard 5566

Yards 1139
Yards 1138

Phone Ganai 2515
Tel. Puilirian 1270

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, .nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

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. Nfed. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.
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Iš SLA Seimo
SESIJA IV.

Rezoliucija apie 
Lietuvą

Kadangi Lietuvoje da ir šian
die nėra atsteigta steigiamojo 
Seimo nustatytoji santvarka, 
kurią sugriovė 1926 m. gruo
džio 17 d., perversmas;

Kadangi musų tėvų žemėje 
dar tebėra panaikinta žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvė, ir musų broliai ir 
sesers, kurie kovoja dėl savo 
teisių ir liaudies būklės page
rinimo, yra persekiojami ir aš
triai baudžiami;

Kadangi tokia padėtis ne tik 
trukdo ekonominę ir dvasinę 
krašto padėtį, ir silpnina Lietu
vos atsparumą prieš pavojus, 
kurie jai gręsia iš Lenkijos mi- 
litaristų ir Vokietijos nacių pu
sės, tai—

Tebūnie nutarta, kad SLA 
40-tas Seimas, susirinkęs Scran- 
tone, Pa., birželio 26 d., 1938 
m. pareiškia savo karšta pagei
davimą, kad Lietuvoje kaip ga- 
1 nt greičiau butų atsteigta de
mokratiją, grąžinant gyvento
jams jų pilietines teises, suda
rant naują vyriausybę plačiais 
koalicijos pagrindais ir paskel
biant Seimo rinkimus demokia 
tiniais pagrindais; ir—

Tebūnie nutarta, kad šis Sei
mas reikalauja, kad butų su
teikta pilna amnestija visiems 
Lietuvos žmonėms, kurie tapo 
įkalinti už tai, kad jie kovojo 
už laisvę ir demokratybę arba 
UŽ ekonominius darbo žmonių 
reikalus; pagaliaus,—

Tebūnie nutarta, kad šis Sei
mas rei.skia savo užuojautą Lie
tuvos žmonėms, o ypatingai 
tiems, kurie dėl to yra nuken
tėję, ir pasižada juos remti mo
raliai ir materialiai. ; i

(Šitą rezoliuciją pateikė Sei
mui komisija, susidedanti iš Dr. 
P. Grigaičio, S. Michelsono ir 
M. Vaidylos. Už rezoliuciją bal
savo milžiniška dauguma Sei
mo delegatų. Tik Clevelando 
Karpi ūkas ir keletas kitų fašis
tų pakėlė rankas prieš.)

Rezoliucija Vilniaus 
klausimu

Smurto keliu pagrobę Vilnių 
ir Vilniaus kraštą, Lenkijos im
perialistai šių metų kovo mė
nesį atliko naują smurto žygį

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

PO

6
 ŠMOTŲ $2.75

SETAS!

NAUJIENŲ Q A p
Skaitytojams v V U

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU .................... KUPONUS
SIUNČIU ..................... PINIGŲ
Atsiųskit man ................................
Vardas .................................................
Adresas ...............................................
Miestas ...........-......-...................... .....
Valstija —..... _.................. ............... 

prieš Lietuvą, ginkluotos jėgos 
grąsinimu priversdami Lietuvą 
atsteigti normalius santykius 
su užpuolikais, paliekant neati
taisytą, skriaudą, kuri buvo pa
daryta Lietuvai 1920 m. spalių 
mėn. 9 d.,

Todėl SLA 40-as Seimas, 
Scrantone (Pa.) su pasipiktini
mu smerkia tokius Lenkijos 
imperialistų elgesius ir pareiš
kia savo tvirtą įsitikinimą, kad 
Lietuva niekuomet neišsižadės 
savo teisių, bet, priešingai, tęs 
ir toliau kovą dėl Vilniaus pa- 
liuosavimo nuo svetimo jungo.

(Priimta vienbalsiai.)

SCRANTON, PA., Holel Jer- 
myn birželio 28 d. — Ketvirto
ji sesija buvo atidaryta be var- 
došaukio, nes pagal prezidento 
Bagočiaus patvarkymą, visais 
balsais nubalsuota pietines sesi
jas atidaryti be vardošaukia.

Sesiją atidarius einama prię 
finansų komisijos raporto. Pa
duodamas įnešimas, kad rapor
tas butų priimtas—įnešimas pa
remtas, prezidentas Bagočius 
klausia Seimo ar randasi klau
simų. Na, ir prasideda klausi
mai ir finansų komisijos pirmi
ninkas auditorius J. P. Varka- 
la pakviečiamas atsakinėti.

Pirmiausiai, delegatas J. 
Miliauskas klausia finansų ko 
misijos pirmininko ar jis nega
lėtų paaiškinti apie morgičių 
davimą ant nuosavybių. Seime 
darbų knygoje finansų komisi
jos raporte esą sužymėta kiek 
ir kur yra duota paskolų ant 
nuosavybių, bet nesą pažymėta 
oaskolas ėmusių vardai — seko 
delegatas Miliauskas. Bet jisai 
v ra girdėjęs, kad paskolų yra 
išduota kai kuriems P. T. na
riams. o paskolų davimas Pil
domosios Tarybos nariams yra 
draudžiama Pcnnsylvanijos val
stijos įstatymų. Finansų komi
sijos pirm. Varkala paaiškina, 
kad esą išduota viena paskola 
ant nuosavybės, kuri priklauso 
Dr. Vinikui ir jo žmonai. O an
tra paskola duota ant nuosa
vybės, kuri priklauso p-lės Mi- 
kužiutės motinai. O tokių pa
skolų davimas legališkumas ar 
nelegališkumas tai ne finansų 
komisijos reikalas, nes legališ- 
kumo reikalą riša advokatai. 
Finansų komisijos pareigos yra 
prižiūrėti, kad duodamos pa
skolos butų saugios ir nuosavy
bes butų gerame stovyje.

Atsiranda ir daugiau paklau
simų finansų komisijai įvairiais 
reikalais ir net tokiais klausi
mais, kurie, rodos, nieko bend
ro neturi su finansų komisijos 
raportu. Kai. kurie klausimai 
geriau tiktų P. T. Tačiau, kaip 
išrodo Seimo delegatai atranda 
progą per finansų komisijos ra
portą iškelti Seime klausimą a- 
pie remontavimą blogų nuosa
vybių, kurios jau yra SLA per
imtos už morgičius.

Iškėlus virš minėtą klausimą, 
prisiminta apie Vienybės namo 
remontą ir kitų kelių namų 
taisymus.

“Vienybės” Namo Reikalu
Apie Vienybės namo remon

tą padaro-paklausimą, delega
tas Vaivada iš Philadelphia. 
Gauna balsą J. Grinius* — ant
ras delegatas iš Philadelphia.
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Drūčiai * kritikuoja Pildomąją 
Tarybą už taisymą tokių blogo 
je padėtyje esančių namų, ka p 
Vienybės, ir dėjimą daugiau pi
nigų ir klausia Centro sekreto
riaus, ar jisai gali užtikrinti, 
kad pinigai investuoti taisymui 
sugriuvusių namų tikrai neša 
4-tą nuošimtį. Nelabai seniai 
Dr. Vimkas Seimui tvirtino, 
<ad pinigai investuoti į patai
symą blogoje padėtyje esančių 
namų neša ne mažiau kaip 4-ls 
nuošimčius. Todėl dėl. Griniui 
klausia P. T. kiek gaunama 
nuomos už Vienybės namą.

Dr. Vinikas atsako, $250 tik 
už vieną aukštą. Delegatas Gri
nius:* ir vėl klausia P. T. ar tai 
gaudamos nuomos pakanka, 
.<ad butų 4 nuošimčiai uždar
bio investuotų $72,000 į Vieny
bes namą ir Prašo Centro Se
kretoriaus, kad bandytų ap- 
;kaitliuoti.

Tačiau ant greitųjų nė Cent
ro sekretorius, nė delegatas Gri
nius nė kas kitas nepadarė jo
kio konkrečio ' apskaitliavimo 
ir įdėti pinigai į Vienybės Na
mo taisymą neša 4-tą nuošimtį 
uždarbio kaip kad Centro sek
retorius tvirtino, ar ne.

Reiškia, dalykas liko neišaiš
kintas.

Gauna balną delegatas A. B. 
Strimaitis ir plačiai aiškina a- 
)ie SLA Centro raštinės namą 
r apie Atstatymo Bendrovės 
tarną, kuris randasi New Yor- 
ke ir yra perimtas SLA nuosa- 
š triniai t*s tvirtina, kad su SLA 
vybėn už mirgičius. Delegatas 
Centro raštinės namu nesą taip 
bloga, kaip kad čionai Seime 
kai kurie delegatai aiškina. Tie- 
;a, sako delegatas Strimaitis, 
kad Centro namą reikia taisy
ti ir taisymas* daug lėšuosiąs, 
ačiau Seimo delegatai lai ne- 
ižmiršta, kad Susivienijimas 
per 30 metų laike savo raštinę 
nuosavam name ir už tai ne
mokėjo jokios nuomos. O kas
ti n k Atstatymo Bendrovės Na
mo, tai SLA. perimdamas-na
mą padaręs labai gerą i n vest
inei) tą, kuris nešąs daugiau 
kaip 7 nuošimčius.

“Blogu” Namų Remonto 
“Vargai”

Į Delegatų paklausimus Pre
zidentas Bagočius varde P. T. 
padaro platų paaiškinimą apie 
ahymą visų blogoje padėtyje 

esančių nuosavybių, kurios yra 
perimtos Susivienijimo nuosa
vybėn už morgičius. Paliesda
mas ne tik Vienybės Namą, bet 
Kyšonio, Kamarausko, Chica- 
goje esančias ir kitas nuosavy
bes, aiškina kiek P. D. turi var
go ir nesmagumo dėl taisymo 
lokių namų. Pasak prezidento 
Bagočiaus, buvę tokių atseiki
mų, kacį ir P. D. buvę sunku 
susivokti dėl tokių namų taisy
mo. Ne taisyti, atsižadėti tokių 
namų, kaip kad delegatas Gri
nius pataria, reiškia kad Susi
vienijimas turi atsižadėti savo 
investuotų pinigų. Tokius na
mus taisant ir vėl priseina su
sidurti s*u kliūtimis ir nepapra
stomis aplinkybėmis. Padaromi 
P. T. apskaitliavimai, kad toks 
namas turės kainuoti tik tiek 
ir tiek, bet pradėjus darbą pa
sirodo, kad daug daugiau kai
nuoja ir P. T. negalinti rasti 
kitos -išeities kaip tik pradėtą 
darbą baigti, nežiūrint to, kad 
daug daugiau kainuoja negu 
buvo apskailliuota.
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“MISS SUNSHINE” — 
Graži Louise Schultz išrink
ta “Mišo Sunshine” saulėtos 
Long Beach, California gy
ventojų. Ji oficialiai atidarė 
vasaros sezoną tame pavan- 
denyno kurorte.

Taip pat Prezidentas Bago* 
čius davė ir tam tikrų pavyz
džių iš Vienybės namo taisymo 
ir iš kilų namų, kad pradėjus 
remontą atrandama, jog šieno:* 
špuvusios, o ruošiantis prie re 
inonto nebuvo numatoma lo
kių dalykų.

Prezidentas Bagočius toliau 
aiškina, kad pirm pradedant 
Vienybės Namo taisymą Brook- 
lyne buvę sukviesta visi tos 
apylinkės SLA darbuotojai ir 
visų kartu buvo svarstyta, tar
tasi ir diskusuota, taisyti ar ne
taisyti Vienybes namą. Ir tik po 
visapusio apsvarstymo visų 
vienbalsiai buvo nutaria, kad 
taisyti ir tik tada ilarbas buvęs 
pradėtas.

Prezidento Bagočiaus aiškini
mus pilniausiai patvirtino Cen
tro Sekr., Dr/Vintfcaš ir Kon
trolės Komisijos narys Cibuls*- 
kas. ,

Po šių visų diskusijų Finan
sų Komisijos raportas buvo 
priimtas vienbalsiai.

Auditoriaus J. P. Varkalos 
raportas apie SLA finansinę pa
dėlį buvo priimtas vienbalsiai 
be diskusijų.

Užbaigus su Finansų Komisi
jos raportu ir auditoriaus ra
portu prieita prie kuopų įneši
mų arba, tai]) sakant, Įstatų 
Komisijos raporto. Bet girdisi 
Seimo delegatų nusiskundimų, 
kad kuopų įnešimai nėra tinka
mai sukvalifikuoti ir prašoma, 
kad Įstatų Komisija bandytų 
geriau sutvarkyti kuopų įneši
mus.

Įstatų komisą jos pirmininkas 
adv. Grišius aiškinasi, kad jie 
klasifikavę kuopų įnešimus 
kiek tai buvo galima, kad ne
sunaikinus kuopų įnešimų orgi- 
nalę mintį.

Seimo Komisijos
Pirm uždarymo sesijos pre

zidentas Bagočius pristato Sei
mui keletą Šeiminių Komisijų 
Seimo patvirtinimui: Komisija 
komisijų, kuri rekomenduos 
seimui pastovias komisijas. Į 
šią komisiją Prezidentas skiria 
Dr. A. Montvidą iš Chicago, III. 
J. Baehunas iš Grand Rapids, 
Mich., ir J. Miliauskas iš Mc- 
Kees Rocks, Pa.; Tautiškų Cen

tų paskirstymui Komisija: kun. 
M. Valatka, iš Scranton, Pa. 
Dr. A. L. Graičiunas iš Chica- 
;o, III., ir Pranas Bajoras, iš 
New York, N. Y., Apeliacijų ir 
Skundų Komisija: adv. Jurgėla 
š Brooklyn, N. Y., K. P. De
veikis iš Cicero, III. ir P. B. 
3alčikonis iš Binghamton, N. 
V.; į rezoliucijų Komio ją: Dr. 
P. Grigaitis, iš Chicago, Ilk, M. 
/aidylą iš Chicago, III. ir S. 
Michelsonas iš South Boston, 
Mass.

Virš minėtos Komisijos Sei- 
no vienbalsiai buvo užgirtos 
r sesija buvo uždaryta.

—S. Bakanas

Kelionės Į SLA 40 
Seimą Įspūdžiai

Birželio 25-tą dieną 3-čią va
landą ryte mes, springfieldie- 
čiai delegatai — Jurgis Kaspa
ras, J. Kuzmickas*, V. Černaus- 
kas — paliekame Illinois sosti
nę ir išvykstame Chicagon 
drauge su kitais delegatais va
žiuoti į SLA Seimą. Atvykome 
i Chicagą kaip 6:30 ryte ant 
Union stoties. Iš čia persike- 
’ėme į Lasalle stotį. Čionai jau 
susitinkame daugelį draugų ir 
pažįstamų. Kaip 9:40 visi — di
delis būrys* delegatų delegačių, 
susėdome į Niekei Plate gražu 
traukinį, Na, ir pradedame il- 
’ią kelionę į rytus.

Traukiniui išslinkus iš Chi- 
cagos didmiesčio ribų, jis ima 
ristis vis smarkiau ir greičiau. 
Kelionėje matosi gražus žaliuo
jantys laukai ir tik pražydusios 
vasarėlės* pradžia.

Traukinys pūškuoja skubiai, 
neria pirmyn, o mus lydi gra
žiai visur pasipuošusi žalumy
nais ir žiedais šiltos vasarėlės 
gamta.* Važiuojame sykiu vie
nam vagone šie delegatai ir 
darbštieji musų kuopų veikėjai: 
B. Šimaitienė, M. Čepulienė, J. 
Merkevičienė — rockfordietės; 
G. Kučinskienė, A. Mikužiu te, 
M. Lukšonieųe. J.' ’,Pužauskienė, 
A. Kuizinas, P. Daubaras. K. 
Pocius, A. Gudauskas. P. Pau
lius, B. Gailevičius, M. Križa- 
nąuskas, J. Pučkorius, B. Va
lentinas, dr. Graičiunas ir dau
gelis kilų.

Iš sykio eina draugiški pasi
sveikinimai vieni kitu. Vėliau 
linksmos šposingos kalbos. Pas
kui dainos. Reikia pripažinti 
chicagiečiams kreditas*, jie mo
ka gražiai dainuoti. Dainavime 
pasižymėjo geriausia už visus 
p-nia B. Šimaitienė, Rocfordie- 
te. -

Išdainuota visokios liaudies 
dainelės, kokias tik kas atsimi
nė. Ir tai]) nei nejutome, kaip 
diena ir naktis veikiai prabėgo. 
Sekmadieno ryte 4-tą valandą 
mes buvome jau Scranton, Pa. 
Dar pridėsiu, kad musų links
miausius* bendrakeleivius nema
žai užinteresavo senukas dak
taras Graičiunas savo šposingo
mis kalbomis. Jis prieidavo tai 
prie vienų, tai prie kitų ir vis 
ką nors šposingo pasakydavo.

Atvykę j Scranton ir susira
dę sau apsistojimo vietas ir 
šiek tiek apsitvarkę, vykome j 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Lietuvos Demokratijai ir lais
vei atsteigti. Na, ir čia susitiko
me daug pažįstamų žmonių ir 
musų stambiuosius lietuviškos 
pažangiosios visuomenės* veikė
jus. Apie kongrese nuveiktus 
darbus neminėsiu, nes kitų ko

respondentų jau buvo apie tai 
įprašyta.

Ant rytojaus, pirmadienio ry- 
!e, prasidėjo SLA Seimas. Gal 
būt, neapsiriksiu pasakęs, kad 
šis Seiman buvo vienas iš rim- 
•iaus’ų ir geriausia nusisekusių. 
Daug jame pravesta reformų ir 
terų nutarimų. Prezidentas F. 
I. Bagočius Seimą labai gerai 
r sumaniai vede. Tlas tik rei

kalavo balso, gavo. O seniau tai 
□udavo retenybe. Didžiuma de- 
egatų buvo pažangus ir rimti 

žmonės. Jie ne vien savo orga- 
lizacijos reikalui* rimtai svars- 
ė, bet nepamiršo nei savo sė
jos tėvynės Lietuvos. Ir čia bu
žo priimta gražiai apdirbtos re
zoliucijos prieš lenkus ir prieš 
Smetonos fašistinį režimą, ir 
.<ad butų pilnai atsteigta Lietu
voje demokratija. Kuone visi 
delegatai balsavo už rezoliuci
jas, ir tai darė labai malonų į- 
spudį. Tik du metai laiko nuo 
Clevelando Seimo, ir mes per 
taip trumpą laiką žymiai pir
myn pažengėme, sudemokratė- 
jome. Berods, atsirado vienas 
Žmogutis, kurs bandė priešintis 
rezoliucijai; ir dar apie 2—3 jį 
pasekė. Prezidentas F. J. Bago- 
:ius jiems pastebėjo: “Gerai”— 
ako, — “Jus pasirašykite savo 
/ardus ant sklypelio popieros*, 
r jie bus įtraukti į Seimo pro- 
okolą. Nežinau, ar jie pasira- 
ū. Aš to žmogiuko nepažįstu, 
vlan kiti sakė, kad jis esąs iš 
Clevelando ir vadinasi Mickey 
Vlouse, taipgi esąs Smetonos 
kavalierius.

draugusne atsisveikinti savo 
■r pažįstamus. Ėjome į stotį ir! 
kaip 10:30 vai. vakaro, penkta
dienį, sėdome tas pats musų 
skaitlingas būrys į traukinį ir

B U D R 1 K O . « *
Rakandų Krautuvė

Išparduoda Visą Pavasarinį Staką Rakandų, Radio, 
Refrigeratorių už Stebėtinai Mažas Kainas

Elektrikinės Ledaunės 
5 metus garantuotos po 

$89.50 ' $119.00 

Gaziniai Pečiai: Universal, Norge, Alcazar, Originai, po 
$49.00 ir Senasx Pečius Mainais-

Jos. F. Budrikį
3409 SO. HALSTED STREET 

Naujas Tel. Yards 3088-3089

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 9 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi 

betui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pagal pirmus 5 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street , . *
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas...,.

važiavome geriausiam upe ir 
inisdteikime į namus. Ir namo 
grįžtant mums, delegatams, 
prikabino specialį vagoną ir vi
si sykiu jame važiavome. Na
mo važiavimas irgi buvo sma
gus. Pasiekus Chicagoje 63-čią 
gatvę jau daugelis musų ben
drakeleivių atsisveikino. O sto- 
.yje Lasalle, jau visi išsiskirs- 
.ėme ir išvažinėjome į ten, iš 
kur buvome atvykę. Atsisve ki
minas musų su vieni kitais bu
vo draugiškas, jausmingas. 
Xors tik kelias dienas drauge 
pabuvome, bet kaip broliai, 
kaip draugai susipratome'vieni 
su kitais, kad buvo net gaila 
;k irtis.

Viul pasižadėjome, kas tik 
gyvas, busime sekančiame Sei
me Chicagoje ir vėl pasimaty
sime. Vincas. Černauskas

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus tesimam jūsųnamuose• Taisome radios visų išdirbysčių• Taisome plaunamas mašinas,lempas, prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service

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

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

Naujos Radios, Vertos $100.

P° $49 00 ir senos 
radios
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SLA. 40-as Seimas
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje keturiasdešimta

sis seimas buvo vienas ramiausiųjų ir vaisingiausiųjų 
šios organizacijos istorijoje. Savo nuotaika jisai buvo 

' panašus į Detroito seimą, kuriame buvo išrinktas pre
zidentu adv. F. J. Bagočius. Scrantono seimas — taip 
pat, kaip ir Detroito — žymią daugumą turėjo pažan
gieji delegatai, kuriems vadovavo socialistai.

Kiti du seimai, įvykusieji po bolševikų atskilimo 
nuo SLA., buvo gana triukšmingi. Daugumą delegatų 
juose sudarė tautininkai su sandariečiais. Pittsburghe 
jie ne tik kėlė triukšmą, bet ir sulaužė visuotino balsa
vimo rezultatus, išrinkdami prezidentu p. Gegužį, ku
ris buvo gavęs mažiausia balsų; o Clevelande jie suga
dino jubiliejinę seimo nuotaiką savo piktais išsišoki
mais.

Bendrai galima padaryti išvadą, kad SLA. seimai 
būna triukšmingi ir nevaisingi, kai daugumą turi tau
tininkai 'ir sandariečiai; priešingai/ kai • dauguma dele
gatų susideda iš pažangiųjų sroviu atstovų, tai seimo 
nuotaika būna taiki ir delegatai turi progos svarstyti 
konstruktyvius sumanymus.

Scrantono seimas nepraleido nesvarstęs nė vieno 
kuopų arba paskirų narių įnešimo, — kas jau savaime 
sudaro rekordą SLA. seimų istorijoje. Tų įnešimų buvo 
labai daug; seimo t darbų knygoje jie užima daugiau, 
kaip 70 spausdintų puslapių. Įnešimai, kurie liečia Pil
domosios Tarybos perorganizavimą, tapo pavesti nau
jajai Įstatų Komisijai, kad ji juos pavartotų, kaipo me
džiagą, ruošdama atitinkamas konstitucijos pataisas se
kančiam seimui.

Scrantone buvo priimta (visais balsais prieš vieną) 
tiktai viena konstitucijos pataisa, kuri uždeda griežtes
nę, negu kad buvo iki šiol, Apšvietos Komisijos ir Pil
domosios Tarybos kontrolę organo redaktoriui.' šituo 
klausimu buvo kilę karštų ginčų, kurie grasino išsivys
tyti į smarkų “mūšį” tarpe dviejų seimo frakcijų, kai
riosios ir dešiniosios. Mat, kuopų įnešimuose buvo pa
siūlyta, kad SLA. organo redaktorius butų skiriamas 
Pildomosios Tarybos, o ne renkamas seimo. Tautinin
kai, turėdami galvoje buv. redaktorių p. Vitaitį, šoko 
karštai prieš tą pasiūlymą kovoti, nes jie bijojo, kad 
Pildomoji Taryba, kurioje turi daugumą pažangieji, Vi- 
taičio “neišmestų”.

Kai paaiškėjo, kad tas įnešimas negalės surinkti 
dviejų trečdalių balsų daugumos ir tokiu budu negalės 
būt priimtas, kaipo konstitucinė pataisa, buvo duotas 
jo vietoje kitas sumanymas, atseit, kad redaktorius bu
tų renkamas, kaip iki šiol, bet kad “už nusikaltimą ar
ba pareigų neatlikimą” Pildomoji Taryba, pagal Apšvie
tos Komisijos rekomendaciją, galėtų jį atstatyti ir pa
skirti kitą. Prieš šitą sumanymą tautininkai irgi stojo 
visu griežtumu, šaukdami, kad juo busiąs įvestas Susi
vienijime “carizmas”.

Tačiau, praėjus kuriam laikui, kai sandariečių ir 
tautininkų. vadai atvėso nuo įsikarščiavimo, tai jie pa
tys pasiūlė visai panašų, tik daug aštriau suformuluotą 
įnešimą, kuris skamba taip:

“Apšvietos Komisija, pastebėjusi organo re
daktoriaus netinkamą ėjimą pareigų, praneša apie 
tai Pildomai Tarybai, kuri po bešališko ištyrimo 
gali sutvarkyti dalyką sulig savo nuožiūra.”
Aišku, kad į šitaip suformuluotą įnešimą įeina ne 

tik redaktoriaus “nusikaltimas” arba “pareigų neatliki
mas”, bet ir daug kitokių jo elgesių. Čia Pildomoji Ta
ryba gali imtis griežčiausių priemonių vien, tik už re
daktoriaus “netinkamą pareigų ėjimą’’. Bet tautininkai 
ir. sandariečiai, kurie griežčiausiai smerkė pirmesni įne
šimą, dabar patys pasiūlė šitą naują versiją — ir ji bu
vo priimta beveik vienbalsiai! Tokie keisti dalykai įvyk
sta seimuose, kur eina kova tarpe priešingų vi^na ant
rai frakcijų.

Praktikos atžvilgiu, svarbiausias seimo atliktas 
darbas buvo “Tėvynės” redaktoriaus pakeitimas: S. E. 
Vitai t is pralaimėjo, ir SLA. organą nuo dabar pradės

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...... ..... ......... _....
Pusei metų ...... -..........
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ................   18c
Mėnesiui ............................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ................................  $5.00
Pusei metų .............................. 2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams .... ....... ... 1.00
Vienam mėnesiui .......................75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III. -

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Vienybės” linksmiesiems broliams
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Trečiadienis, liepos 6, 1938

vesti naujas redaktorius — Kleofas Jurgelionis. Nors H, 
karštesnieji tautininkai sutiko jo išrinkimą baubimu 
(šitaip jie pagerbia daugumos pareikštą valią!), bet aiš
ki balsų dauguma, kuri buvo paduota už Jurgelionį (149 
)al. prieš Vitaičio 115 b.), liudija, kad naujasis redak- 
torius turės SLA. narių masės pasitikėjimą. Tariu tikriausius užuojautos

Svarbu yra, be to, kad delegatai nutarė (141 balsu ž?dzlu, Ylenybes linksmiem- 
prieš 121) laikyti sekanti seimą Chicagoje. Pagalios, nykite; kaip butų gera jr*saldu 
40-sis seimas stipriai pabrėžė demokratini SLA. narių gyventi, jei nė tie “Naujienų” 
nusistatymą, priimdamas rezoliuciją Lietuvos klausimu, visokie specialus bendradarbiai, 

jį, iv. v • a -i v x • e korespondentai iš Lietuvos. OŽodžiu,, pažangioji Amerikos lietuvių visuomene ga- dabar‘ dabar žiur5kit) kai jie 
Ii būti pilnai patenkinta Scrantono seimu. O tautiniu- para§o, ir suk savo siaurų pro- 
kai su savo “Sargybos bokštu” žino ir patys, kad “pyla”, telį iki suprasi kas tenais yra 
kurią jie gavo, buvo tikrai jų užpelnyta. Jeigu jie ne-1 pasakyta! 
butų skelbę karo “raudoniemsiems”, tai jiems nebūtų 
tekę Scrantono seime “pakutavoti”

Reikia tikėtis, kad po šios lekcijos tie elementai, 
kurie kėlė suirutę Susivienijime, užmiršdami jo frater- 
naliuš principus, apsimalšins.

kitų akivaizdoje kaipo lygu* su 
ygiu?

Sakykite, ar Lenkija anuo
met patiekusi Lietuvai ultima
tumą nebuvo jai į krutinę at
kišusi šautuvus, ar ji tuomet 
nepareikalavo per keturiasde- 
Šimts aštuonias valandas atsa
kyti, — taip ar ne?Lietuva atsakė taip, priimame kas padiktuota!Mieli broliai, pasakykite, jei nubaustam vaikui reiškiama užuojauta, ar nuo tos, jam pareikštos užuojautos, jisai stip-

resnisi, ar augalotesnis tampa?
Bukime atviri.
Kai Lenkija su Vokietija su

sitarė, ar tai nebuvo Lietuvai 
pirmas skambutis, kad jai grę- 
sia didelis pavojus?

Tą skambutį gerai išgirdo 
tuomet visa Lietuvos opoziciją 
ir įspėjo šių dienų Lietuvos gy- , 
venimo vairuotojus, kad metas 
nustoti švaisčiusi skambiomis* t 
frazėmis ir patsai laikas atėjo 
mėginti ieškoti išeities?

, Ar tasai patsai Para Bellum 
nėra tuomet rašęs, kad lenkų 
agresija Lietuvoje sustiprėjo? 
Rodos, jo to straipsnio ištrau
kos daugelio išeivijos laikraš
čių buvo tuomet pakartotos.

(Bus daugiai:

f ■

TARIAMOJI “TAKTIŠKA 
KLAIDA”SLA. seimo aprašymuose komunistų spauda daug kartų minėjo, kad tame seime socialistai padarę “taktišką klaidą”, siūlydami pavesti organo redaktoriaus rinkimą Pildomąja! Tarybai, vietoje seimo, kaip kad buvo praktikuojama iki šiol. Vienas tos spaudos reporteris, pav. parašė taip:“Dabar jau aišku, nors dar pasekmės* balsavimo nežinomos, kad socialistai, čia bus padarę didelę taktišką klaidą. Jiems nereikėjo šis klausimas kelti šiame seime, šis įvykis gali padėti tautininkams ir sandariečiams gauti savo pusėn tulus delegatus, kai bus organo redaktoriaus* rinkimas;

i n (i r* n , '■“Komunistiniai nusistatę delegatai nepritarė šio klausimo kėlimui. Jie tai parciš-1 kė socialistų vadams asmeniškuose pasitarimuose ir vienam bendram susirinkime. Tačiau jie, man rodosi, neužtenkamai • darė spaudimo į socialistų vadus, kad to klausimo visai nekelti.”Čia ne visai tiksliai paduoti faktai. Įnešimą, kad organo redaktorių skirtų Pildomoji Taryba, buvo padariusios kai kurios kuopos, ir jisai buvo įdėtas į seimo darbų knygą. Senoji Įstatų Komisija (kurioje nebuvo nė vieno socialisto, bet buvo komunistas J. Miliauskas) rekomendavo seimui tą įnešimą svarstyti.Todėl aišku, kad ne socialistai tą klausimą iškėlė ir kad jisai seime vistiek butų iškilęs, nors socialistai ir butų nutarę Jo nekelti, -— ir iš tiesų, , kai tik Įstatų Komisijos atstovas tą įnešimą perskaito iš seimo darbų knygos, tai p. Gegužis tuo- jaus padavė įnešimą (kad redaktoriaus rinkimas butų paliktas “po senovei”), ir diskusijos prasidėjo.Tai viena. Jeigu komunistai seimo delegatai laikėsi tokio pat nusistatymo redaktoriaus rinkimo klausime, kaip p. Gegužis, tai kodėl gi jie to nepasakė delegatų pasitarimuose, o tik pradėjo kalbėti apie “taktišką klaidą”, kai jau seime buvo iškilusios diskusijos?Tačiau, kaip jau žinoma, ta neva klaida pažangiajai seimo daugumai nepakenkė, Paaiškėjus diskusijose, kad dviejų trečdalių balsų daugumos tas kuopų įnešimas negaus, buvo iŠ socialistų pusės paduotas “substitutas”, kad redaktorius butų po Apšvietos Komisijos ir Pildomos Tarybos kontrole, ir šio substituto mintis buvo seimo priimta beveik vienbalsiai ir įrašyta į konstituciją. Tokiu budu nieko blogo nepasidarė.

BEREIKALINGAS PASI-<
KARŠČIAVIMAS“Laisvės” bendradarbis' A. B. karščiuojasi, perskaitęs “Naujienų” reporterio pastabą apie tdi, kad Kongreso Konferencijoje Scrantone “komunistai užėmė dešinę poziciją” Lietuvos gynimo klausime. Jisai sako, kad “Naujienos”, įdedamos tą reporterio pastabą “purvais drapsto komunistus”, ir šitaip prieš ją polemizuoja:“Tuo tarpu konferencijoj aiškiai, keliais atvejais! draugai Andrulis, Mizara, Bimba ir kiti nurodė, pabrėžė, jog komunistai nepritariadą, kaip dabar dalykai stovi (kurie dalykai? — “N-nų” Red.). Jie sakė, kad negalima pasitikėti Smetonos valdžia, kurį tą fondą kontro-“Jie škkė, kad ginklų fondai! aukas reiktų rinkti tada, jeigu Lietuvoje susidarytų demokratinė vyriausybė, kuri iš tiesų ginkluotų Lietuvą nepriklduŠdmybes gynimui..” < » /Sakysime, kad taip, bet kam gi A. B. pyksta ir vadina “N.” reporterio ; pastabą “pilrvais”? Kam karščiuotis? Reporterio žodžiuose jokių “purvų” nėra, o tik yra skirtingas nuo Bimbos čia paduoto aiškinimo komunistų pozicijos išdėstymas.Bet reporterio pastaba yra ir teisingesnė, negu kad A. B. nori pripažinti. Komunistų kalbėtojai Kongreso Konferencijoje nesakė, kad tiktai tuomet reikėsią dėti aukas į ginklų fondą, kai Lietuvoje susidarysianti demokratinė vyriausybė”. Jeigu jie butų taip sakę, tai jie butų turėję nupeikti patys save už aukų davimą ginklų fondui kovo mėnesį, nes tuomet Lietuvoje dar tebebuvo Smetonos valdžia!Komunistų lyderiai konferencijoje sakė, jogei dabar nereikia dėti aukų į ginklų fondą dėl to, kad dabar nėra karo padėties. Tačiau, jeigu kiltų karas su Lenkija, tai (sakė Bimba) mes turėtume padėti Lietuvai įsigyti ginklų, nežiūrint, ar tenai butų .Smetonos valdžia, ar kitokia valdžia, šitai savo minčiai paremti, jisai dar pareiškė, kad jei Lietuvos liaudis nori, kad už ją kariautų Francuzija arba Sovietų Sąjunga, tai patys Lietuvos žmonės turi būti pasiryžę “ne Svei- kamariją kalbėti”, bet lieti savo kraują ir guldyti savo galvas už krašto nepriklausomybę!Keista, kad Antanas Bimba dabar mėgina šito savo pareiškimo užsiginti ir piktai smerkia reporterį, kuris jo mintį teisingai perdavė. Juk tuos jo žodžius girdėjo šum Kongreso 

dalyvių.

šimtas su vir- 
Konferencijos

Galvelė aušta, pilvelį skausta, o kišenėlis pinigėlių trokšta... Po paibelių, koks<ai gi patriotas butum, jei svetimu ra- gaišium nemistum! Suk galvelę, ką jie dabar tenais rašo ir trauk, jei ne iš smegenų, tai iš pilvelio gilumos vis rūstesnius žodžius, vis piktesnius išsireiškimus, visų tų socialistų adresu. O kad jie vieną gražią dieną visi sprogtų!...Vyručiai, atsargiau! ^Penais, kur pasisukimai, visuomet reikia būti atsargesniems net svetimu autuku važiuojant!Atsarga, vyručiai, ir gudragalviams jokios gėdos nedaro Ir gerai šeriama karvute, juk kartais užtruksią pienutį davusi! O iš tuščio nors ir tešmens nieko nepripilsi, arba neišžįsi O gamtos dėsnis toksai, kad jis tuštumos nemėgsta... Vyručiai, jei nebūtų tų socialistų, visokiu komunistų ir kitų nelabų vyrų, ta karvutė tikrai užtruktų, juk butų paskutiniai argumentai išmušti, dėlko išeivijos tarpe tau-Dabar yra kuo pasirėmus į- rodinėti, kad būtina tautiškasai arba vienybiškas judėjimas išeivių tarpe penėti!Tiesa, skaudu jei dar ir kiti Lietuvos ir bendrai tautos reikalais kalba, rašo. Butų geriau visišką monopolį įgijus, bet Šiaurės America — ne Lietuva, čia visiems burnos neužčiaupsi...Tiesa, galima savo dėdėms a- napus Atlanto vandenyno gyvenantiems pasiskųsti, o gal į- skųsti tokius visus tuos specialius bendradarbius ir korespondentus, kad jie butų sudoroti, sutvarkyti ir daugiau neberašytų, bet pasiek juos... Rankos striukos, per toli gyvena...Užuojautos verti tie linksimieji broliai iš “Vienybės” pastogės! Tai tokia linksmoji tos Baltoskandijos istorijos dalis, o štai jau žymiai liūdnesnė jos pusė...Kas toje dalyje įdomiausia, kad čia surasti, arba tikriau susidūrė bendri interesai tiek iš kairės, tiek iš dešinės!“Vienybė” su ‘‘Vilnimi” surado bendrą kalbą! Vienas ir antras štabai paleido labai ne taikius šūvius į tuos visokius specialius bendradarbius! O tie šūviai visai butų tikslus ir taikus, jei tik jie butų paleisti tiesiog iš Maskvos, ar iš Kauno, ir tie bendradarbiai gyventų Maskvoje arba kad ir Kauno priemiestyje . . . pataikytų. O, kaip dar pataikytų! O dabar

čia

New Yorko, kad ir aukštų dangoraižių spjaudytis, tai viskas pro šalį...Liūdna.Tikri bestijos, pasilieka nenubausti!
Skaudu!
Nagi, /vyručiai, dabar bent 

kiek rimčiau? Gal susikalbėsi
me, tik vienai akimirkai išsiža
dėkite savo vadų smegenų ir 
mėginkite savais virškinti. Lie
tuvio mužiko suveiki smegens, o 
juk mes visi kiaules esame ga
nę. Taigi vieno kraujo broliai, 
o brolis brolį greičiau supran
ta. Pasakykite, mieli broliai, 
kaip geriau tartis ir kalbėtis, 
arba derėtis, ar tuomet, kuo
met į krutinę atremtas peilis ir 
prispirtas esi tik besąlyginiai 
padiktuotus reikalavimus pri-
imti, ar kuomet deriesi viešai no auto tarnautojo veidą.

Pakels Lietuvos dar 
bininkų uždarbiusLietuvoje valdžia nustato, kokius mažiausius atlyginimus savo darbininkams turi mokėti pramonininkai. Jeigu, pavyzdžiui, statybos juodadarbiui darbininkui yra minimalinis nustatytas atlyginimas už 8 valandų darbo dieną 5 litai, tai darbdavys negali mažiau mokėti, net jeigu darbininkas sutiktų dirbti už mažesnį atlyginimą. Tokia tvarka buvo įvesta prieš keletą metų. Buvo pastebėta, kad kai kurie pramonininkai, naudodamies darbininkų pertekliumi, atleisdavo senuosius darbininkus ir samdydavo naujus iš bedarbių visai mažą atlyginimą. Todėl buvo nustatyta, kokį žemiausią atlyginimą privalo pramonininkai mokėti darbininkams. Suprantama, kad leidžiama mokėtis aukštesnį uždarbį negu valdžioš įstaigą, nustatytas.Šitokia tvarka turi savo gerųjų ir blogųjų pusių. Buvo atsitikimų, kad pramonininkai, anksčiau mokėję didesnius uždarbius, vėliau juos sumažino iki valdžios nustatytų žemesniųjų normų. Bet tokių atsitikimų buvo nedaug. Uždarbio minimumo nustatymas apsaugojo daugybę darbininkų nuo išnaudojimo, nes jiems yra nustatyta uždarbio norma, žemiau kurios pramonininkas jokiu budu negali eiti. O nustatant uždarbio minimumą buvo žiūrima, kad darbininkas iš savo uždarbio galėtų išgyventi: buvo žiūrima į maisto, rūbų ir kitų dalykų kainas ir apskaičiuoja* ma, koks turėtų būti žemiausias darbininkų uždarbis.šiemet Lietuvoje kiek pabrango pragyvenimas, ypač maisto produktai. Todėl daugelis darbininkų pradėjo siųsti prašymus darbo inspekcijoms, darbo rūmams ir vidaus reikalų ministerijai, kad jiems butų pakeltas uždarbis. Kai kuriose įmonėse buvo kilę net streikų. Vidaus reikalų ministerija sudarė tarpžinybinę komisiją ir jai pavedė ištirti ir apsvarstyti klausimą apie darbininkams uždarbio pakėlimą. Kadangi pragyvenimas yra pa- brangęs, tai busiąs pakeltas ir darbininkams uždarbis. Kitaip sukant, bus vėl nustatyta že

miausia uždarbio riba ir ma
žiau pramonininkai neturės tei
sės darbininkams mokėti.

Tsb.

PASIBAIDĘS ARKLYS M 
šfi 5 AUTOBUSO LANGUS

Vakar ankstiVILKIJA
rytą <ties Vilkija įvyko susisie
kimo nelaimė. Pilnas keleivių 
autobusas susitiko su vieno ūki
ninko vežimu. Pasibaidęs arklys 
šoko ant autobuso ir ienomis 
išmušė 5 langus. Krisdami lan
go stiklai lengvai sužalojo vie-

Didėja Lietuvos 
StatybaEkonominio gyvenimo atkutimas sudarė palankesnes sąlygas statybai plisti. Surinktos žinios apie 1937 metų statybą rodo, kad pernai į statybą įdėta apie 53 mil. litų valdiškoms statyboms.Privačių mūrinių ir kitų nedegamos medžiagos gyvenamų ir negyvenamų' namų pastatyta visoje Lietuvoje 3,755, o medinių — 19,213. Užpereitais metais nedegamos medžiagos namų pastatyta 3,138, o medinių — 21,024.Sprendžiant iš įdėto į statybą kapitalo, statybos tempas pernai prašoko 1936 metuti a- pie 44%.Pernai pastebėtas ryškesnis linkimas statyti. daugiau nedegamos medžiagos trobesių. Nedegamos medžiagos pastatymai yra visais atžvilgiais vertingesni, žinoma, brangiau ir atseina. Pereitais metai# statyba pabrango. Miestuose statyba pabrango 15—20%. Tą pabrangimą iššaukė ne tiktai statybinės medžiagos kainų, bet taip pat ir atlyginimo už darbą pakilimas.Pereitais metais buvo pradėta statyti daug didelių valstybinių pastatų: Vytauto Didžiojo universiteto klinikos, kelios gimnazijos, technikos mokykla ir kiti didžiuliai pastatai. Tais metais buvo pastatyta arba pradėta statyti 26 viešojo pobūdžio pastatai (šaulių namai, teatrai, ir t.t.) 20 tikybinio pobūdžio, 96 mokyklos, 2 prieglaudos, 1 skerdykla ir 6 ligoninės, o taip pat daug ūkio trobesių.Šiais metais statyba Lietuvoje žada būti nemažesnė. Gyvai :4a tomą Kaune bei kituose miestuose, o taip pat ir kaime. Statyba dar negali parodyti tikrojo tempo, nes jaučiamas ply

tų trukumas.
Paskutiniais metais vis dau

giau ir daugiau imama pasta
tus dengti ne importuota skar
da, o savame krašte pagamin
tomis čerpėmis. Mediniai pasta
tai, daugiausia kaime, dengiami skiedromis, ir stogai nudažomi raudonai. Čerpių ir šie 
stogai yra ne tik vertingi, bet 

žymiai taiso krašto išvaiz- 
Tsb.

jie

ARTISTAS PERšOVfi 
ARTISTĄ

VyžalČių k. gegužės 15 d. 
vietos šauliai buvo surengę va
karą su vaidinimais, 
patriotišką veikalą, 
“lenkams” užpuolus 
nūs” reikėjo šaudyti 
šoviniais. “Lenką”
Meilus kaž kaip nelaimingai 
scenoj peršovė Baltušį, kuris 
taip pat vaidino “lenką”. Išaiš
kinus įvykį, pasirodė, kad tarp 
tuščių šovinių kažkaip buvo

Vaidino 
Scenoj 

“partiza- 
tuščiais 

vaidinęs
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
SLA 236 Kp. 
Susirinkimas

Liepos mėn. 11 d., 7 vai. va
kare, 949 Dundas Str. W., 
įvyks minėtos kuopos susirin
kimas. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti.

Gražus Paminklas

gyvai, įdomiai, 
ir gan įtemptai, 
išeitis buvo su-

eigą, plačiau ža-

tam atgal, 
aprašymas, apie 
mokyklą, Lietu- 
Apskr., Kurnė- 
savo gimtinėje,

Sį>>?

OŠ

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
LAIMĖJO LENKTYNES — Garsus arklys War Minstrel prie finišo Arlington 

Parko arklių lenktynėse, Liepos 4. Astroje vietoje garsus arklys “Seabiscuit”, tre
čioje “Arabs Arrow” Lenktynių pamatyti suvažiavo 40,000 žmonių.

įspūdžiai Sudbury, Ont. Aplankius
(Tęsinys)

Nikelio Liejyklos
Apart kalbamų mainų Inter

national Go. nuosavybėje ran
dasi ir 2 liejyklos, kurios dega

Iš Tolimos Kelionės
TORONTO, ONT. — Kadan- 

gi, vos kelios valandos praslin
ko. nuo to, kai grįžau iš toli
mos kelionės, t. y. iš S.L.A. 
40-jo Seimo, kuris vyko Scran
tone, Pa., tai, ištikro, sunku 
ir mintis besugaudyti, apie ką 
rašyt. Mintys dar vis nepasi- 
1 i uogavusios nuo per savaitę 
sektų, S.L.A. Seimo darbų, ku
rie ėjo labai 
nors tarpais 
bet iš visko 
rasta.

Apie Seimo
du parašyti kiek vėliau, taigi 
šiuo kart užteks.

Siuvėjų “Atostogos”
Paprastai, apie liepos men. 

pradžią, musų Toronte, siuvė
jų dirbtuvėse, prasideda dar
bo trukumas ir darbininkų di
džiuma netenka darbo mėne
siui, o kartais ir ilgesniam lai
kui. žinoma, tai metų laikotar
pis, kuriame nė vienas iš mu
sų neatsisakytų, nuo pasiilsė- 
jimo ir praleidimo pačių šil
čiausių dienų, kur nors paeže- 
rį ar kaime, bet svarba tame, 
kad musų atostogos niekeno 
neapmokamos ir todėl net ir 
didelis malonumas nustoja sa
vo vertės, kada žmogaus min
tys visuomet okupuotos rūpes
čiu, dėl rytojaus duonos kąs
nio.

Kelios dienos 
“N-se” tilpo 
jau užbaigtą 
voje, Alytaus 
nuošė, kurią
pastatė gerbiamas L. Radžiu- 
kynas, chicagietis. Aprašyme, 
pabaigoje pasakyta, jog tai gra
žus paminklas paties pasista
tytas. Tai tiesa. Jeigu kiek
vienas lietuvis, išgalėdamas ką 
nors kilnaus ir naudingo pa
daryti, pasektu p. Radziukyno 
pavyzdžiu, tai jis netik prisi
dėtų prie lietuvių kultūros kė
limo, bet jis taipgi dar gyvas 
būdamas, matytų savo gerų 
darbų paminklą ir butų tikras, 
jog nieks jo valios, jo troški
mų nepaneigė, neiškreipė ir 
joks pelnagaudas iš to nepasi
naudotų. AŠ, kaipo Alytietė ir 
gerai žinanti Kurnėnus su jų 
stebėtinai gražiomis apylinkė
mis — ežeru, nuo savęs dėko
ju p. Radziukynui už kultū
ringo puošnumo ir pagelbos su
teikimą musų kraštui.

— France S.

rūšis gaunamąjį mainose nike
lį. šiose liejyklose dirba taipgi 
nemažas skaičius žmonių. Dar
bas čia nors ne tiek pavojingas 
gyvybei, bet sveikatai labai 
kenksmingas. Perdaug didelio 
karščio ir kenksmingų gasų ne 
kiekvienas gali išlaikyti. Stebė
tinai matyt nuodingi šių liejyk
lų durnai ir gesai, nes aplinkui, 
apie kelias mylias, net papras
čiausios žolelės negalima užtik
ti, viskas išnaikinta ir tik apru-

APIE TORONTO, ONT. SOCIALDEMOKRA 
TUS IR KONGRESĄ

Del Z. J. “Liaudies Balse” primetamo so 
cialdemokratams priešinimosi Kana

dos kongresui

už juos 
“Naujie- 
pareiški- 
tai buvo 

nutarimu,

Istorinis Jr 
“Verkiantis” SLA 
Seimas Scrantone

užtai 
gerb. 
nepa-

(. > .y p.,-, ’

Torc-ntiečio Delegato J. Joku-
byno Įspūdžiai

TORONTO, ONT. — “Istori
nis S.L.A. Seimas!”

Taip pasakė S.L.A. preziden
tas Bagočius uždarydamas Sei
mą.

Ištikrųjų, toks pareiškimas 
pilnai atatinka, nes Seimas sa
vo darbais tą įrodė. Kai kurie 
Seimo delegatai buvo linkę pa
vadinti šį Seimą Verkiančiu 
Seimu. Toks pavadinimas dali
nai irgi teisingas. Vos tik su
važiavus delegatams į Seimą, 
kai tuoj aus pravirko dangus... 
Na ir verkė tas dangus kelias 
dienas. Pačiame Seime taipgi 
ašarų buvo nemažai. Kas ver
kė, neprisieina kalbėti bent šiuo 
laiku.

priklausomus darbus tai 
reikia padėkoti musų 
prez. Bagočiui! Jis su 
laužiama savo energija ir jaut
ria žemaitiška siela yra tikras 
pilnai šio žodžio prasmei pre
zidentas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje.

Penktadienį, kada visi dele
gatai buvo išėję pietauti, tai 
musų prez. dirbo sušilęs ir su
tvarkė kuopų įnešimus taip, 
kad Seimas galėjo juos visus 
peržiūrėti ir tik prez. dėka Sei
mas, nors ir vėlai, 10 vai. va
karo užbaigė savo darbus.

Iš paskutinių Seimo darbų 
svarbiausi yra red. rinkimas, 
paskyrimas kitam Seimui vie
tos ir tautiškų centų paskir
stymas. Centus komisija 
skirstė žmoniškai ir toks 
skirstymas gali nepatikti 
tai Karpiukui. Redaktorius 
keistas dauguma delegatų
sistatymu, ir prieš tai nieks 
nieko negali padaryt. Kaipo as
mens man p. Vitaičio gaila ir 
aš jam užjaučiu, bet kaipo po
litikierius jis turėjo žinot, kad 
tie, kurie palaiko vienokiu ar 
kitokiu budu Smetonos dikta
tūrą Lietuvoje, tie pasisekimo 
Amerikos lietuvių tarpe netu
rės. Tokį Amerikos lietuvių nu
sistatymą p. Vitaitis turėjo ma
tyt labai aiškiai!

šiuos kelis žodžius rašau vos 
tik į Toronto sugrįžęs. Vėliau, 
netik apie Seimą, bet ir apie 
Scrantono lietuvius teks išsi
tarti.

pa- 
pa- 
tik-
pa- 
nu-

Delegatai “mirko” — prakai
tavo, bet sesijų neapleido ir 
dabar galės pasidžiaugti nu
veiktais darbais, žodžiu, nors 
atmosfera išorėj ir viduj buvo 
labai šlapia, bet už tad nudirbti 
visi darbai, kurie Seimui buvo 
skirti, ir kurių dar nei. vienas 
iš ligi šiol buvusių Seimų ne- 
pajiegė nuveikti.

Padėka F. J. Bagočiui
Kad šis 40-tas Seimas buvo 

sėkmingas ir atliko, visus jam — J. Jokubynas.

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS:

Prof. Leono Atminčiai: 
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Le
oną—Prof. A. Janulaitis 
Žiupsnelis atsiminimų apie Gar
bės Prof. Petrą Leoną—Doc. A. 
Tomošaitis. \ 
Prisiminiau—Dalyvis
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart
kus 
Nenusimink—A. Kazanavičienė 

' Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic
Karas “neišvengiamas’*—F. Bruc- 
kner 
Aš—Henri Barbusse. 
Populiarusis Mokslas 
Apžvalga ir t. t

Kaina 45 centai
Galima gauti
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Susituokė
TORONTO, ONT. — 

birželio mėn. apsivedė 
torontietis P. JanČys su p-le 
Zabele žiurinskaite. Vestuvių 
puota įvyko Sudbury, pas jau
nosios sesutę Rasevičienę, kur 
jaunieji mano ir apsigyventi. 
Ir Rasevičiai ir P. Z. Jąnčiai 
yra rimti ir pažangus žmonės, 
todėl ir sudburiečiai juos ger
bia.

Gerbiamiems P. ir Z. Jau
čiams linkiu laimingo ir pasek
mingo vedybinio gyvenimo; Lai
jokie tamsus debesėliai netam- sui už nepasiuntimą delegato į 
do ateities. O. L

š./m. 
buvęs

TORONTO, ONT. — Kadan- ei ją, kad pasidalinti bendro dar
gi dr. Z. J. savo koresponden-Į bo apžvalga ir įgyti naujų pa- 
cijojc nevisai teisingai išsireiš- tyrimų ateities darbui. Del to 
kia apie socialdemokratus, 
norisi žodžiu — kitu 
užtarti. Dėlei tilpusio 
nose” socialdeinokr. 
mo aš nekalbėsiu, nes 
padaryta daugumos
o eiti prieš nutarimą nėra pra
smės. Jei kas bus taisytina, tai 
kuopa ir pataisys. Dr. Z. J. pri
metimai, kad sociald. priešingi 
aukų rinkimui Lietuvos antifa
šistiniams kaliniams yra labai 
klaidingi. Socialdem. tokiems 
tikslams .nenustojo, nei aukų 
rinkti, neipaukoti ir labai nuo
širdžiai remia tiek Lietuvos, 
tiek Ispanijos liaudies reikalus. 
Kiek aš suprantu, tai socialde
mokratai Kanados kongreso vi
sai neneigia, tik peikia vienpu
sišką kongreso nusistatymą. O, 
kad tai yra liesa tai užtektinai 
mums įrodė netolimos praeities 
įvykęs faktas 16 d. vas. minint.

Skilimas
Kuomet kilo Toronto komi

tete nesusipratimas, kurio mes 
dėl perdidelių ir nenuolaidžių 
užsispyrimų -nesugebėjime pa
lys likviduoti — privedėm prie 
skilimo. Tuomet kai kurių bu
vo manyta ir net tikėtasi, kad 
ateis į pagalbą kongresas ir sa
vo tarpininkavimu pagelbės tai
kiai ir ramiai dalyką pataisyti.

Bet tas painformuotas gerb. 
draugų liko nebylus ir net tei
sėtumo dėlei nebandė pasigilin
ti j esamą padėtį. Toks vienpu
siškas kongreso nusistatymas 
prieš kitos minties žmones įti
kino sociald., kad veikti bend
rai nebeįmanoma, nes ten kur 
kovojame bendrai už laisvę, ly
gybę, brolybę ir demokratiją, 
paneigėm visą rimtą darbą įvel
dami į jį užgaulingas* rietenas, 
į kurias kongresas nekreipė nei 
mažiausios domės.

Patiems / negalint likviduoti 
perdaug įgrisusių rietenų — bu
vo ‘išsiskirta. Visokie prilygini
mai prie fašistų — socialistų 
nesuf ašis tins. Jeigu dr. Z. J. 
sprendžia žmogų iš darbų, ne 
iš žodžių, tai neprotinga baus*- 
ti visus už vieną. Juk yra ir 
uolių komunistų, kurie visa 
siela pripažįsta evoliucinę lais
vę ir esamo Rusijoj teroro 
griežtai nepripažįsta. Argi juos 
gali bausti kiti, kurie su “pasi
gardžiavimu” džiaugiasi 
skąitlingesniu “valymu”
žmonių, kurių dėka šiandien 
“valytojai” pergyvena “rojų”?

Jeigu jau tik išmetinėjimais 
gyventi, tai labai skaudžiai, ga
lima primesti Kanados kongre-

tai galima primesti, kad kongresas 
' paneigė pirmąjį ir tikrai kilnų 
— nuoširdų Amerikos kongre
są, kurs mums visiems su visų 
musų kongresu gali būti gera 
mokykla bendriems darbams 
pasimokyti.

Tuo tarpu socialdemokratai 
apsvarstę tolimesnį demokrati
jos gyvenimo darbą — nutarė 
ir pasiuntė savo delegatą į A- 
merikos ko(ngr. . konferenciją. 
Ar gi tai reiškia išėjimą prieš 
kongresą? Labai daug butų ga
lima priminti įvairių klaidų, 
bet laikas pradėti gyventi atei
tim, o ne praeitim. Tą įsigyve
nusį paprotį, nuolat užgaulioti 
dėl skirtingų įsitikinimų jau 
reikėtų įnešti., Gaila, kad dėl 
stokos išsilavinimo suprasti kil
nių darbų vertę, dcl neganėti
nai rimtų dalykų ardome vie
ningai pradėtą tyrų, jaukų ir 
artimą širdžiai lietuvišką dar-

venti), ieškodami naujų aukų, 
eina neapykantos keliais ne- 
lengdami nei vieno. Priėję ke
lio galą ir grįždami atgal pasi
renka tik vakar šmeižtus asme
nis, kuriems padaro “atgailą”. 
Ir vakar skandintus pragare— 
šiandie, jei galėtų, į dausas iš
keltų. Dauguma pažinę tokius 
žmones, stengiasi stovėti toliau, 
nes žino, kad 
o ryt kitam, 
gailės.

“Gautų

šiandie vienam, 
prakeikimo nesi-

tematyti.

vis
tų

Amerikos liet, konkr. ke^ren-

kurie net laikraščius (kaires
nius.) prenumeruoja slapyvar- 
domis. Manau, kad dėl neįsi ga
lėjimo per didelių politinių rie
tenų, čia ir tarpusavy sugyve
nimas daug “švelnesnis”. IŠ vi
sų lietuvių Juškui ir Širmiai tu
ri įsigiję po gražų naują na
mą. Yra ir vienas biznierius 
Paulauskas*, kurs užlaiko lietu
višką valgyklą. Šią valgyklą tu
rėtų palaikyti visi lietuviai, nes 
valgis tikrai lietuviškas ir la
bai geras, be to, tik už 35 et. 
valgyk kiek nori, ir ką nori.

Sudbury gyvena keliolika to- 
rontiečių lietuvių, todėl gavusi 
užkvietimą atsilankyti, malo
niai jį priėmiau ir pirmą vizi
tą padariau pas gerb. Beino
rtus. Pasikalbėjime Mrs. Bcino- 
rienė pareiškė, jog nesanti ]>a- 
tenkinta Sudburio nuobodžiu 
gyvenimu, ir pirmai progai pa
sitaikius žada grįžti į Torontą. 
Kitą malonų ir linksmą vakarą 
praleidom pas gerb. Juozaičius. 
Tarp įvairių kalbų ir prisimini
mų iš Kanados gyvenimo, šiek 
tiek buvo prisiminta ir apie lo- 
rontiečius, kurių Juozaičiai 
daug turėjo gerais draugais. 
Jiems ir linkėjimų visokių tei
kė... Iš visko matyt, kad gerb. 
Juozaičiai matcrialj 
ant tiek sutvarkę,
nėra baisi. Netikėtai 
zaičius susitikau su 
ruška, su kuriuo du 
gal, kartu keliavom
Amerikos liet, kongresą. Nors 
su Taruška esame skirtingų 
pažiūrų, vienok kaipo žmogus 
rimto budo ir neneigiąs kitų į- 
sitikinimų — liko geru pažįs
tamu.

Už visą gerumą ir “malo
naus” važiavimo (iš kurio vos 
vos gyvi likom) aplankyti įdo
mesnių Sudburio vietų, esu Ta- 
ruškai ir visiems važiavusiems 
labai dėkinga. Noriu priminti 
Jums gerbiamieji, kad tos “lai
mingos” kelionės aš vis dar ne
galiu pamiršti. Linkiu ir Jums 
daugiau nevažinėti su nepaty
rusiais šoferiais. Visa laimė, 
kad jaunavedžiai Šalteniui su 
mumis važiavo, veikiausiai jų 
likimas “pasigailėjo”. Labai 
smagu buvo svečiuotis - ir pas 
Rasevičius, kurie irgi pasiturin
čiai gyvena. Kadangi Mrs. Ra- 
sevičienė turi Toronte giminių, 
todėl ir savo atostogas liepos 
mėnesį mano čia praleisti. Vie
šint Toronte, prašau ir manęs 
nepamiršti atlankyti.

Kaip kas apie torontiečius 
(kai kuriuos) turi įvairių pri
siminimų, kuriuos su išmetinė
jimu prisiminė. Man, beveik vi
sus Toronto lietuvius neblogai 
žinant, priseina užtarti ir pa
kartoti, kad nevislias yra taip 
baisu, kaip* atrodo... Tikėkim

mo dėlei keletą kartų aplankė
me nakties metu, kuomet veža
ma traukiniais iš liejyklų liku
si nuo ištarpinto nikelio me
džiaga. Tokios medžiagos supil
ti milžiniški plotai į didžiulius 
kalnus, ir ji, sako, turinti savy
je dar geležies iš kurios mano
ma daryti vielas vinis ir t. p.

Labai įdomiai ir kartu bai
siai atrodo tas momentas, kuo
met pila skystą ir degančią me
džiagą. Rodos, matai lyg ugnies 
banguojantį ežerėlį, kurs tuč- 
tuojaus užlies visą aplinkumą. 
Šis vaizdas apšviečia raudona 
skraiste dangaus mėlynę, kuri 
iš tolo atrodo reiškianti kur 
nors toli didžiulį gaisrą. šią 
vietą galima pavadinti tikra 
“pekla”. Aš manau, kad čia 
dirbantiems žmonėms didesnėm 
pekloj nereik kaip ši. Į visas 
mainas <ir liejyklas žiūrint, ga
lima įsivaizduoti kokių turtų 
verta pasauliniai pragarsėjusi 
“International Co.” Ir, manau, 
neklysta pasakiusi, kad vistas 
tas turtas yra paremtas mus 
brolių, vargo žmonių prakaitu 
ir krauju!...

Sudbury
Dabar, šiek liek apie patį 

Sudburį. Sudburys randasi 
šiaurinėj Kanados daly j, už 318 
mylių nuo Toronto. Keletą me
tų atgal tebuvęs tik mažytis 
nežymus miestelis. Pastaraisiais 
keliais melais, pradėjus* veikti 
nikelio kasykloms, padidėjo ir 
pagyvėjo ir pats miestelis. Gy
ventojų Sudbury skaitoma apie 
30 tūkstančių, susidedančių 
veik iš mainierių. Pagal šį skai
čių, Sudburys atrodo labai ma
žas, todėl čia ir namai tirštai 
žmonėmis apgyvendinti. Kadan
gi kasyklos veikimas nėra už
tikrintas ir, svarbiausia, žmo
gaus darbas jose nėra garan
tuotas, todėl ir kokio nors ne- 
judomo turto įsigyti kiekvienas 
privengia. Per tai čia namai be 
galo brangus. Už paprastą na
mą reikia net iki 100 dol nuo
mos mokėti į mėnesį, ir to ne
labai gausi. Pragyvenimas taip
gi žymiai brangesnis negu To
ronte. Jokių kitų pramonių bei 
dirbtuvių čia nėra, vien lik ka
syklos miestelį palaiko. Jei tik 
kasyklos sustotų, tai Sudburys 
liktų toks pat nežymus, kaip ir 
buvo.

Medalius”
Jeigu šiandien, įvairių 

kursų ir medalių gadynėj, bu
tų paskelbtas šmeižikams ir ne
ramumo skleidėjams konkur
sas medalių laimėti, tai be abe
jonės pirmąją premiją laimėtų 
kai kurie musų padangės as
menys. Kad( tokie tenkintųsi 
tik pavienius žmones užgaulio
ję, dar butų galima ir toliau 
tylėti, nes visuomenės visai ne
interesuoja, kur ir už ką ne
rimti žmonės vaidijasi. Daug 
rimtesnis dalykas, kuomet vi
sokie nenuoramos bando ieško
ti sau malonumo užgauliodami 
draugijų narius ir net politi
nes draugijas, kuriose patys 
priklauso, nežiūrint net to, kad 
kai kada draugijų vardai pasi
tarnavo apginimui nuo nema
lonumų.

Kaip ten nebūtų, bet aš su 
tuo nesutinku, kad socialistai 
su komunistais tveria kuopas 
tik tam, kad tarpe savęs pa
sipešt!. (Kartais kuopos peša
si ir už narį...) Arba neigti 
tuos laikraščius, kurie visapu
siškai eina su Ispanijos loja- 
listais ir juos remia. Statyti 
pavyzdžių tokiems laikraščiams 
“Vienybę”, kuri smerkia loja- 
listus, yra nesąmoningą. (Kai 
kada anų laikraščių užtarimas 
buvo malonus). O kas keisčiau
sia, tai su didžiausiu malonu
mu laukti “Hitlerio”, (net pu
sę laivokartės jam žadant) tik 
tam, kad tas šaudytų nepagei
daujamus žmones.

Aš manau, kad tokius žmo
nes dabar ima džiaugsmas, 
kuomet Hitleriškoji galia jau 
laimėjo vieną nekaltą jauną au
ką, ginusią žmoniškumą savo 
žemėj, Klaipėdoj ar ne? štai 
tau kilnios idėjos išsireiškimai 
ir tikros demokratijos jaus
mai! Kaip ir ko širdis netrok
štų, bet prisiminus "praeitį ver
ta pagalvoti, jog galite iššauk
ti nebepavienių asmenų nepa
sitikėjimą, bet visų draugijų 
kuriose patys priklausote.

Ne “Grąsinimas”
Mažu mano šiame draugiška

me perspėjime su “ekspertų” 
pagalba bus bandoma įžiūrėti 
“grąsinimą”, ar primesti asme
niškumą, bet. aš kartoju, kad 
tai yra tik širdingas patari
mas; pirm panašiai išsireiš-(daug žmonių palaidoja 
kiant — pagalvoti ar nesudary- j gyvybes, o dar daugiau išeina 
šit kam nors nemalonumo. Aš, “invalidais”. Savo tarpe lietu- 
tikiu, kad socialistai niekuomet viai, kaip atrodo, neblogiausiai 
nesirgs jūsų svajojama fašiz-1 įgyvena. Politinis veikimas y-

kon-

gyvenimą 
kad ateitis 

pas Juo- 
gerb. Ta 
metai at-

Nežiūrint kaip politinai skir
tingi būtumėm ir kaip aštriai 
susikirslumc dėl jos, bet viena 
idėja turėtų visus tampriai 
jungti. Toji idėja, tai bendrie
ji Lietuvos liaudies reikalai, dėl 
kurtų vienodai kenčia įvairių į- 
sitikinimų bei pažiūrų mus bro
liai. Tai mes alsiektumėm,. jei 
tik mažiau rody tumėm ker&to 
— daugiau žmoniškumo. Nieko 
nėra pasauly negalimo, reikia 
tik. gerų norų.

Neapgalvoti Išsireiški
mai Gali Daug Nema
lonumo Pridaryti

TORONTO, ONT. — Yra pa- 
saulyj ir tokių, kurie neva de
dasi prie gerų darbų ir nuduo
da esą nuoširdžiais demokra
tais, bet širdyje jaučia visai ką 
kitą.

Panašiais gražiais žodžiais 
dengiasi daugiausia nepamatuo
to ir neriboto keršto apimti 
žmones, kurie už menkniekius 
supykę, išnaudoja visas gali
mybes, paniekiųti kitą. Dažnai, 
net telefonus naudoja tam, ka& 
išlieti ant ko nors kerštu už
tvinusius jausmus. Nors* tokie 
yra kai kurie šio amžiaus “in
teligentai”, bet nedrovų juos 
lyginti net prie nesusipratusių 
vergijos amžiaus žmonių, ku
rie, nors nebuvo patyrę civili
zacijos, nežinojo ir nematė nie
ko apart savo buveinės, bet ar
timo meilės ir pagarbos žmo
nėms turėjo šimtą kartų dau
giau, negu dabartiniai keršti
ninkai. * *

Tokie (anot V. Dagilio nie- mo liga; ir visuomet jos iš- begalo suvaržytas, dėl jau 
kuomet nenori gražiai sugy- vengs!

Lietuviai
Išvargintų bedarbes ir blogų 

laikų blaškomų likimo po pla
čiąją Kanadą, rado čia pragy
venimo šaltinį ir būrelis lietu
vių, iš apie 200 žmonių. Lietu
viai daugiausia dirba' Wrood 
mainose, kurios, anot jų pačių 
pasakojimo, esančios seniausios 
ir pavojingiausios mainos.. Čia 

savo

riausiu gydytoju ir visus per
gyvenimus, kurių visiems pa
sitaiko, užslopins.
gražų sekmadienį pabuvoti ir 
lietuvių piknike. Nors žmonių 
nedaug tebuvo, bet laikas pra
ėjo itin smagiai. Piknikams 
vietą lietuviai turi labai gražią, 
nuošaliai nuo didelių kelių, ar
ti vandens gražiam gojelyj. Tik 
tie nelabieji kirminai, užpuolę 
pradėjusius žaliuoti medelius, 
gadina visą vaizdą nuėsdami 
lapus ir palikdami plikas šake
les.

Paviešėjus , tris savaites ir 
smagiai praleidus laiką, padė
kojus visiems sudburiečiams už 
nuoširdų svetingumą, grįžau 
atgkl į savo grąžųjį Torontą. 
Tuo tarpu likite sveiki gerbia
mieji. Gal ateityje ir aš prisi
dėsiu prie Jūsų skaičiaus. Juk 
geresnės gyveninio sąlygos vi
lioja žmogų, nežiūrint, kad ir 
kaip nerami butų vieta gyveni
mui.

Teko vieną

anksčiau minėtų priežasčių. Ne
O. Indrelienė 

(GALAS)

■ Atth itin i tfi'iiaKŽMi



Chrysler-Plymouthį

SĖKMINGAI GYVUOJA

ir

Tel. Hemlock 6240

T

FOTOGRAFAS
ATSILANKYKITE

Lietuviams

Viso

RESTAURANTAT

UafflBbiflniiltM

A

lietuvių, taip ir svetimtaučių.
Visi prie skanios paukštienos

Svarbi Žinia

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Turėdami Tvirčiausią Lietuvių 
Finansinę Įstaigą Savo 

Ajiielinkėj

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

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

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

CHICAGOJE:

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Lietuviai visuomet turėtų! 
remti savas įstaigas, o ypač tas,1 
kurios garsinasi “Naujienose.’^ 

—Pažįstamas

$5.00

$4.50

$9.50

$8.00
$4.00

$12.00

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

Nevažiuokit i Didmiesti
Taupyti Pinigų

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liepos 6, 1938

Diena Iš Dienos
S. ir R. Paredniai Grįžo 
iš Atostogų

NORMAL PARK. — Draugai 
Simonas ir Rozalija Parėdniai, 
5959 S. Racine avė., grįžo iš 
atostogų, kurias praleido pir
miausiai Springvalley, III., pas 
gimines ir draugus Manistee, 
Michigan valstijoj. Tenais turi 
savo ūkį.

Drg. Parėdniai yra tavern 
biznyje aukščiaus minėtu adre
su. Draugiško budo žmonės, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai ir seni “Naujienų” skai
tytojai ir rėmėjai. Pirmiau per 
daug metų gyveno West Frank- 
fort, Ilk, anglių kasyklose.

Kai drg. V. Poška, “Naujie
nų” redakcijos/ narys važinėjo 
po Illinois valstijų keli metai 
atgal su prakalbų maršrutu, 
tai West Frankforte nakvynę 
surado pas draugus Parėdnius.

Senas Petras.

A. ir K. Millerių 
Sidabrinės Vestuvės

BRIGHTON PARK. — Lie
pos 2 d., šeštadienio vakare, 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 St., įvyko Aleksandro ir Ka- 
zimieros Millerių 25 metų že- 
nybinio gyvenimo sukaktuvės— 
sidabrinės vestuvės.

Drg. Milleriai turi tavern ir 
valgyklos^ biznį 4258 So. West- 
ern avė., draugiško budo žmo
nės ir turi plačių pažintį tarpe

į jų sidabrinių vestuvių puo
tų suvažiavo daug svečių, kaip

SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, l.’e- 
pos 6 d. Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 8 vai. va
kare. Visi kviečiami atsilankyti, delegatai iš seimo praneš 
kas buvo seime; bus įdomu visiems žinoti.

A. Kaulakis, fin. rast.
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos pusmetinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 6 d., 7:30 v. v., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas labai 
svarbus. Kiekvienas savininkas privalote atsilankyti.

S. Kunevičia, rašt.
Morning Star Kliubas laikys pusmetinį susirinkimų liepom 7 d. 

8val. vak. Grigaičio svetainėj, 3800 W. Armitage avė. Vi
si privalote į šį susirinkimų atvykti, nes yra labai svarbus 
dalykai aptarti ir prašoma nesivėluoti. —Rašt. M. Chepul

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

MERGAITEI MĖGSTA SUKNELE

CROCHETED DRESS 
PĄTTERN 1782

No. 1782—šią gražią suknelę numegsit j keletą dienų.

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

No. 1782

ria {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

T.

Seniausia Lietuvių 
Finansinė įstaiga 
Amerikoje

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES

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

lACME-NAUJIENV FotoJ

BIRŽOS PREZIDENTAS 
—William McGhesney Mar
tin, jaunas St. Louis, Mis- 
souri brokerių firmos na
rys, kuris buvo išrinktas 
pirmu apmokamu New Yor- 
ko biržos prezidentu. Gaus 
.$48,000 į metus. Martin tė
ra 31 metų amžiaus.

rimų, šokių, dainų ir draugiš 
kų kalbų gražiai laikų pralei
do ir turėjo “good time” links 
inindamiesi iki ankstybo sek
madienio ryto. Skirstydamiesi 
į namus visi linkėjo draugams 
Milleriams* da draugiško ilgų 
metų šeimyninio gyvenimo ir 
sulaukti auksinių vestuvių.

Draugai A. ir K. Milleriai vi
siems šių vestuvių puotos daly 
viams už atsilankymų ir šutei 
kimų dovanų ir gaspadinėms 
už pagaminimų skanios vaka 
rienės ir visiems darbininkams 
taria širdingų ačiū.

Senas Petras.

išvažiavo
Atostogauti

18 APYLINKE. — P-lč Olga 
Ambrose, 1843 S. Halsted St. 
išvažiavo atostogauti į Peacock, 
Mieli, valstijų pas savo mamy
tę Carrie ant Wolf Lake kran 
to į vasarnamius, kurie yra pp 
Ambrose nuosavybė.

Mano lenais praleisti visą 
vasarų karfu su motina, gerai 
saulės spinduliuose įsikaitinti, 
o ežere išsimaudyti. Rudens se 
zonui užėjus, grįš abidvi į Chi
cago. —Senas Petras.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Ass’n (žinoma 

1 kaipo Naujienų Spulka), ku- 
I rios ofisas Naujienų name, ža- 
| da mokėti nuošimtį nuo 1 die- 

| nos Liepos ir tiems, kurie pa- 
I {sides pinigus prieše 10 d. Lie- 
I pos š. m.

BRIDGEPORTAS — “Nau
jienų” skaitytojams yra žino
ma, kad Bridgeporto kolonijoj 
sėkmingai gyvuoja KEISTUTO 
LOAN and BUILDING ASSO- 
CIATION No. 1, 3236 So. Hal
sted St.

Šios lietuvių finansinės įstai-1 
gos prezidentas yra Thomas 
S. Janulis, o sekretorius John 
P. Ewald.

Raštinė įrengta moderniška 
ir yra atdara kasdien žmonių 
patarnavimui. Iki šiol už pade- ' 
tu pinigus žmonėms išmoka 4

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000 00.

Taigi šioj' įstaigoj gali, kas 
tik nori, taupyti pinigus ir ! 
pradėję pinigus taupyti prieš; 
liepos 12 dienos, visi taupyto-' 
jai gaus už juos nuošimčius 
n.uo liepos 1 dienos.

Čia lietuviai gali gauti pa
skolas pirkimui, statymui ir 
taisymui namų.

Sekretorius p. John P. Ew- 
ald sako, kad kai persikraustė, 
į naujų ofisų, tai biznis labai 
pagerėjo ir kiekvienas atėjęs' 
džiaugiasi, kad dabar raštinė 
taip moderniškai atrodo. Reiš
kia, kad moderniškas įrengi-' 
mas raštinės pilnai apsimokė
jo.

'iiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiniiiiiiiiiiir

PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvėdystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand) 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted SI, Čhicago, III. 
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TURTAS VIRŠ $2,50Q,000.00
Atsargos Kapitalas (reserve) virš $156.575.00

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Eres. 

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1«79 
CHICAGO, ILLINOIS

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street.

•............ ""'t

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

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

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo) 
PAŽIŪRĖTI-

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas......................................................... .

Adresas

Miestas

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

Adresas

Miestas

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
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.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ —...................  ■■■■■■■__ ........ ■ ■■

GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje __ ... $15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama ------
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lavmdale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

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

TeL VTGTORY 9870.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

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

, CHICAGO, nx.
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Alt GYDYTOJAI 
LUPIKAUJA?

Jungtinių Valstybių žmonės 
išleidžia per vienerius* metus 
$1,344,000,000 (bilijonų tKs 
šimtus keturiasdešimt keturis 
milijonus) tabakui; $1,229,073,- 
000 saldainiams^ ledams (ice 
erfearti), nealkoholiniams gėri- 
illattls (šdft drinks), ir krain- 
lomajai gumai (shewing gum); 
$311,368,000 kosrhetikams (į- 
vairiems tepalams, pudrai, da
žams ir “kvapniems muilams”). 
Viso $2,887,441,000! Tai labai 
starhbi suma.

O kiek išleidžia gydytojams 
už viso krašto sveikatos žiiirė- 
jiihą? Nagi, tik $1,090,000,000! 
Vadinasi, tik trečdalį to, ką iš
leidžia visokiems niekniekiams. 
Ir dar neturi gėdos sakyti, kad
gydytojai yta “lupikai”.

Vienas trečdalis visų gimusių 
kūdikių pafeina iš šeimų, kurių 
methlės pajamos nesiekia nė 
$750! O juk visi žinote, koka 
tėra šeimos gyvenimas, jeigu 
jos pajamos tik 750 dolerių per 
metus.

Už tai dabar daugelis jaunų 
porų “streikuoja”, vadinasi, 
vaikų iiegimdb. Ir gerdi daro. 
Jtik kokid čia tėvo ir motinos 
meilė — nešti į vargo ir skur
do pasatdį vaikus, kurie anks
čiau vištiek turės gyventi iš pa
šalpos (almužnos) ?

Už tai ir giihdynio kontrolės 
priemones* jau nebėra daugiau 
nei “slaptybė”, nei “griekas’\ 
Gydytojams valia ditoti patari- 
Uitis iiioterims, kūrios tokių pa
tarimų nori. Rodos, tik trijose 
Valstybėse (stėittiose) tokie pa
tarimai vis dar tebėra skaitomi 
nelegaliais. O to.s valstybės yra: 
Massuchusetts, Connecticut

ĮWWil

>; >

šs&i

O O?
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Valdybos 
1938 Metams

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ
POLITIKOS KLIUBO VALŲYBA
1938 METAMS: Walskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
minihkąs. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Luhgėviėz—riut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMALE 

Dar^^bihinkią 
REIKIA MOTERŲ skudurams 

skirstyti atmatų jarde. Tik paty
rusios tesikreipkite.

RUSHAKOFF JUNK SHOP 
1214 N. Leavitt St.

SITUATION VVĄNTED 
lėškb Darbo . .

ir
o

HARVEY’O KNYGA
Harvey, anglų anatomikas 

gydytojas, kuris gimė 1578, 
mirė 1657, pirmas atiden
kraujo apytakos slaptybes. Pasu
kui jis apie tai paraše knygą, 
kuri buvo išspausdinta 1628 m. 
Frankfurte. Dabar ta knyga bu
vo parduota varžytynėmis Lon
done. Ją nupirko firma Qua- 
riteh ir užmokėjo $1190. Tai 
graži suma pinigų už vieną 
knygą. Bot ir knyga vertinga.

DAUGIAUSIA VAIKŲ 
TURI BIEDNOS ŠEIMOS

f

Jungtinėse Valstybėse, vaiz
dingiau tariaht, Lobių Žemėje,

MADOS

4722

No. 4722—Merginai suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, ir 
20. 16-mierai reikia 3% yardo 39 
colių platumo materiolo.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių
kūtę arba priduoti, pavyzdžio 
aumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattern Dept 
17» S. Halsted St, Chicago, DL

CU Įdedu 15 centą ir prašau 

aMąstf man pavyaĄ No .. .. , 

Ifferoe _______ per krutžaf

(Vardas ir parardš)

(Adresai)

(Marta* ir valstija)' 
mnn ■ ■■■! ■■*«>—M MII IIIIH

ir

GRYNAI MOKSLINIS 
žurnalas Ir eina 
BE NUOSTOLIŲ!

Tai, mah regis, naujiena, 
kad grynai mokslinis žurnalas 
gali patsai išsimokėti. O vis dėl
to taip yra. Štai Afiierikos Dak
tarų Draugijos organas, The 
Journal of the American Medi- 
cal Association, pereitą metą 
turėjo pajamų $1,755,242, o iš
laidų $1,633,067, vadinasi; ne 
liktai išėjo lygiomis, bet dargi 
ir pelno atnešė $122,242.

SVASTIKA RIAUS!
Kai hitlerizmo dar nė kvapo 

nebuvo, viena New York mies
to ligoninių į savo' “power 
plaut” dūmtraukį įsimurino 
svastiką, žinoma, tai buvo da
roma dėl dekoracijos. Juk svas
tika kryžiškas ženklas su už
lenktais galais yta kilusi iš 
Indijos ir per, šimtmečius buvo 
vdftdjaina įvairiems pagražini
mams. Tik kai Hitleris ją “nu- 
sisuvino” ir pavertė nacionalšo* 
cialistiniu ženklu, daugelis žmo
nių pradėjo tuo ženklu bjaurė
tis, piktintis, o kai kurie visiš
kai jo nepakęsti. Dabar svasti
ką žmonės kur tik gali ištrina,

to dūmtraukio (kamino) sienų 
dabar ją “iškals”, if toks “iška
limas kainuos $1000.

sena Degtine svei
katai KĖNKSMIN- 
GESNė NEGU NAUJA

Dr. I. Daniel Shorell per 
daugelį metų tyrinėjo alkoholi
nius gėrimus, ir jis patyrė, kad 
jauna degtinė (žinoma, jei tik 
gerai padaryta ir padarytu iš 
geros; sveikos medžiagos) ma
žiau erzina žihogatis skrandį, 
žarnas, kepenis ir, bendrai, vi
są organizmą, ir todėl mažiau 
tekenkia jo sveikatai. Jis sura-

BANDYK—RENDUOK—PIRK!
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radid ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkarhą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tUos 
daiktus ir atrokuojame ką už- 
mokat mums už pataisymą kai 
pirksit naujus . išrengimus.

BIM MERLES
1451 W. 63rd Street 
Tel. Republic 2269.

11 fl D 1 Gėlės Mylintiems g I ĮJ U fl Vestuvėms, Ban- |[jU kietams, Laido- 
1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS ssr 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banldetama • 

ir Pagrabams.

Tel. BOULEVARD 7314

Naujienų-Acme Telephoto
SKRIS APLINK PASAULI —- Moward Hughes, gar

sus lakūnas—milionierius ir pramonininkas kabinoje 
savo specialio, $150,000 lėktuvo, kuriuo žada skristi 
aplink pasaulį. Pradės kelionę iš Newarko. Pirma 
stotis bus 'Paryžius, Francijoje.

:W*

Š:Sį:

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
tautiško Kliubo valdyba 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kūttevičia—mit. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F; Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
38rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
8200 So. LoWe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Ave.j W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį, 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Liėtuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvykb, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm.
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Frands 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutaš. 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėhesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So.

7 Michigan Avenue.

Mike Sinko, 115—

IEŠKAU DARBO. Patyręs ant 
visokios duonos bekerys, esu 27 
rhetiį amžiaus, nevartoju svaigalų.

3204 Litųanica Avė., 1 aukštas 
Tel. CANAL 6579.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

Acme-Nau nenų J eiepnoto
POTVINJS DESPLAINES MIESTELYJE — Vaizdas 

įDesplaįnęs ^ miestelyj c, kuris skaudžiai nukentėjo, jkąi 
išsiliejo Desplaines upė ir užliejo kelia^dęšimts Chica- 
gos priemiesčių. Dabar jau vanduo atsltlgęš.

t"" ■■■■■■ I I .11 IIIP    ■ mo

do, kad senoje degtinėje yra su
siformavusių medžiagų, kurios 
su alkoholiu nieko bendra ne
turi. O juk kai žmogus geria, 
lai jis nori tik to, ką alkoholis 
duoda, vadinasi, smagumo. T 
kam jam sykiu imti ir visoki

nei senstant susidaro, ir kurie 
žmogaus sveikatai daugiau ken
kia, nfegu patsai alkoholis? Iš 
liesų, kam? Gal būt, tik dėl to, 
kad yra susidariusi sdipri tradi
cija, jog degtinė juo senesnė, 
juo geresnė. Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Tai viena. O antra, ro
dos, visi žihbme, kad caro 
“vodkd” teturėjo savyje tik spi
ritą (alkoholį) ir vandenį. Vis 
dėlto iliekas negirdėjo, kad Ru
sijoje jauna “vodka” butų grei
čiau sunaikinusi girtuoklių svei
katą, negu Amerikoje sena 
“whisky”. Kaip tik priešingai.

Taigi, kurie mėgstate “pa
traukli”, nemėtykite pinigų se
nai degtinei, kadangi jauna, y- 
pač “blėndyta”, yra šVėlilėShė 
jūsų sveikatai, negu sena. Ypač 
turėkite galvoje šitą faktą da
bar, kada siaučia depresija, re
cesija ir kitokios labai sunkios 
socialinės ligos.

Dr. Margėris

kįž:;žž^a£Sžšs3

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
KŲ IR MOTERŲ PAŠALPINTO 
KLTUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikaš, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St.. 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gund’eiMon’»»'Ave., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius. 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margėris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

DĖL RENDOS TIES 3436 South 
Emerald Avė. '6 kambarių flatas. 
Pečium šildomas. Pigi renda, nau
jai dekoruotas.

Dėl informacijų matykit J. Na
mon and Co., 6755 So. Western 
Avė., Tel. Grovfehill 1038.
,u t, ■■■■»■.. ..................................................... —

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardaviinui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

Viši 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 pfogos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ J<A1?Ų
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

♦Telefonas VICTORY 1&96

JUOKAI
INFORMACIJOS KITUR

Sena moteris pasiėmusi paš
te plunksną, pildo blanką. Bet 
kaip paprastai būna su pašto 
plunksnomis—herašo sena. Su
pykusi moteris meta plunksną 
į šalį, šnairiai pažiurėjus į paš- 

,to klerką klausia: “Ar su šia 
plunksna Jonas Hancock pasi- 

! rašė Nepriklausomybės dekla- 
1 raciją?” Klerkas maloniai nu
sišypsojęs atsakė: “Atsiprašau

to langelio

< ĮIkI
K V1

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

SUĖMĖ HIPNOTISTĄ —Ro- 
bert Gilbert, Hollywoodo, 
Cal., hipnotistas, kuris buvo 
suimtas už tariamą nužudy
mą nėščios moteriškės Ma- 
rie Colombos, Glcndale mie
ste, Cal.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

< NUŽUDYTAS — King\X>- 
Gray, 52 metų fotografas 
Hollywoode, kurį nušovė 
nežinomi piktadariai. Kūnas
rastas prie pašto rūmų

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193* 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

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

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —PetT 

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraite, 1329 North Dearborn 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Rarnašauskiene, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozierič, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, UI.
Susirinkimai laikomi vifeną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą, valandą popiet Etollywood 
svetainėje, 2417 W. 48rd St., Chi- 
cagb, III.

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

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stosjkus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
sierius P. Pikturna; Kasta Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Šudžia F. Diktus. /

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1988 METAMS: 

John Jackas— pitininirikas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaiti? 
—vice-pirm., 1947 r Stririg St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. 
4348 o. Washtenaw Aver; 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 34th PI.; A. Subaitis, A

Trustees.

DCLASSIFIE
SKELBIMUS

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

IKI 
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

IŠ LIETUVOS

rašt., 
B. J

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

S, Ę. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

BUSINESS CHANCES 
Pardaviinui Bizniai

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

ŠIANDIEN MEDICINOS DR- 
jų Posėdis dr. j. stau- 
.... GAIČ1UI PAGERBTI ,

KAUNAS — Kauno medici
nos draugijų organizacinis ko
mitetas šiandien rengia posėdį 
D-ro Jono Staugiačio 70 metų 
sukaktuvėms pagerbti.

Posėdis įvyks 1938 m. birže
lio 4 d. 7 vai. vakaro V. D. unlv. 
medicinos fakulteto didžiojoje 
auditorijoje (Mickevičiaus g. 
7 nr.). Dienotvarkė: 1. Posė
džio pradėjimas. 2. Garbės pre
zidiumo kvietimas. 3. Sveikini
mai. Pranešimai: Dr. V. Ter 
Tercijonas—Dr. Jonas Staugai
tis—biografiniai bruožai. 5. 
Dr. Kazys Grinius—Šis tas iš 
medicinos istorijos. Po posė
džio 9 vai. vak. Pažangos rū
muose (Laisvės Al 20) įvyks 
vakarienė dr. J. Staugaičiui pa
gerbti. Mokestis už vakarienę 
10 Lt. <

Organizacinis Komitetas

Ūkininką byla ka 
riuomenes teisme

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi renda, 7 kamb. 
viršuj—turi būt parduotas greitai. 
Parduosiu pigiai, išvažiuoju Lietu
von. 3862 Archer Avenue.

PARDAVIMUI restaurantas arba 
priimsiu partnerį, biznis išdirbtas 
arba mainysiu ant taverno. priežas
tis sveikata. 1203 W. 63rd St.

PARDAVIMUI tavernas ar ren- 
dos—priežastis liga. Prieinama. Daro 
gerą biznį. 7127 S. Racine Avė.

PARSIDUODA tavernas partne
rystei iširus—turi paaukuoti. Gyve
nimui kambariai iš užpakalio.

2448 W. 47th St.

PARSIDUODA GROSERNfi ir 
mėsos marketas—gera vieta, gyve
nimui kambariai užpakaly. 2955 S. 
Emerald Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų 
Elektrikinis 
$5600. Kaina 
pinigais.

LOUIS
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee.
■ i .....................  m.

BUSINESS SERVICE 1

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

3HEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

namas, garo Šiluma, 
refrigeratorius, renda 
$21,500; $7,000 norima

MORRIS & CO.

Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

KAUNAS — Vakar posėdis 
užsitęsė ligi 7 vai. vak. šalys 
diskusijas baigė ir prasidėjo, 
kaltinamųjų paskutinis žodis. 
Teismo režoiiucijos laukiama 
šiandie. Byla žiūrima UŽdaro-
mis durimis

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG
NUT
BIG _ _ _ ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

LUMP

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15, metų..
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Cana! 8887

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINK IT 
SAVO BARBENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimą kaino! 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidi.
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12 METU LIETUVIS - PIRMA IR VIENIN
TELĖ CHICAGOS POTVYNIO AUKA

Prigėrė Patvinusioj Desplaines Upėje
Feierverkų Sprogimas Sužeidė 16 Portage Par

ke; Apie 100 Apsidegino Nuo Ugniatraškių

NAUJIENOS, Chicago, III.

Vakar rašėme, kad Liepos 
4 Chicagoje praėjo palygina
mai ramiai, be didesnių nelai
mių. Bet dienos saugumo re
kordą suardė du nelaimingi 
įvykiai, nepriklausomybės die
nai einant prie pabaigos.

Portage Parke, prie Central 
avenue, šiaurvakarinėje Chica- 
gos dalyje, įvyko didelis fejer
verkų sprogimas, kuris sužei
dė 16 žmonių.

Prigėrė T. Shimkus

O netoli Desplaines mieste
lio, Desplaines upė pasiėmė 
pirmą ir vienintelę Chicagos 
priemiesčiu potvynio auką- 
Ten prigėrė 12 metų berniu
kas lietuvis Tbomas Shimkus.

Tas berniukas lankė St. Ma- 
ry’s mokyklą netoli Desplaines. 
Laike atletinio konkurso mo
kykloje, su 14 metų draugu 
Juozo Gumuls, jis nuėjo pa
sivaikščioti patvinuosios1 upės 
krantais. Abu paslydo nuo au
kšto kranto ir įkrito į vande
nį.

fcimkiukas pakliuvo į sukū
rį ir nuėjo dugnan. Gumulsiu- 
ka dviems netoliese buvusiems 
žvejams pasisekė išgelbėti. Tie 
žvejai buvo Joseph DeMarco, 
32, nuo 1362 Fuller ir Leo 01- 
sen, 30, nuo 2812 Grady-

Išgelbėjo Tris
Prie Maywoodo vos nepri

gėrė kūdikis ir du vyrai, bet 
ir juos pasisekė ištraukti.

Diamond ežere, netoli Mun- 
defein, prigėrė besimaudantis 
17 metų ebieagietis Benjamin 
Tignino, 1510 Harrison Street-

Sprogimo Aukos

Portage Parko sprogime dau
giausiai nukentėjo vaikai, su
sigrūdę arti aikštės, iš kur fe
jerverkai buvo šaudomi. Pro
gramai dar neįpusėjus, kokiu 
tai budu užsidegė vežimas, ku
riame buvo sukrauti fejerver
kai ir ugniatraškiai. Ugniai pa
siekus sprogstamąją medžiagą, 
ir fejerverkai ir ugniatraškai 
ėmė sproginėti ir šaudyti tie
siai į parke stovėjusią miną.

Daugiausiai teko arti stovė
jusiems vaikams.

Parke buvo apie 50,000 žmo
nių. Sprogimui įvykus kilo pa
nika ir visa minia ėmė verž
tis prie varįų. Spųstis buvo di
džiausia. 'Policija stebisi kaip 
tai įvyko, kad sužeistųjų skai
čius buvo palyginamai mažas, 
ir baimės apimta minia nei 
vieno kūdikio nesumindė.

Fejerverkus operavo du dar
bininkai iš United States Fire- 
works bendrovės, South Be- 
loit, III. Jie aiškina, kad ant 
vežimo užkrito\ degantis iš
sprogdinto fejerVerko popier
galis, bet jie nespėjo laiku jo 
pastebėti.

Kai kurie sprogimo sužeisti 
vaikai ir suaugusieji neteks a- 
kių arba rankos arba kojos, 
bet daugumos žaidos nebuvo 
sunkios.

Bet tai dar nevisos liepos 4 
d., “iškilmių” aukos. Apie šim
tas vaikų ir suaugusių Chica
goje apsidegino savo kiemuo
se ar gatvėse sprogdindami 
ugniatraškius. Mirčių nebuvo.

Keturis Užmušė Traukinys
Beveik vienintelė Chicagos 

įvyko naktį, iš pirmadienio į 
traginga automobilio nelaimė 
antradienį, prie Blodgett, I1L, 
netoli Joliet- Alton linijos trau
kinys sudaužė automobilį, ku
riame važiavo keturi chicagie- 
čiai. Visus užmušė:
...Milbert Sode n, 751 West 60 
Street;

Laura Kostecki, 6039 South 
Green: į

Mrs. Bert Nellis, 6039 South 
Green, ir

Roy Treman, &lth ir Peoria.
Štai kaip chicagiečiai pra

leido Liepos 4 d.:
200,000 suvažiavo j piknikus 

i ir miškus Chicagos apylinkėj;
83,146 aplankė Brookfield 

muziejų;
60,000 dalyvavo Grant Par

ko koncerte
60,000 buvo Soldier’s Ficld 

nepriklausomybės dienos iš
kilmėse, ir apie 200,000 ma
šinų išvažiavo provincijon.

Visoj Illinois valstijoje pir
madienį automobilių nelaimė
se žuvo 26 žmones. R.

Apvažiuokit “Apie 
Visa Pasauli” 
Amerikoj
Aplankykite “Rusiją”, “Suomi

ją”, “Angliją”, “Norvegiją”

Amerikos miestai turi keistą 
nomenklatūrą ir, pasak Chica- 
go Motor Club, galima apva
žiuoti veik apie visą pasaulį ir 
aplankyti daugelį valstybių ne
išvažiuojant iš Jungt. Valstijų.

Pav., galima aplankyti Rusi
ją, Angliją, Airiją, Suomiją ir 
Norvegiją čia pat Jungt. Vals
tijose. Religiniai turistai gali 
rasti Ievą, Jobą, Arką ir Naza
retą, o ypatingų valgių ieškoto
jai gali rasti Turkey Brcad 
Loaf, Ilamm, Jelle, Kake, Pie 
ir net paragauti Red Wine ir 
tada užbaigti su Coffee. •4

Jeigu jus norite pakeisti me
tų sezonus, jus galite pasirink
ti Pavasarį, Vasarą, Rudenį ar 
Žiemą keturiose valstijose. Jus 
galite pasirinkti ir gimines, 
pav.. Gramsie, Dad, Sisters, 
Brothers ar Triplet.

Jeigu norite naujo automo
bilio, tai galite rasti Ford, 
Chevrolet, Austin, DeSoto ar 
Pontiac. Bet jeigu norite bran
gesnio ir didesnio automobilio, 
iai'rasite Packard, Lincoln ar 
Cord. Jeigu jums nepatinka 
dabartinis oras, tai toli neva
žiuodami rasite Fine, Breeze, 
Chilly, Gale, llaib, Snow, Cyc- 
lone, Rains, Muddy ir Mist.

Panelės ras Bow, New Yor- 
ke, Romeo, Michigane, Bache- 
lor, Californijoj, Man, West 
Virginijoj ir Love, Kentucky. 
Be to Loveland, Coloradoj, Lo- 
veloch Nevadoj. Nors jos neras 
“Husband”. Bet vistiek ras 
“Date” South Dakotoj. Kortų 
lošėjai ras savo pasirinkimui 
Ace, Kink, Queen, Jack, Joker, 
Spade, Heart, Diamond, Deal, 
Curting, Haud„ Ante, Passing, 
Beauff, Call ir Straights.

Tai Amerikos miestų vardai.
Bet keisčiausia, kad yra de

vyni paštai, kurie turi vardą 
Ripley.

Nudarė Draugą Už 
Galioną Vyno

Northsidės policija suėmė 
54 metų Gabriel Lebacką, 825 
Milwaukee, kuris susiginčijęs / 
su draugu Joseph Lawrence, 
49 metų WPA darbininku, jį 
nudurė peiliu. Ginčas kilo dėl 
galiono vyno.

Vasara Tikrai
Tau Čia

Dabar nėra jokios abejonės, 
kad vasara jau čia. Vakar Chi
cagos policistai gavo depart- 
mento sutikimą mesti į šalį 
uniformos švarkus. Tarnybos 
metu policistai dėvės mėlynus 
marškinius.

Seimo Delegatai 
Šįvakar Raportuos 
SLA 36-tai Kuopai
Šįvakar Mėnesinis Susirinki

mas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

IACME-NAUJIENŲ Foto:

MOTINA.— Joan Blondell, žy- 
mi filmų aktorė, > kuriai birželio 
30 d., gimė astuonių, svarų mer- 
gaitė. Jos vyras yra garsusis ak
torius Diek Powell.

Šįvakar Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South Ilal- 
sted Street, įvyks svarbus SLA I 
36-tos kuopos susirinkimas. Iš 
SLA 40-tos seimo grįžę nariai 
išduos kuopos nariams rapor
tus apie seime padarytus tari
mus ir atliktus darbus.

Susirinkimas bus labai įdo
mus ir visi nariai yra ragina
mi atsilankyti.

Pradžia lygiai 8-tą valandą 
vakare. Narys

ima saliutą Gettysburge, Pa., kur pereitą sekmadienį jis pašventino Amžinos 
Taikos paminklą. 'Paminklas degs amžinai ir buvo pastatytas ant tos vietos, kur 
įvyko kruvinas civilio karo mušis tarp šiaurinių ir pietinių valstijų. Paminklą 
galima matyti užpakalyje. .............

t

NAUJIENŲ-ACME Photo
NE VENECIJA, O CHICAGO —- Panašias scenas pereitą savaitę buvo gali

ma matyti beveik visuose Chicagos šiauriniuose priemiesčiuose, kuriuos už
liejo patvinusios nuo didelio lietaus upės. Vanduo vakar ir užvakar atslūgo, 
tad gyventojų daugiau nebekamuoja. Nuostoliai miesteliams ir ūkininkams 
siekia apie $5,000,000. ,

, ACME-NAUJIENŲ Telephoto
ŽUVO ŠEŠI KASĖJAI — Kasėjai ir jų šeimos bei draugai prie Praco, Alabamos 

kasyklų, kur uolos užgriuvo ir užmušė šešis kasėjus ir nežinomą skaičių kitų pa
laidojo” kasyklų tuneliuose. .

Mirė Pajutęs, Kad 
Neteko Kojų

Traukinio Nelaimės Auka

66 metų Chicago Heights gy
ventoją Andrew Gurką prie 
17-tos gatvės ^suvažinėjo trau
kinys.

i Nugabentas ligoninėn ir dak
tarų apžiūrėtas Gurka atga
vo sąmonę. Bandė atsikelti iš 
lovos, bet pAjutęs, kad nelai
mėje prarado abi kojas, Gurka 
taip susijaudino, kad širdis ne
atlaikė ir jis mirė vietoj.

Mirė Bepietaudama* . 1 ...
Bepietaudama pas savo tė

vą Fred Burdick, 2640 W. Ad
ams Street, staigiai mirė 20 
metų Mrs. Genevieve Sourvile, 
nuo 2011- Washburne avenue.

• Priežastis buvusi širdies liga.

........  ................... t Trečiadienis, liepos 6, 1938

PRISAIKINO GRAND DŽIURY CHICAGOS 
PIENO MONOPOLIO TYRINĖJIMUI

Prasideda svarbi byla liečianti visus 
Chicagos gyventojus

Vakar Chicagos federalis 
teisėjas Wilkerson prisaikino 
grand džiurę, kuri darys Chi
cagos pieno monopolio tyrinė
jimą.

Monopolio klausimą kelia 
federalė valdžia. Apie metus 
laiko atgal ji atsiuntė Chica-I 
gon prokurorą Leo F. TierneyJ 
kuris su dideliu štabu agentų 
rinko įrodymus.

Surinktą medžiagą prokuro
ras perduos grand džiurei, ku
ri savo keliu šauks apie 300 
chicagiečių tardymui. Visi tie 
liudininkai yra arba pieninių 
viršininkai arba turi ką nors 
bendro su aprūpinimu Chica

Chicagos Pinigai 
“Tinginiauja”

Chicagos bankai skelbia, 
kad antro bertainio pabaigo
je (birželio 30) turėjo $3,200 
milionų dolerių depozitų- Ant 
rankų turėjo $1,424 milionų 
grynais pinigais. Tuo pačiu 
laiku paskolos sumažėjo $605 
milionais dolerių.

Bankai turi krūvas pinigų, 
bet bizniui sumažėjus negali 
jų paleisti darban, bet to, dėl 
depresijos nusilpusiems biznie
riams bijo duoti paskolas. To
kiu budu, Chicagos bankuose tarp 
milionai dolerių “tinginiauja.

Priėmė Jauną
LietuviC.

Kariuomenėn
a , —--------

Kariuomenės rekrutų skyr- 
ius Chicagoje pereitą savaitę 
priėmė kariuomenėn būrį jau
nuolių, tarp kurių yra vienas 
lietuvis Antanas P. Kvedaras, 
lietuvis Antanas P. Kvedaras, 
mija reikalauja high school 
mokslo. Priima kai kada kan
didatus ir be high school mok
slo, bet jie turi pasižymėti ypa-
liūgais kareiviavimo gabumais.

Suėmė Jaunuolius 
Už 50 Apiplėšimų

Trys 17 metu jaunuoliai pri
sipažino policijai, kad papildė 
50 apiplėšimų.

Buvo suimti, kai policija 
juos užtiko su revolveriai ir 
tuščiais čemodanais grobiui. 
Jaunuoliai yra 16 metų John
Grafton iš Canton, O., James 
Gilmer. 17, nuo 1800 Armitage 
avenue ir Edvvard Surma, 15 
nuo 1425 Wood Street.

Mirė Garaže
Garaže ties 2836 N. Ridgeway 

avenue nuo automobilio dujų 
mirė 46 metų Frank Wara- 
komski- Kadangi automobilio 
motoras ėjo ir durys bei lan
gai buvo tampriai uždarinėti, 
tai manoma, kad Warakoinski 
nusižudė.

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 PAžYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk* 
u paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai ją be

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

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

gos gyventojų pienu. Pavyz
džiui, bus šaukiami liudyti 
Chicagos sveikatos de
partamento daktarai, pieninin
kų sąjungos viršininkai, pie
no butelių fabrikantai ir tam 
panašiai. Tardymas apims ne- 
vien pieno “trustą”, bet ir Chi
cagos “aiskrymo” ir sūrio “tru
stą”.

Federalė valdžia atrado, kad 
Chicagos pieninės ūkininkams 
už kvortą pieno moka po 3 ir 
% centų, o chicagiečiams par
duoda po 12 centų už kvortą. 
Jei pasiseks Chicago monopo- 
lę suardyti, tai už pieną šeimi
ninkėms reikės mokėti žymiai 
mažiau negu dabar.

Paskyrė $1,286,813 
Chicagos kelių 
Gerinimui

Platins Irving Park Avenue

Valstijos viešųjų darbų biu
ras paskyrė $1,286,813 pinigų 
pegerinimui gatvių Chicagoje 
ir vieškelių Cook apskrityje. 
Prie tų pinigų federalė valdžia 
žadanti pridėti dar $410,500.

Didžiausia dalis pinigų eis fi
nansavimui praplatinimo ir pa
gerinimo Irving Park bulvaro 

Pulaski avenue ir Central
avenue. Kita stambi suma pi
nigų eis iškasimui tunelio au
tomobiliams ir pėstiems po 
New York Central gelžkelio bė- 
gėmis prie 83-čios gatvės, tarp 
Dorchester avenue ir Ellis.

Turi Gerus
Dantis

Mrs. Shirley Brown, 1521
Brbokside, 28 metų vvaukega- 
nietė, turi gerus dantis. Kai ją 
užpuolė plėšikas, tai ji taip 
skaudžiai įkando jam į ran
ką, kad nieko nepešęs piktada- 
ris pabėgo.

JUOKAI
PROTO SILPNĖJIMAS...

Nebe pirmos jaunystės mo
teris važiuoja automobiliu, 
staigiai sukteli, nebeišlygina ir 
tiesiai... sieną. Automobilio 
trenksmas... ligonine ir atsiga
vimas. Prie lovos stovi gydy
tojas ir gailestingoji sesuo.

—Taigi, apžiūrėjimas baig
tas,—taria gydytojas ir toliau 
diktuoja sesutei užrašyti: — 
įlaužta ranka, išnarintas pe
tys ir dideli odos įdrėskimai... 
Dar vienas klausimas pacien
tei: kiek poniai metų?

Penkiasdešimt dveji, — at
sako ši.

(Prašau užrašyti, kad konsta
tuotas ir proto susilpnėjimas, 
—priduria gydytojas. .

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




