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CARDOZO BUVO LIBERALAS, NAUJO
SIOS DALYBOS ŠALININKAS

Skaitėsi vienu gabiausių šalies juristų
PORT CHESTER, N. Y., Jie-iriausiojo teismo dauguma sla

pos 10. — Sekmadienj daryta 
prisiruošimai laidotuvėms buvu
sio Vyriausiojo Jungt. Valst. 
teismo nario, teisėjo Benjamin 
N. Cardozo. Iš visų šalies da
lių plaukė telegramos reiškian
čios gailestį dėl teisėjo Cardo
zo mirties. Ir pirmas apgailes-
taujančiųjų tarpe buvo prezi- Teisėjas Cardozo buvo kilęs 
dentas Rooseveltas, artimas ve-jiš žydų šeimos, kuri, Ispanijos 
lionies draugas ir politinių bei ir Portugalijos inkvizicijos per- 
ekonominių pažiūrų bendras. sekiojama, pasiekė Jungt. Vab 

Cardozo laidotuvės įvyfcs pir- stijas jau seniai. Vienas jo tė- 
madienį 2 valandą popiet. Iš vukų, rabinas, stebėjo Jurgio
teisėjo Irving Lehman namų 
kūnas bus palydėtas į Congre- 
gation kapines, Cypress Hills 
miestely, Long Island.

Cardozo mirė dėl širdies li
gos šeštadienio vakare teisėjo 
Lehman namuose. Mirtis ištiko 
jį 68 metų senumo.

Jis buvo ilgai prezidento 
Roosevelto draugas, ir tik šeš
tadienį prezidentas ir p-nia 
Roosevelt pasiuntė ligoniui gė- 
Uų. ;

Vyriausiajame Ateisme teisė
jas Cardozo buvo' aiškus libe
ralas, Naujosios dalybos šali
ninkas. 1934-37 metų laikotar
piu, kai konservatyvioji Vys-

Paskyrė arbitracijos 
tarybą streikui lik

viduoti
DĖS MOINES, Iowa, liepos 

10. — Iowa valstijos guberna
torius Nelson D. Kraschel šeš
tadienio vakare paskyrė arbi
tracijos tarybą Maytag plati j a- 
mų mašinų darbininkų streikui 
likviduoti. Į tarybą įeina Frank 
Wilson, Iowa skyriaus angličf- 
kasių unijos prezidentas; E. H. 
Pollard atstovaująs Maytag 
kompaniją, ir B. F. Kaufman, 
Dės Moines bankininkas, kurį 
Wilson ir Pollard pasirinko kai
po trečią tarybos narį.

Moteriškų rūbų siu
vėjų unija laimėjo 

bylą
KANSAS CITY, Mo., liepos 

10. — Prieš kurį laiką federa- 
lis šio apskrities teismas išlei
do indžionkšeną taikytą uždrau
sti pikietavimą Donnely Gar- 
ment dirbtuvės, kurios darbi
ninkus stengiasi suorganizuoti 
International Ladies Garment 
unija. Valstijos vyriausias teis
mas įsakė iš naujo bylą nagri
nėti. Iš naujo bylą nagrinėjant 
teisėjas Collett panaikino in
džionkšeną.

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

Debesuota; mažai pakaitos giau nei dešimt sužeista leng- 
temperatūroj; lengvi ir viduti- viau, kai viesulas užgavo And- 
nio stiprumo vėjai; saulė teka'over miesto pakraščius vėlai 
5:24, leidžiasi 8:27 valandą. 1 šeštadienį popiet.

vė lauk Naujosios Dalybos įsta
tymus, teisėjas Cardozo rodė 
tiems įstatymams pritarimo. 
Iš 27 Naujosios Dalybos įsta
tymų, patekusių į Vyriausiąjį 
teismų, Cardozo užgyrė 22 — 
dažnai išeidamas prieš teismo 
narių daugumos nusistatymą.

Washingtono inoguraciją kaipo 
pirmo Jungt. Valstijų prezi
dento. Kitas jo protėvis buvo 
pėstininkų kapitonas Washing- 
tono vadovybėje.

Paties teisėjo Cardozo tėvas 
buvo irgi teisėjas — paskilbu* 
šio Tammany boso Tweedo pa
taikūnas. Norėdamas atsilygin
ti už tėvo nuodėmės šaliai ge
rais darbais teisėjas Cardozo 
pašventė savo jėgas pažangos 
darbui ir pasižymėjo nepapra
stai švariu, kuone asketo gy
venimu. Skaitėsi vienu gabiau
sių šalies juristų, ir dar jau
nose dienose buvo žinomas kai
po advokatų advokatas.

Išmetė jš automobi
lių unijos buvusį 

viršininką
DETROIT, Mich., liepos 10. 

— TS-reitą šeštadienį automo
bilių darbininkų unijos pildo
moji taryba teisė ir, radusi 
kaltą, išmetė iš unijos buvusį 
jos sekretorių-iždininką George 
Addes. .-r

Teismas laukia dar keturis 
automobilių unijos viršininkus, 
būtent vice-prezidentus Richard 
Frankensteen, Ed Hali, Wynd- 
ham Mortimer ir Walter Wells.

Unijos prezidentas Homėr 
Martin šiuos savo pagalbinin
kus prieš kurį laiką buvo su
spendavęs.

Paleido iš kalėjimo, 
pasiuntė į koncen
tracijos stovyklą

KITZBUEHEL, Vokietija, lie
pos 10. — šeštadienį čia tapo 
paleisti iš kalėjimo keli buvu
sio Austrijos premjero Schu- 
schniggo šalininkai. Kalėjimo 
kieme paleistieji kaliniai pasi
tiko savo žmonas ir čia pat pa
darė vieną kitą nepalankią pa
stabą nacių adresu. To ir už
teko. Juos naciai vėl suėmė ir 
pasiuntė į koncentracijos sto
vyklą.

Du žuvo, daug sužei
stų dėl viesulo

ABERDEEN, S. D., liepos 
10. — Du žmonės buvo užmuš
ti, du sužeisti sunkiai ir dau-
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KUPIŠKYJE. — Didelės kariuomenės ir visuomenės bei senovės dienos iškilmės Kupiškyje, į kurias buvo suplaukę keliasdešimt tūkstančių kupiškėnų ir 
buvo atvykę daug svečių iš Kauno. Čia matyti (iš kairės aukštai) Tautinės Kultūros ir Propagandos įstaigos vedėjas prof. Iz. Tamošaitis 1. e. krašto ap
saugos ministro p. kariuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis, ministras pirmininkas kun. Vladas Mironas, Kupiškio teisėjas Ad. Dulevičius, seimo vice
pirmininkas kupiškėnas dir. agr. Alf. Gilvydis, I divizijos vadas brig. gen. Pundzevičius, jaunos tautiškuose drabužiuose kupiškietės (apačioj), kupiškie- 
tė gimnazistė įteikia kariui padovanotą šautuvą (viduryje), minios kupiškėnų ūkininkų (dešinėje aukštai) ir kupiškėnų senės traukia senas dainas (de
šinėje apačioje).

I

DEŠIMT VOKIEČIU NUBAUSTA DĖL 
RIAUŠIŲ KLAIPĖDOJ

Kitus dar laukia karo teismas
KAUNAS, liepos 10. — Lie

tuvos kariuomenes komanduo-; 
tojas Klaipėdoje paskyrė septy
niems vokiečiams koncentraci- I 
jos stovyklą dėl riaušių kėlimo'
birželio 22 dieną, kaip į Klai- sti keturi policininkai. Pasku- 
pėdą atplaukė vokiečių laivas tinėse riaušėse, būtent birželio 
Preussen. Trims kitiems riau-'28 d., du lietuviai buvo sužei- 
šių kėlėjams paskirta bausmėj sti mirtinai ir tūlas skaičius 
po tris mėnesius kalėti. I kitų nukentėjo lengviau.

VOKIETIJA STATYS FORTUS PRAN
CŪZUOS PASIENIU

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 10. — Vokietijos pasieniu 
Francuzija yra pastačiusi vadi
namą Maginot ruožą. Tas ruo
žas tai eilė plieno ir konkrito 
fortų Francuzijos apginimui 
nuo vokiečių įsiveržimo.

Dabar ir Vokietija nutarė 
pastatyti, iki 1939 metų, eilę 
fortų pagal Francuzijos sieną. 
Vokiečių tvirtovių statymo tik

Bolivijos - Paragua- 
jaus ginčą spręs ar

bitracijos budu
BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 10. — Bolivijos, Para- 
guajaus, Argentinos, Brazilijos, 
Chile, Peru, Uruguajaus ir 
Jungt. Valstijų atstovų konfe
rencijoj nutarta arbitracijos 
budu spręsti Bolivijos-Para- 
guajaus ginčą dėl Gran Cha- 
co.

Kinai sunaikino 50 
japonųlėktuvų

SHANGHAI~ Kinija, liepos 
10. — Kinų karo vadovybė šeš
tadienį paskelbė, jogei t kinai 
sunaikino 50 japonų karo lėk
tuvų ir pagadino penkis karo 
laivus eilėje užpuolimų išilgai 
Yangtze upės. Japonų lėktuvai 
buvo sunaikinti Anking aero
drome.

Tuos vokiečius, kurie yra 
kaltinami riaušių kėlimu kai 
Klaipėdon atplaukė laivas Han- 
sestadt Danzig birželio 28 die
ną, teis kariuomenės teismas.

Pirmose riaušėse buvo sužei- 

slas yra sulaikyti francuzų įsi
veržimą Vokietijon, jeigu vo- 
kiečiamą tektų pulti Čekoslo
vakiją ar kurioj kitoj vietoj 
plėsti savo užsimojimus rytų 
link.

Jau dabar Vokietijos sustip
rinimams dirba 500,000 žmo
nių. Sustiprinimų ruožas eis 
nuo Šveicarijos iki šiaurės ju
ros.

20,200,000 gauna val
džios pašalpą

WASHINGTON, D. C., liepos 
10. — Socialio Saugumo Tary
ba pereitą šeštadienį paskelbė 
raportą, kuris rodo, jogei 6,- 
400,000 šeimynų, turinčių ben
drai 20,200,000 žmonių, gegu
žės mėnesį gavo tokia ar kito
kia forma visuomenės pagal
bos. Visa federalios valdžios, 
valstijų, ir vietinių valdžių pa
galbos suma tą mėnesį siekė 
$247,750,000.

• Tautinės olimpijados komi
tetas amerikiečiams Justinui 
Mackevičiui, Jonui Eudeikiui, 
Stasiui Balzekui, Juozui Budri
kiu ir Michaeliui Flynui, iš Chi- 
cagos siunčiantiems į Lietuvą 
sportininkus, suteikė Tautinės 
olimpiados garbės narių rėmė
jų vardą.

Harlan teismas eina 
prie galo

LONDON, Ky., liepos 10. —
Pereitą šeštadienj. sukako as
tuonios savaitės, kai nagrinė
jama byla iškelta Harlan kaun- 
tės anglies kompanijos ir še
rifams dėl to, kad jie vartojo 
smurtą tikslu neleisti anglia
kasiams organizuotis į uniją.

Kaltinamųjų vyriausias ad
vokatas Charles I. Dawson šeš
tadienį pareiškė, kad gynėjams 
ims dar apie savaitę laiko kal
tinamųjų pusę apibudinti. Pro
kuratūra mano į keturias die
nas atremti gynėjų argumen
tus. Kitos trys ar keturios bus 
pašvęstos paskutinėms advoka
tų kalboms. Taigi prisiartins 
liepos 23 dieną, kurią tikimasi 
pavesti bylą prisaikintųjų posė- 
dininkų sprendimui.

Pradėjo 4 atakas 
ofensvve nrieš

Valenciją
HENDAYE, Francuzija, lie

pos 10. — Ispanijos sukilėliai, 
paėmę Nules, sekmadienį pra
dėjo keturias atakas ofensyve 
prieš Valenciją. Lojalistai stip
rina pozicijas Valencijos apgy
nimui.

Darbo Santykių Ta
ryba įsimaišė į New

Orleans streiką
NEW ORLEANS, La., liepos

10. — Nacionali Darbo Santy
kių Taryba pereitą šeštadienį 
įsakė padaryti atsiklausimą Jika žmonių 
vietos automobilių ir trokų šo
ferių tikslu nustatyti, ar CIO( 
ar ADF dauguma darbininkų 
nori priklausyti.

WASHINGTON, D. C., lie
pos 10. — Washingtono rate
liuose, spėjant kas bus paskir
tas velionies teisėjo Cardozo 
vietai Vyriausiajame teisme, ’ 
sekmadienį ypač dažnai minė
tas senatoriaus Wagnerio var
das.

AMERIKA NORI PAŽANGIOS VALD
ŽIOS - SAKO PREZ. ROOSEVELTAS

OKLAHOMA CITY, Okla.A 
liepos 10. — šeštadienį prezi
dentas Rooseveltas kalbėjo Ok- 
lahoma City, Okla. Jis pavei
kė pritarimo senatoriaus Tho- 
mas kandidatūrai. Be to, jis 
užgyrė kandidatūrą senatoriaus 
Hattie Caraway (moters) kan
didatūrą Arkansas valstijoj.

Prezidentas įspėjo balsuoto
jus saugotis žmonių, kurie nuo
lat skelbia “savo didelį pasi
šventimą idėjai, bet pabėga, 
kai reikia balsuoti”, ši pasta
ba buvo atkreipta prieš kon- 
gresmaną Smithą, kuris deda- 

j si prez. Roosevelto šalininku, 
bet balsavo prieš farmų progra
mą, prieš Vyriausiojo teismo 
perorganizavimą ir susilaikė

Lojalistai priims sa
vanoriams atšaukti 

planą
BARCELONA, Ispanija, lie

pos 10. — Ispanijos respubli
kos vyriausybė šeštadienį da
vė suprasti, kad bendrai jai at
rodo priimtinas Britanijos pla
nas svetimšaliams savanoriams, 
kariaujantiems Ispanijoj, at
šaukti.

16 žmonių sužeista 
Palestinoj sek

madienį
JERUZALĖ, Palestina, Ropos 

10. — Sekmadienį dar šešio- 
sužeista arabų-žy- 

dų riaušėse. Bomba mesta į 
vieną busą sužeidė dešimt žy
dų. Kita bomba sužeidė žydą, 
buso šoferį, ir du pasažierius.

NEW YORK, N. Y., liepos 
10. — Howard Hughes, pasi
žymėjęs Amerikos aviatorius, 
ir keturi jo bendrai sekmadie
nį, 6:20 valandą popiet, išlėkė, 
per Atlantiką į Paryžių. Ke
lionę į Paryžių jie tikisi atlik
ti be sustojimo į 22 valandas. 

nu* algų-darbo valandų biliaus 
balsavimo.
'”Thrp ko kita Oklahomoj pre
zidentas pasakė: “Amerikai rei
kia nuolatinio progreso libera
lios kripties valdžios. Amerika 
reikalauja, kad tas progresas 
butų sveikas ir sąžiningas. 
Amerika nori valdžios su sie
la.”

Iš Oklahomos prez. Rooseveb 
tas išvažiavo į Fort Worth, 
Texas, kur trumpą laiką pasil
sės pas savo sūnų Eliot.

Didžiulės minios susirenka 
prez. Roosevelto kalbų klausy
ti ir jį pamatyti. Jo populia
rumas pasilieka taip didelis 
žmopių tarpe, kaip kad buvo 
praeity ir, rasi, dar padidė
jęs.

Pietų Amerikos res
publikos žada priim

ti pabėgėlius
EVIAN-LES BAINS, Francu

zija, liepos 10. — 32-jų šalių 
atstovų konferencijoj, kuri ieš
ko vietos pabėgėliams iš Vo
kietijos ir Austrijos apsigy
venti, šeštadienį Meksikos at
stovai pareiškė, kad jų Šaly 
tūlam skaičiui pabėgėlių bus 
prieglaudos ir progų dirbti.

Kitos šalys, kuriose numato
ma vietos pabėgėliams, yra: 
Peru, Brazil ir Colombia — 
Pietų Amerikoj. Chile ir Uru- 
guay nesutiko kvotų imigran
tams padidinti. Venezuela ir 
Ecuador taipgi priešingos nau
jai imigracijai.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Nauji reiškiniai šen arki e 
žemaičių krašte
(Tęsinys)

Eina' moterėlė iš valsčiaus į 
valsčių, iš kaimo j kaimų, iš 
kiemo j kiemą. Eina priklaup
dama pakelėse prie kryžių, lan
kydama bažnyčias, poteriauda
ma kapinėse. Nei elgeta, nei 
prekiautoja. Kiekvienoje sody
boje ji susiranda' žmogų, galin
tį išklausyti jos naujienų.

—Einu iš Plungės, iš stebuk
lų vietos. Dideles dovanas Die
vas Plungei suteikė, stebuklų 
šyla apdovanojo.

žmogus klausosi ir mano: — 
Žinau stebuklingą Kretingą, ži
nau stebuklais garsią Šiluvą, 
važiuojam prie Gruzdžių šv. Ro
ko... Bet Iš kur ta Plungė ste
buklų pasigavo? Būdavo, įkau
šę vyrai dainuodavo: “Plungėj 
gėriau, Pluhgėj šokau, Plungėj 
uiiavojau... Apie jokius stebuk
lus nė kalbos nebūdavo.

Bet motei ėlė nežinia kas to
kia, nežinia ko po svietą klajo
ja, dėsto toliau:

—Suvažiavo šiemet j stebuk 
lingą vietą Plungę prie Parte’ės 
Švenčiausios Liurdo žmonių 
kaip miško. Su visokiomis ligo
mis suvažiavo, — raiši ir akli, 
ir proteliais aptemusiais, ir są- 
nasiais kiaurais. Tik pasimeldė 
prie Liurdo, Dievas stebuklą ir 
parodė. 41 kriukį prie šventos 
vietos palikę šlubieji sveikutė
liai grįžo namo Dievą garbinti...

Senukės tuoj atsimena’ visas 
savo ligas, nei Kretingoje, nei

«•> — I M 6 K Ė T I — $5?
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265
34 PLYMOUTH Sedan ..... $225
34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... ‘$265
33 PONTIAC Trk. Sedan.... ’ $195
32 DE SOTO Sedan ........... $145
31 CHRYSLĘR Sedan ....... $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan ............... $95
31 CHEVROLET Sedan ....... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan ........ j.-....... ■. $60
50 KITOKIŲ PAŠIRIN-

RIMUI PIGIAI KAIP C O
Faipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI rOAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara._ _ ____ A

Žemaičių Kalvarijoje, nei Šilu
voje neišgijusias ir tudj klau
siusi kelio į Plungę^ — kaip nu
važiuoti ir kuris ten pats ste
buklingasis sezonas.

Išsišneka, jšsilinguoja senu
kės, pasivalšlnį vargais pasi
guodžia. , Viėšhia lazdele pksi- 
ramšfeiuOoaihh vėl kepš, keįš 
— sprudįnA toliad, į kitą Sody
bą apie Plungės Liiirdą papasa
koti. '

Ne .tuščiai Žemaitija iš senų 
šeudyės švebtąja* btiVd įjtamih- 
ta. Ne tik kiužiai ir Šventųjų 
stovyklos žemalčltį įiit| reginį 
Jausriią žymi, bei ii* paslanku
mas šventas vietas, kad ir toli
miausias, aplankyti, sveikatos 
išsimelsti, atlaidą pelnyti, Die
vo palaimos Išprašyti. Visa tai 
Žemaičiams tebėra gyva ir reik
šminga vis dėl to Vienas kitas 
ima ir subliuzrtija: “Ritą taft 
vaikščiodavo agentai Zingerio 
mašinas siulynėdahii, (paskui ėjo 
paveikslų didintojai, o dabar 
štai naujų stebuklaViečių skel
bėjos”...

Žemaitijoje beiškilsi žyrtii vi
sokeriopa pažanga, žemaičiuose 
dygsta nauji židiniai, iš kurių 
negreitas galvoti ir veikti že
maitis mokosi ne tik ūkinio Su
manumo ir bendrai praktinio 
gyvenimo gudrybių. Geras kiek
vienas veiksmas, kuris gali su
teikti žmonėms gerų pavyzdžių 
ir naujų teigiamų idėją.

žemaičiai tai pastebi, džiau
giasi ir mokosi. Ir tas mokslas 
gali duoti tam tikrų 'vaisių.

Netoli Pajūrio miestelio ke
leivis pastebi kiek keistoką 
vaizdą, iš karto net ne visai iš
aiškinamą.

Stovi pakelėje gražus mūrinis 
pastatas, ar tai gyvenamas na
mas, ar tai dirbtuvė. Ant to 

Į'namo stogo kryžius, q prie na
mo galo — lentpiuve. kiėipas 
priverstai rąstų. — Kodėl aiit 
lentpiuvėš stogo kryžius pasta
tytas? — Klausia šaVęs ir kitų 
haivUs pakeleivis.

Pasirodo, paprastas dalykis i 
senas lePtpiUvės savininkas tą 
įmonę ir kokį ten nejudomą 
turtą užrašė vienuoliams. Da
bar ten vienuolynas ir vienuo

Taupyk-
pelnyk vargo nematysi

liai ėkšplbatddja Jmbhę.
Seiiiikai Ūkininkai, ilet dvare

li (į ar kokių įmonitį Dėl turtų 
savininkai nujausdami netoli
mą mirtį savo iuktus įaiieka 
bažnyčioms ar Vienuoliams, 
kad už j bos butų mėldžlaib-dsi 
ir amžinas gyvenimas, patikri
namas. žinoma, daugeliu atve
jų tokią paskutinę tėvų t valią 
vaikai išgirsta po to? kai ta va
lia pareikšta' ir užfiksuota. Ky
la daug nesusipratimų, skau
džiu scenų, kai vaikai ar iš 
Kdbho, dr iš kitų darbo vietų 
divykę sdžiijb, savo taviškių 
gimtų lizdį taip nelauktai ir 
nepelnytai netenką...

Tokių faktų žemaičiai šųmi- 
iii gdną daug, ir, žinonia, atitin
kamai komebtubja.

žinoma, senam Žmogui, — so
dybos ar įmonės savininkui, ku
rio vaikai išsiskirstę, išplitę, vi
sokiais darbais Užsiėmę, — liūd
na vienaip, be jokios paguodos, 
be patarimų Ir pasikalbėjimų 
pomirtinio gyvenimo temomis. 
Kaip gerai, kad tok j apleistą, vi
sokių juodų minčių ėddmą Žmo
gų pačiu laiku aplanko jautrus 
vienuolis ar kunigas, galįs su
raminti jo besiblaškančią sielą, 
išspręsti abejojimus ir visUs 
amžinybės klausimus. Apsilan
kymas virsta glaudžia bičiulys
tė, b paskui — jau viskas Sia- 
vaime suprantama...

Darbščių vienuolių Vedamos 
įmoriės ar uki'ai apylinkiai duo
da gerų pavyzdžių. Kyla žemai
čių Ūkinis sumanumas, platėja 
akiratis. Įžvalgesnis žemaitis 
reiškinius pradeda sverti pagal 
jų vertę.

Vienas stambus ūkininkas pa
sakojo atsitikimą, kuris rodo 
begimstantį tame krašte visa
pusį praktiškumą:

—Ir gerai padarė klebonas 
skirdamas tokias atgailas. Ko
kios pirma būdavo tos atgai
los? “Sukalbėk rožančių”, “ap
eik keliais stacijas”, “sukalbėk 
visų šventų litaniją ’. O dabar 
va, pasakė pamokslą. Pabarė 
davatkas ir nuodėmingas mote
ris, paliepė susirinkti, — atgai
lą duosiąs. Ir davė: viena triš 
dienas klebonijon rugienų grėb
ti, kita, nuodėmingesnė, gavo ir 
daugiau atidirbti: tai bent at- 
gaila: ir Dievui garbė, ir žmo
gui nauda..i

Beje, ne visi tuo tdip paten
kinti: kai kurių ūkininkų šini- 
tadieneš per patį darbymetį 
dihgd’, kaip į vahdehį. Tik vė
liau paaiškėjo’: moterėlės buvo 
atgailauti pasišalinusios.

[“L. A.”] 
(GŪlas)

, | NėhtiostaBu, kad
Turi Ūžki^tėjiihį!

Ką pusry^iąmęyalgaK?Xątą, Iqū- 
stą, gal būt kiek kiauzinių? Ką 
v&lgai pietūftife ir vakarienė! ? Dlio- 
rią,. .thėsą;- bulves? NėhUoštabu, 
kad turi užkietėjimą — paeinanti 
hiio. štb|coš “rupumo?’ Bet ‘.‘rupu
mas” 'dar bereiškia kiek suvalgai. 
Tai reiškia maisto formą, kuri su
daro minkštą, rupią masę žarno
se. Tai masė, kuri padeda žar
noms veikti.

Dėlto pajprastaš protas sako, k4d 
rfeikia valgyti hrituralų liųošinantį 
maistą. Kelioms All-Brah prie 
pusryčių duos jums kaip tik tą 
reikiami “riiįiuifią” it, bėto; did; 
Gamtos vidurių toniką, vitaminus 
BĮ. Valgylę gruzdžių# toųstytus 
javiniiius kasdien, gerk. ganą vąn- 
dehš, 0 gyvenimas biįs švieses
nis. All-Bran daro Kellogg in 
Battlė Creek. Parduodamas pas 
visus krūuidvininkuš.

DRAUGĖS

Ona: “Na, ir šelmis tas Gra
žys. Lyg įtik pamato gražių mer
giną, tuoj ir ima šu ja flirtuo-

Marijona: “Tu perdedi! 
juk mačiau, kad jis vakar 
tavim flirtavo.”

Aš
su

VARGŠAS VAIKAS!

jaunas tėvas: “Mes turėtu
mėm savo mažąjį pakrikštyti 
BelazarU; taip kaip jo dėde 
vadinasi.”

Jauna motina: “Ar jis turi 
pinigų?”

Jaunas tėvas: “Keistas klau
simas. Negi t&ii atrodo Belaza- 
bas gražus Vardas?”

jjjiHGf
»«MV

INSURED

• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą ir pelną.

U) • Čia visų INDĖLIAI 
,.ooo APDRAUSTI liti— 

$5,000.00

JUOKAI
PRISIPAŽINIMAS

Girtas: “A tai ponas Slan
kius,r mano . brangusis bičiulis. 
Aa! 6 tamsta, tur būt, nežinai, 
kas aš esu?

Užkalbintasai: . “Nežinau, ir 
prašau mane praleisti.”
. Girtasis: “Tuoj, tuoj pasa
kysiu. Aš esu tamstos skalbė
jos vyras. Na, dabar jau tams
ta ž-ži-nai!”

Vlkalbte'taiiS': “Na; ‘tai įfe- 
rai!” K

Girtasis: “Tąhišta sak'di, kad 
gerai! Bet ar tamsta žinai, ko 
tamšĮa .nežinai ?

Užkalbintasis: “Na, kas mari 
nežinoma?”

. Girtasis: “Ogi tai, khd aš dc- 
svitt tairtstoš viršutinius marš- 
ktfiius!”

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
(Kinų lakūnai pa

skandino japo* 
ttų laivą

SHANGHAI, Kinija, liepos 
8. — Kinų pranešimas, išleistas 
penktadienį Hankowe, Kinijos 
laikinoje sostinėje, sako, jogei 
kinų lėktilvai tą dieną paskan
dino jaįohų karo laivą Yang- 
tze upėje. Kitas pranešimas 
penktadienį sakč, kad kinų lėk
tuvai užpuolė aerodromą An- 
kinge ir čia sunaikino 17 ja
ponų lėktuvų.

šiaurės fronte partizanai at
naujino veiklą prieš japdnus. 
Kinų partizanai vargina japo
nus naktinėmis atakomis įvai
riose vietose ir neleidžia japo
nams pasitraukti kiek toliau 
huo geležinkelių linijų.

Drir 120 areštuotų 
Nėw Orleans tak- 

šikebiį streike
NHW ORLEANS, La., liepos 

8. — Penktadienį popiet New 
Orleahs policija išlaužė CIO 
unijos patalpos duris ir areš
tavo rastus patalpoje 120 tak- 
sikebų ir trokų šoferių, kurie 
šiuo laiku streikuoja.

KADA LENKAI PALEIS 
JONĄ KUTRĄ

Draugiios Nariai 
Phbne CANAL 6122

Seadlundui mirti pa 
skirta liepos 14 d.

VILNIUS — Kaip žinoma, 
1936 m. J. Kutrai važiuojant 
tranzitiniu traukiniu per Dan
cigo koridorių Lenkų geležin
kelių policija p. Kutrą suėmė. 
Kadangi tariamas nusikaltimas 
aiškus nebuvo, tai p. Kutra nu
baustas tik trejais metais sunk, 
darbų kalėjimo. Kutra dvejus 
metus jau atkalėjo. Kadangi 
ir Lenkijoj gero elgesio kali
niams trečdalis bausmės dova
nojamas, tai laukiama, kad Len
kai p. Kutrą greit paleis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22hd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—Š 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rėirablic 7868

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 Wcst 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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel BeVĖRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valąndos —9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį.

CHICAGO, liepos 8. — Tei
sėjas Barhes penktadienį pa
skyrė liepos 14 d. John Sead
lundui mirties baušmę įvykdy
ti dėl pavogimo ir nužudymo 
turtingo Chicagos fdbrikanto 
Charles S. Rosš’o.

Sėti. Borah sveiksta
WASM1NGTON, D. C., lie

pos 8. — Penktddienio prane
šimu, šen. Borah sveikata bu
vo žymiai pagerėjusi.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mi! Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

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

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

. TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTdRiŪŠ

John R Eudeikis
SENIAUSIA iR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, AMBŲLANC®;;
, , DIENĄ IR NAkTi

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^05-07 So. Hėirfhita&ė AVė. 
44471. South Fairfield Avehue 

<jTel. LAFAYĖTjį 0727.

t—s 1 s koplyčios visose
JL-J LsL 1 Chicagos dalyse

klausykite mūsų Lietuvių radi© ptdgraihų Šeštadienio vakarais
7 Vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties ,,<1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
. Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbuiance 
Patarnavi- 
nias Dierią 
it Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAtVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Carial 2515
sĮkYRIŲS: 42-44 East 108th Street Tel.. Pullmah J.270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Pbohe Virginia 0883

A. M; PHILLIPS
rQ. * , • •

3307 Lituanica AvenUe Phone Boulevard 4139

ANTHONY Ė. PETKUS
6834 Šb. Wėštern Avė
1410 Sbuth 49ih Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

TAUPYK IR SKOLINKIS

UTHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ ŠPULKA)
1739 So. Halsted Sfc, Chicdgb, III.

. į i «» i nUli . »f

KLAIDA

—tu, atrodė, jau yišAi po 
pantofeliu patekai. VakAr mA 
čia u, kaip siuvai į savo apsiau
btą sagą.

—Tu lAbai klysti, mano bi
čiuli.

—Nekalbėk, aš tikrai ma- 
ČiAU. .

—Matei, tai matei, bet ap
siaustas buvo ne ntaho, o žbio* 
nos.

J. LIULEVICIUS
4348 So. Californiū AVettUfe Phone Lafayettę 3572

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

L J. ZOLP Phone Bt>ul. 5203
1640 Wešt 46th Street Boiilevard 5566- - - -

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituahięaį Avenue 

______

u Yards 1139
YArds 1138

ADVOKATAI ~ 
K. P. GUGIS ' 

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
, DANTISTAS

' ■ i1

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Streęl
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

KL. JURGELIONIS
A D V O KĄ TA S 

3407 Loive Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Wešterii Avė.
VALANDOS:

Panėdėlį, Utarninke ir Ketverge 
nup 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
.. jūsų garantavimas.

Obtonietrically Aklų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai Akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
-Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 

kampas Halsted Št.
Valandos: nuo 10 Uti 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Dr. Margėris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

popiet ir 7—9
niais pagal susitarimą.

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 Št, nbtoli Morgai SL

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

Tel. CanaI 3110
,. . . . Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICĄGO, JLL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLANb AVR.

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

Rež. Telebhdnė PLAZA 2400
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Keturių. S L A seimo delegatų 
kelionės nuotykiai

SCRANTON. — KONGRESO KONFERENCIJA. 
—SLA SEIMAS IR LSS KONFERENCIJOS 

ĮSPŪDŽIAI

Kaip ir visuomet, 23 d. bir
želio saulutė užtekėjo iš rytų 
krašto, o mes keturi kavalieriai 
(tik be ordenų) — delegatai, P. 
Milleris, J. Račiūnas*, K. Devei
kis ir aš sėdom į Millerio gerai 
prirengtą kelionai Pontiacą ir 
važiuojam. Kelionė prasidėjo 
nuo Lietuvių Auditorijos, iš po
no Račiūno užeigos, kur susi
rinkę keli tuzinai svečių mus 
išlydėjo linkėdami geros kelio
nės. Turėdami tokius gerus lin
kėjimus, mes gana drąsiai pra
dėjom važiuoti pietų link Hals- 
ted gatve. Milleris, kaipo mus/ų 
vyriausias “tautos vadas“, paė
mė Ponliaco vairuojantį ratą, 
užmynė ant geso ir mes pradė
jom ristis pirmyn.

Pavažiavus porą blokų ties 
Budriko krautuve, žiūriu, bėga 
skersai kelią juoda katė. Aš nu
sigandau, nes prieš akis atsi
stojo šimtai įvairiausių nelai
mių. Klaupiu musų vado Mille
rio ar viską tiksliai apžiurėjai 
makabiliuj ir ar pripylei užtek
tinai vandens? Jis man atsako: 
sėdėk ir nesirūpink ne savo rei
kalais.

Ką padarysi, gavęs tokį griež
tą atsakymą, nutilau, nors bai
mė iš manęs nepranyko. Vie
nok apie matytą juodą katę sa
vo sankeleiviams nieko nesa
kiau, nes bijojau, kad Milleris 
tuom nesusinervuotų. Ką, sa
kau, gali tuojaus įvažiuoti kur

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

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

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

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam ■ Gražus
Asmeniui “Faun”

$2.75B ŠMOTŲ
SETAS!

NAUJIENŲ Q Q P
Skaitytojams V V U

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

I Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

a stulpą, kas, suprantama, bu
tų nelabai sveika keleiviams.

Važiuojam tai važiuojam 
kas minutę vis tolyn ir tolyn 
nuo Chicagos. Įvažiuojam į In
dianos valstiją. Musų vadas 
Mileris pakėlė vieną ranką auk
štyn ir uždainuoja: “Važiavau 
dieną, važiavau naktį“. Mes 
nuo to neatsiliekam, dainuojam 
visi keturi. Mums atrodė, kad 
ištiesų gerai dainuojam, nes 
musų balso aidas skamba po 
Indianos miškus kuo puikiau
siai. Tarėmės kad sAisimokysim 
geriau ir nuvykę į Scrantoną 
ten padainuosim SLA seime, jei 
bus reikalo. Taip sakant, jei 
jau mus gražiai prašys.

Pasireiškia “Juoda Katė“
Sustojom, įsigėrėm po bon- 

kelę Coca Cola. Apčiupinėjau 
tajerius. Atrodė, kad viskas 
tvarkoj. Sėdom ir ritamės to
liau, dainuodami linksmas dai
neles. Tik staiga, klik, kle-kle- 
kle puš-puš-puš . . .

Sustojam, išlipam, nugi gy
vatė tajeras susiplojęs į blyną. 
Še, sakau, ką reiškia juoda ka
tė, kurią aš mačiau perbėgant 
skersai kelią. Milleris ant ma
nęs užrėkė, sakydamas kad aš 
užsidaryčiau savo burną ir grei
čiau imčiausi darbo už(W» ki
tą ratą. Gerai, stojam visi ke
turi prie darbo, reikia atsitikti 
Sriubai. Sukam vienas, sukam 
antras, trečias ir ketvirtas. Sriu
bai nė krust. Sustojom pasižiu- 
rėjom vienas į kitą, atrodom 
gana “smart“ vyrai, bet Sriubą 
atsukti negalim nė vienas. Ką 
darysi, reikia šaukti mechaniką 
ir tik su jo pagalba galėjom to
liau važiuoti ir dainuoti.

Štai, jau netoli Clevelandas. 
Saulutė nusisuko į kitą pusę 
horizonto ir už žalių medžių, 
kur tai toli, toli,* leidžiasi že
myn. Atsisveikinę su saulute 
nutarėm ieškoti nakvynės, ką 
čia netrukus ir susiradom. Nie
ko sau, namas švarus, šeimi
ninkė linksma, lovos geros. Na, 
ko čia daugiau reikia. Suvir
tom į lovas ir užmigom. Anks
ti rytą atsibudom, susikrovėm 
savo bagažus į makabilių ir 
traukiam toliau, kalbėdami kas 
ką siapnavom.

Aš papasakojau savo sapną, 
kad Zosė SLA Seime man plau
kus nupešė, Deveikiui į koją į- 
spyrė, Millerį pabučiavo, o Ra
čiūnui nieko nesakius praėjo 
pro šalį. Milleris papasakojo 
savo sapną: Jis sapnavęs, kad 
jį lovoj vanduo apsėmė ir jis 
gelbėdamasis iškrito iš lovos ir 
užsigavo koją. Ką šitie sapnai 
reiškia, mes nė vienas nepajė- 
gėm išaiškinti.

Penna Kalnai
O, štai jau ir Clevelandas. Su

stojom lietuviškam centre, pa
valgėm pusryčius, padarėm vi
zitus į keletą vietų, sėdom į sa
vo ratus ir birbiųam toliau. Pa
važiavus apie šimtą mylių, jau 
pamatėm kalnus ir tuojau pa
sileidom į gana gerą pakalnę, 
kuri iš tiesų padarė mums* kin
kų drebėjimą. O man vėl prisi
minė ta juoda katė, kankinda
ma sąžinę visokiomis nelaimė
mis. Bet tie baugus kalnai ir 
pakalnės sukūrė mumyse dide
lio malonumo. Žiūrint į laukus 
matosi tokie gražus reginiai, to
kia graži gamta, kurios ypatin
gumas vilioja prie savęs* ir 
džiugina kiekvieną, kad ir nu
vargusią sielą. Užtad ir važia
vimas darėsi kas kartas vis j- 
Jomesnis. Pamiršom ir dainas 
kurias buvom gerokai susimo- 
kinę.

Štai ir vėl saulužėlė mus* ap
leidžia, mes ir vėl ieškom nak

vynės. šiuo kartu gaunam nie
žus namelius ir ten apsinakvo- 
jam. Nieko, gerai knarkiam, tik 
ve, biesas žino, iš kur tai apie 
trečią valandą nakties atbildė
jo traukinys su perkūnišku bil
desiu ir mus visus išbudino iš 
miego.

Rytojaus dieną pamatėm, 
kad tik keletas* pėdų nuo musų 
namelių randasi geležinkelis, 
kuris ir padarė mums tą nema
lonumą. Nors kelionėj žmogui 
viskas turi būti gerai, bet mes 
nutarėm kad daugiau šalę ge
ležinkelio nakvynes neimsim. 
Šitą nutarimą užgyrėm visi ke
turi vienbalsiai.

Važiuojam toliau. Kalnai — 
kalneliai mus viliote vilioja ir 
masina važiuoti toliau ir toliau. 
Taip besisukinėdami po aukš
tus* kalnus, pagaliau, šeštadienį 
po pietų mes jau sveikinomės 
su Scrantono padange ir jos lie
tuviais. Mums likimo buvo lem
ta apsigyventi musų seno pio
nieriaus daktaro Šliupo namuo
se pas ponus Žemaičius, kurie 
dabar tam name gyvena. Nieko 
sau, viskas tvarkoj, kambariai 
geri, ir, pagal panelės Zars'kai- 
lės pasakymą, mes galim čia 
už penkinę dviese miegoti per 
visą savaitę.

Truputį apsitaisę, vykstam į 
Kongreso konferenciją, kuri 
vyksta Hotel Jermyn, taip sa
kant, pačiam miesto centre. Pa
gal prisakymą musų vado, ei
nam pėsti, šilta, vėjas, pučia ir 
anglies dulkes* neša į akis, taip 
kad blogiau ir būt: negali. Bet 
ką padarysi, vauo žodis reikia 
pildyti, nes dabar tokie laikai, 
kad ką vadas pasako, tai ir 
klausyk, eik kad ir verkdamas 
per suodinus dulkių kalnus.

Kongreso Konferencija
Kongreso konferencija vyks

ta gana gražioj nuotaikoj. Pra
nešama, kad dalyvauja apie 120 
delegatų iš įvairių lietuviškų 
kolonijų. Dr. A. Monlvydas ve
da susirinkimą ir vis kai kur į- 
spraudžia savotišku** hūmofo, 
kas sudaro gana linksmą ūpą 
tarp drąugų delegatų. Pateikia
ma rezoliucija, kurią skaito Dr. 
P. Grigaitis ir po to aiškina a- 
pie Lietuvos padėtį ir “ginklų 
fondą“, kuris šiuo laiku, pagal 
kalbėtojo įrodymus, yra nerei
kalingas. Delegatai entuziastiš
kais aplodismentais užgiria Dr. 
Grigaičio kalbą.

Kalba už ginklavimąsi And
riulis ir Bimba, įrodinėdami, 
kad ginklų fondas yra reika
lingas ir kad Lietuva turi būt 
stipriai apsiginklavus, kad, taip 
tariant, galėtų lenkišką vištą 
nuvyti nuo lietuviško mėšlyno. 
Kalbu tą juokais, todėl kad nie
kas rinitai netiki, kad Lietuva 
galėtų atsiginti nuo tokių ga
lingų priešų, kaip lenkai arba 
vokiečiai. Klausant komunistų 
argumentų už ginklavimąsi, 
man atrodė, kad jie humarą 
tam klausimui vartoja, o ne 
rimtus faktus įrodinėjo. Nežiū
rint kalbamų nuomonių skirtu-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.
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• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES
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NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.
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mo, tam tikruos klausimuos 
reikia mesti kepurę į viršų už 
bendrą frontą ir jo darbuotę.

SLA Seimas
Pirmadienio rytas,, birželio 27 

d. Prasideda SLA Seimas*. Sei
mo atidarymas sudarė labai 
smagų ir jaudinantį ūpą. De
legatai sėdi ramiai ir laukia 
žingeidesnės valandos. Laukia 
vieną dieną, laukia kitą — vis
kas vyksta taip ramiai, tvarkin
gai, kad delegatams nieko dau
giau nereikia veikti, kaip vien 
kartais pakelti po ranką. SLA 
Seimuos visuomet paprasta tu
rėti skandalų, ir seimas be 
skandalo atrodo, tai kaip ves
tuvės be muzikos. O čia jau 
trečia seimo diena ir mes vis 
neturim skandalo.

Pagaliau, ketvirtą seimo die
ną mes susilaukėm to “malonu
mo“. Musų broliai iš dešinės 
pusės sukilo, sukilo tarsi patys 
nežinodami ko ir kodėl. Atro
dė, kad jie demonstruoja savo 
spėkas ir rodo savo kraštutinį 
naiviškumą. Ačiū prez. Bago- 
čiui, kuris sugebėjo per visą 
seimą užlaikyti pavyzdingą 
tvarką tai ir šiuo kartu jis už
darė sesiją iki penktadienio ry
to. Susirinkus penktadienio ry
tą, visi tie, k u irę taip šturma
vo, nutilo ir iš jų vienas tą pa
tį klausimą padavė balsavimui, 
ir visi seimo delegatai, prieš 
vieną nelaimingą Klingą, jį pri
ėmė; kad “Tėvynes*“ redakto
rių gali Pild. Taryba atstatyti 
nuo vietos ir bausti jei jis nei
na tiksliai savo pareigas.

Nors musų broliai tautinin
kai dėjo savo visas pastangas 
atlaikyti savo pozicijas, bet, de
ja, visos pastangos* nuėjo nie
kais, taip kaip sargyhininkų a- 
gitacija laike Pildomosios Ta
rybos rinkimų. Gaila buvo žiū
rėti kaip jie liūdi1 ir kankinasi, 
bet tuom pat buvo džiugu, kad 
SLA liko atimtas iš politikierių 
rankų, kurie per eiles metų or
ganizaciją slopinb savo atžaga- 
reiviška politiką.‘Dabar to ne
bėra. SLA paliko pravesta fra- 
ternalizmo idėja ir aš velyčiau, 
kad ta idėja pasiliktų SLA vi
suomet. Manau, kad SLA 40-tas 
seimas pasiliks istorijoj užrašy
tas kaipo vienas iš rimčiausių 
seimų.

LSS Konferencija
LSS draugai atlaikė du posė

džius, apkalbėdami savo orga
nizacijos svarbesnius reikalus. 
Kadangi draugai buvo atvykę iš 
įvairių kolonijų, tad buvo pro
ga padiskusuoti ir aptarti LSS 
sutvarkymą ir jos darbuotę.

Išrinkta laikinis* komitetas, 
kuris parūpins niaują konstitu
ciją, sutvarkys organizacijos 
kuopas ir nustatys gaires poli
tiško veikimo.

Gavusieji draugai konferen
cijoj pasižadėjo gyvai stoti prie 
darbo, kad sutvarkius kuo ge
riausiai, organizaciją, kuri atei
tyje galėtų tiksliau eiti ir atlik
ti savo uždavinius. Pas visus 
draugus matėsi širdingas drau
giškumas ir noras darbuotis 
LSS labui.

Taip tai visos konferencijos' 
ir SLA seimas užsibaigė, gra
žioj ir sėkmingoj nuotaikoj. De
legatai visi draugingai atsisvei
kino, paspausdami vienas ant
ram dešines, ir linkėdami geros 
kelionės į namus.

Mes keturi sėdom į savo ra-
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KORESPONDENCIJA
Baltimore, Md.
Lietuviams žinotina.

Baltimorės lietuviams yra 
nuo seniai žinoma, kad laido
tuvėse ir vestuvėse jiems pa
tarnauja du lietuviai graboriai 
— Ch. B. Kuchauskas ir J. 
Grebliauskas. Bet staigiai at
sirado naujas “graborius“ Juo
zas Kašinskas, ir daugelis ma
no jį tuom esant. Dėl aiškumo 
noriu tarti keletą žodžių.

“Graborium“ jisai Vadintis 
negali, nes pilnų graboriaus tei
sių neturi, o yra tik kitų pa- 
gelbininkas, kaipo “incorpora- 
tion” dėl kitų.

Todėl, kurie nori turėti pil
ną lietuvių graborių patarna- 
vimą, tai gali gauti pas virš- 
minėtus asmenis, Kauchauską 
ir Grebliauską.

C. B. K.

tus ir vėl per tuos pačius Penn- 
sylvania įdomius kalnus tara
rai, tararai, tararai dainuodami j 
už poros dienų jau buvome 
Chicagoj ir tvarkom savo būk
les, turėdami viltį, kad už dvie
jų metų pasimatysim su dau
geliu tų draugų delegatų, ku
riuos* turėjom malonumo pažin
ti Serą n tone.

K. Liutkus

ATLAS BUILDERS CO.
Lalsniuotl ir apdrausti 

Pilnas Namų Perdirbimas 
Be nuošimčių 90 dienų 
0% palūkanų metinių

10 DIENŲ SPECIALAI
Nauji gateriui ir down 
spoiits, vidutiniam namui 

. Nauji stogams apdengimai— 00
sv. roilai. VisISkal užklota vidų- VV 
tln’om namui, (Gonkoms ir stoglangiam* 
extra)
Trilypiai freimui ir Jangai frelmi- $ 
niams, iškaitant trinius.

Pakeliama namus Ir padaroma 
kankryto ramsčius ......................

ir aukščiau
*135

Sutaupyk įTo nerno pakilimo, ce
mento ir plytų belsmento. asbesto* sni- 
d'ngų, porzlų. garažų. kletmedHo grindų, 
šildymo plumbtngo ir plesteriavimo.

ATLAS BUILDERS CO.
TELEFONAS BOVLEVARD 2140 
5040 S. RACINE AVENUE

Pref erred by millions 
to mayonnaise..

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabafhsia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius. 8327 T.e Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
83rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 362316 So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 3201 Grecn St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIU KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko.

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbroo'ce 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasvs Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob — 
Walter Stulpinas. Petras Kr*saus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPTNIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M • Pir~>

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladvs Avė.; Pint. 
Rašt. Marv Mednlinskąs. 233 So. 
Central Avė.; Fir. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
P«št. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Brucbas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas. 8*08 
G^nderson Avė., Berwyn, 111.; 
Mjgršojka .T'inzannp
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

NFPPTGULMINCO LIETUVIU PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193* 
METAMS vra sekama: Pirm. Juo

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

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

ŽAGARTFČTU KUUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

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 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
VVilliam 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, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
j mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. TU.

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

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

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1988 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
-vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Mtcklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevtčia—kontr. rašt.. 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W. 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees. ...... .»- . T j
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kuris buvo paskelbtas danų 
spaudoje, tokio turinio:

“Ministerių pirmininkui T. 
Stauningui.

“Prieš vėl pradedamas bet 
kokią politinę veiklą, aš no
riu Tamstą širdingai atsipra
šyti už asmeninius užsipuldi
nėjimus, kokius mano pase
kėjai ir aš pats prieš Tams
tą darėme. Aš pripažįstu, 
kad vįsi tie puldinėjimai bu
vo visiškai be pagrindo ir la
bai apgailestauju, kad Tam
stai padariau skriaudą.”
Matyt, tas žmogus turi sąži

nę. Ji pabudo, kai jisai pama
tė, koks biaurus dalykas yra 
nacių judėjimas.

grybas. Tarpe tų carizmo rėmė
jų ne paskutinę vietą užėmė 
klerikalai. Net ir Lietuvoje 
klerikalai darbavosi kiek galė
dami, kad “Jo Didenybės” so
stas nesugriūtų. !

JIE ATVAŽIAVO

NEPAMATUOTAS PRIE
KAIŠTAS

Roosevelto prakalbų maršrutas
Prezidentas Rooseveltas keliauja specialiu trauki

niu skersai kontinento, agituodamas už tuos demokratų 
partijos žmones, kurie pilnai remia jo politiką. Jam 
daugiausia rupi, kad ateinančiuose rinkimuose praeitų 
kaip galint daugiau jo ištikimų šalininkų į J. V. senatą.

bu panašia misija kitąsyk keliavo per Ameriką, nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, prezidentas Wilsonas, kai jo par
tijos eilėse iškilo aštri opozicija prieš Amerikos stojimą 
į Tautų Sąjungą. Pasaulio karo laikų prezidentas savo 
prakalbų maršrute smarkiai atakavo tuos “piktos ya- 
lios senatorius”, kurie priešinosi jo sumanymui.

Bet Wilsonas pralaimėjo. Jisai ne tiktai nesunaiki
no opozicijos savo partijoje, bet pats suklupo. Ilga ke
lionė ir prakalbų sakymas pakirto jo sveikatą, ir jisai 
sugrįžo į Washingtoną ligonis. Po to maršruto Wilso- 
nas daugįaus nebeišgijo.

Prezidentas Rooseveltas yra apsukresnis politikas. 
Jisai savo oponentų prakalbose nesmerkia^ kartais net 
pasako jiems vieną kitą komplimentą; bef jisai karštai 
giria tuos, kuriuos jisai nori matyti laimėtojais rinki
muose. Galimas daiktas, kad, šitaip elgdamasis, jisai ne<- 
sukurstys prieš save savo priešų. Bet ar jo maršrutas 
atneš tokių vaisių, kokių jisai tikisi, tai dar klausimas.

Amerikos žmonės nelabai mėgsta, kad federalinė 
vyriausybė kištųsi į vietinius politikos reikalus. Į tokį 
kišimąsi jie žiuri, kaip: į '“diktavimą”.

Ir iš viso atrodo šiek tiek keista, kad galingos res
publikos prezidentas atlieka partijos agitatoriaus dar
bą, dagi ne partijos, bet tik vienos frakcijos. O kas už
moka jo kelionės išlaidas, ar ne viso krašto iždas?

NAUJASIS “TĖVYNĖS”
REDAKTORIUS

Pereitos savaitės gale išėjo 
pirmas “Tėvynės” numeris, 
pradėjus adv. Kl. Jurgelioniui 
dirbti SLA. organo redakcijo
je. Naujasis* redaktorius suspė
jo tik parašyti straipsnį apie 
SLA. 40-jį seimą pirmam “Tė
vynės” puslapiui; viskas kita 
dar tebėra senosios redakcijos 
sutvarkyta. Mat, kuone visi raš
tai kiekvienam “Tėvynės” nu
meriui būna surenkami ir su
redaguojami savaitės gale, o 
pirmadieniui ir antradieniui be
palieka tik pirmas* ir paskutinis 
puslapiai. Pereitą pirmadienį 
buvo šventa (Liepos 4-ji). To
kiu budu naujam redaktoriui 
nuvykus į New Yorką eiti savo 
pareigas, jau nebebuvo progos 
laikraščio turinyje kas nors pa
keisti.

Jisai pasitenkino tiktai, kaip 
aukščiaus minėjome, parašyda
mas straipsnį apie tik-ką įvyku
sį SLA. seimą.

Redaktorius Jurgelionis, pa
daręs blaivią seimo darbų ap
žvalgą ir atsargiai nurodęs 
įvairius jų trukumus, reiškia 
viltį, kad Susivienijime Lietu
vių Amerikoje prasideda “nau
jas pavasaris”. Nors seimui te
kę išgirsti savo viršininkų ir 
komisijų raportuose apie orga
nizacijos sunkenybes, bet dele
gatų nuotaika nebuvusi pesi
mistiška. Priešingai, —

“Atsikratant pirmo nesma
gaus įspūdžio”, rašo nauja
sis redaktorius, “prieš visus 
stovėjo faktas, kad Susivie

nijimas Lietuvių Amerikoje 
tebėra didžiausia lietuvių 
fraternalė organizacija visa
me pasaulyje, kad tai tebėra 
milžinas, kurs* gal būt šiek 
tiek pavargo ir snusterėjo, 
bet kurs vėl gali atsigauti, 
atsikelti ir pradėti žygiuoti 
dideliais žinksniais pirmyn. 
To milžino pajėgos dar dide
lės. To milžino augimui ir 
stiprėjimui dar nesimato 
galo. Jo brolybės ir našlių, 
paguodos misija yra amži
na.”
Kai SLA. laikraštis ims kal

bėti šitokiu, drąsos* ir vilties 
pilnu tonu, tai visoje organiza
cijoje pradės reikštis didesnis 
gyvumas. SLA. nariams nebus 
pagrindo gailėtis, kad jų orga
no vedimas pateko į naujas’ 
rankas.

GAILISI, KAD SUKURĖ 
NACIŲ JUDĖJIMĄ

Tur būt, labai retas atsitiki
mas, kad žmogus, skleidęs na
cišką propagandą, susiprastų 
elgęsis blogai ir imtų savo dar
bo gailėtis. Bet apie vieną šito
kį atsitikimą praneša iš Dani
jos socialistų tarptautinės in
formacijos biuletinas.

Kapitonas C. Lembcke buvo 
vienas Danijos nacionalsocia- 
listiško judėjimo kūrėjų ir va
dų. Neseniai jisai padarė viešą 
pareiškimą per vieną Kopenha
gos laikraštį, apgailestaudamas, 
kad tame judėjime atsirado 
žydų persekiojimo šalininkų. 
Paskui kap. Lembcke parašė 
premjerui Stauningui laišką.

“Draugas” sako, kad dėl bol
ševikų įsigalėjimo Rusijoj kal
ti socialistai, nes —

“Jie pradėjo kraštą valdy
ti labai ištižusiai, dėl to su
darė galimybės bolševikams 
paimti viršų, sutriuškinti 
darbininkų ir valstiečių va
lią, padaryti greitą galą de
mokratijai...”
Tai visai tuščias, nieku ne

paremtas priekaištas. Socialis
tai Rusijoje paėmė į savo ran
kas valdžią tuo laiku, kai su
griuvo carizmas, privedęs kraš
tą prie bado ii’ visiškos Suiru
tės. Kareiviai fronte žuvo, kaip 
musės, neturėdami ginklų atsi
spirti Vokietijos ir Austrijos 
armijoms; juos naikino ne tik 
priešų šoviniai, bet ir supuvęs 
maistas ir nešvarumas (visą 
rusų armiją Karpatuose “suė
dė utėlės”!). Didmiesčiuose 
truko duonos. Valstybės įstai
gose siautė korupcija ir valdi
ninkų negabumas.

Ką gi socialistai galėjo, šito
kius griuvėsius paveldėję, da
ryli?

Jeigu karas butų tuojaus su
stojęs, tai naujoji valdžia bu
tų galėjusi pašvęsti visą savo 
energiją rekonstrukcijos dar
bui, Bet karas tęsėsi, ir San
tarvės valstybės nenorėjo nė 
klausyti, kai Rusijos Darbinin
kų ir Valstiečių Atstovų Tary
bos, kreipėsi į jas, siūlydamos 
eiti prie taikos “be aneksijų ir 
kontribucijų”. Dėl to, kad ėjo 
karas ir milžiniška armija 
žmonių buvo pašaukta į fron
tą, nebuvo galima urnai pra
vesti rinkimus į Steigiamą j 
Seimą. Todėl revoliucinė vy
riausybė buvo laikinė, ir netu
rėjo to autoriteto žmonių aky
se, kokį valdžiai suteikia visuo
tinu balsavimu išrinktas parla
mentas.

Šitais vyriausybės keblumais 
pasinaudojo bolševikai. Jie 
kurstė nesusipratusias minias 
prieš vyriausybę ir šaukė ka
reivius mesti ginklą ir eiti na
mo grobti dvarų žemes, šita 
savo agitacija bolševikai pa
kreipė daugumą kareivių Pet
rograde ir Maskvoje savo pu
sėn. Su tų kareivių pagalba 
bolševikai ir nuvertė Laikinę 
Revoliucinę Vyriausybę, kuri 
turėjo daugumos darbininkų ir 
valstiečių pritarimą.

Kalbėti apie laikinės vyriau
sybės “ištižimą” yra gryniau
sia nesąmonė. Juk ji neturėjo 
Jokių magiškų priemonių nu
galėti toms sunkenybėms, ku
rias kraštui buvo palikęs ca
rizmas ir karas. Demokratiją 
butų galėjusi apginti liaudis, 
jeigu ji butų buvusi daugiau 
susipratusi ir geriau organizuo
ta. Bet carizmas laikė minias 
tamsybėje ir slopino kiekvieną 
jų pastangą susiorganizuoti, to
dėl iki 1917 metų revoliucijos 
tik nedidelė dalis Rusijos žmo
nių buvo politiniai sąmoninga.

Jeigu jau kaltinti ką nors už 
tai, kad bolševikams pasisekė 
Rusijoje įvykinti anti-demokra- 
tinį “pučą”, tai daugiausia kal
ti yra tie elementai, kurie tą 
Rusijos žmonių slogutį carizmą 
rėmė, iki jisai visai sutręJo ir 
nuvirto nuo Koto, kaip supuręs

Tarp amerikiečių
ĮDOMUS LIETUVIS Iš DETROITO. — NEPAGRJSTI 

GĄSDINIMAI. — SKUNDŽIASI, KAD BENZINAS 
BRANGUS. — KAUNO GATVĖJE. — NORĖTŲ 
“NAUJIENŲ” KORESPONDENTUS PAVAIŠIN
TI. — AMERIKOJ GIMUSIAM LIETUVIUI NUO
BODU LIETUVOJE.

(Skiriu atvykusiam į Lietuvą 
Čikagos chorui PIRMYN)
Jie atvažiavo. Atvyko jauni, 

žvalus, kupini džiaugsmo, šim
tai žmonių sutiko juos stotyje.

Nuošalyje nuo džiūgaujan
čios minios tuno prasta mote
rėlė, kaimo skarele užsigaubu- 
si. Ilgas ir rustus* gyvenimas; 
nudildė jos veidą, jis pilkas,, 
bespalvis. Dar gyvybe tryškan- 
čios akys, ilgėsiu persriuvę, 
akylai seka atvykusius.

—Tai ko gi tu čia stuksai, 
klausia jos vienas* praeivių, ar 
giminių, ar pažįstamų atėjai 
sutikti ?

—Nei giminių, nei pažįsta
mų atėjau sutikti, o tik atvy
kusių pažiūrėti, jais pasigrožė
ti ir prisiminti... ‘

> —Sakai prisiminti, tai ką gi 
turi prisiminti ?

—Oi, ir aš turėjau sūnų, 
stiprų, augalotą, linksmą. Išė
jo jisai į Ameriką, laimės ieš
koti. Ilgai jisai man rašė, o 
kartais net ir pinigų sftuntė, bet 
paskui jį mirtis pakirto... Ir 
štai dabar, kai tik išgirstu, kad 
kas nors iš Amerikos atvyksta, 
aš einu pasitikti. Skaudu, bet 
kartu ir džiugu, tarytum lyg 
savo sūnų matau, juntu jų tar
pe. Juk vis laukiu sugrįžtant, 
nors žinau, kad mirė...

—O iš kur žinai, kad mirė, 
gal dar gyvas, parvažiuos?

—Turiu raštą ir jo likusius 
daiktui gavau... Jau neparva
žiuos... Štai žiurau į čia atvy
kusį jaunimą, į tas mergužėles, 
į tuos jaunus bernelius ir man 
atrodo, kad tai mano sūnaus 
vaikai, taip norėčiau juos pa
sveikinti, paglamonėti...

—Ar tai ^unus vaikų turėjo?
—Ne, vienas gyveno ir vie

nas mirė... Nebūtų taip skau
du, jei butų vaikus palikęs. 
Dabai’ svetimais* noriu pasige
rėti, pasidžiaugti...

—Na, tai eik, pasveikink 
juos!

—Kur čia man prastai mote
rėlei? Nesusikalbėsiu, lyg ap
maudo, lyg skausmo pagauta 
taria toji moterėlė.

—Juk tai darbininkų vaikai 
iš Čikagos atvyko, 
kaip ir tu!

—Ir 
ninkas 
didelio 
kaimo,
nes juos sutinka, kur aš čia 
prie jų lyaiu...

—O ar žinai, kad jie į Lie
tuvą su daina atvyko?

—Sakai, dainininkai? Tai ne 
vienai motinai skaudžių prisi
minimų ašarą išspaus... Juk ne
mano vienos sūnūs tame kraš
te yra miręs... Dainas ir mano 
sūnus dainavo. O, kaip jisąi 
dainavo... Laukai sjkambčjo! 
Gal ir Amerikoje dainavo...

—Bet bus ir tokių, kurios 
džiaugsis juos išgirdę dainuo
jant, juk susiras giminių, arti
mų...

—Taip, manai, ir aš visą lai
ką raudosiu, štai ir dabar žiu
rau į juos, kad ir graudu sūnų 
prisiminus, bet kartu taip siną-' 
gu į juos linksmučius žiūrėti,: 
juk tai vis musų vaikai... Mn- 
sij giminės ir štai iš taip toli t 
sų daina į Lietuvą atvyko.

—Matai, kokia dainos gaįy- 
bū, svetuf, tarp svetmų gyve
no, o savo krašto dainos* nepa
miršo !

—Taip ir aš, ir jie ir mes vi
si mirsime, o daina, daina am
žina, ji amžinais gyvuos.

—Žmogaus gyvenimas trupei 
pas, o daina amžina...

Jau visi stotyje seniai išsi
skirstė, o toji senutė močiutė 
dar ilgai tenais tūnojo ir ran
ką smakrą pasirėmusi kupino
mis ilgesio akimis žiurėjo į to

tokie pat

buvo darbi-mano sūnūs
ir aš vargo 
miesto atvyko, o aš iš 
čia man svetimi žmo-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Bet karų pas jus jau daug 

yra, tai dėlko taip brangiai rei
kia mokėti už benziną ir tepa
lą?

Neturiu aš jam ką atsakyti. 
Tyliu.

—Yes, Amerikoje aš bučiau 
keturis kartus tiek apvažiavęs.

—Smagu Lietuvoje, viskas 
žaliuoja. Laukai gerai apdirbti. 
Žmonės malonus. Visur pade
da, tik kaip kas nori amerikie
čiais pasinaudoti, tai vis žyde
liai, na jie, iš to gyvena, — pa
galiau teisina ir juos.

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad tasai mano nau
jas pažįstamas daugelio katali
kiškų organizacijų dalyvis, bet 
. . . Naujienas skaito.

—Yes, tie socialistai suma
niai savo dienraštį tvarko. Be 
jo sunku butų apseiti.

—Well, aš ir Draugą skaitau, 
— pasitaiso jisai.

Matyt, biznio vyras. Klausi
nėja, kokie bizniai Lietuvoje 
geriausiai sekasi. Musų keliai 
skiriasi. Jiedu sėda į savo karą, 
o aš ant dvirašio. Ne man Lie
tuvoje amerikiečius pavyti. Jie 
benzinu ryja Lietuvos kilomet
rus, o aš savo raumenimis spau
džiu ratą. Taip musų keliai ski
riasi ... Ar ilgam?

—Ir Amerikos lietuvių laik
raščiuose rašo, kad sparčiai į 
karą ruošiatės. Musų laikraš
čiai daug apie jus rašo. Aš va
žiuodamas į Lietuvą tyčia norė
jau užsukti į Chicagą pas Gri
gaitį, kad jisai duotų bent vie
no savo korespondento adresą. 
Norėjau čia Lietuvoje su jais 
susipažinti, bet laiko neturėjau.

—Na, vargu jums Grigaitis 
butų jų adresą davęs, — paa-: 
bejojau aš. i

—OKey, Grigaitis mano ge
ras pažįstamas, jis musų mies
te su prakalbomis atsilanko, 
butų davęs, — tvirtina jisai 
man.

—Bet gal tie korespondentai 
Grigaičiui savo adreso nėra da
vę?

Žiuri, jisai į mane. Jam sun
ku suprasti, dėlko taip gali bū
ti. Geri vyrai tie koresponden ■

taį, dėlko jie nenorėtų su ame
rikiečiais susipažinti, pakalbė
ti?

—Well, jei sutikčiau nors 
vieną jų, tikrai gerai pavaišin
čiau? Amerikos gyvenimo sąly
gos niekaip neleidžia jam su
prasti, dėlko jie nenorėtų atvi
rau nuoširdžiai su juo pasikal
bėti ir smagiai pasivaišinti.

Yes, juk tai ne kvaili vyrai 
rašo, juk ir jiems butų įdomu 
pasikalbėti?

—Gal būt, bet mesi kitose są
lygose gyvename.

—Orait, Europa kažkur pa
suko, negalių suprasti; čia žmo
gus žmogaus bijosi, pas mus 
netaip, mes ‘visi lygus. Kalbėk, 
rašyk ką tik nori, jei tik bus 
kas skaito. Amerikoje biznis 
pirmoje vietoje, bet laisvės le
nais niekas neišsižadės.

Mudviejų kalba pamažu įgy
ja politiško antspalvio. Vengiu 
aštriomis temomis kalbėjęs. Sli
du. Supaisysi kas kalba ir ko 
nork Nesmagiai jaučiuosi 
mums čia įprastą kaukę užsi
dėjęs. Mudviejų kalba, pirmiau 
įgijusi nuoširdumo, virsta dirb
tina. Geriau laiku išsiskirti. Nu
vedu, parodau, kur esama ne
žinomojo kareivio kapo ir išsi- 
skiriava.

(Bus daugiau)

Polemika

Daugiau Logikos, Frank Lavinskai

Einu Kaune gatve.
—Pasakykite, kur čia bus 

Duonelaičio gatvė, — klausia 
manęs vienas praeivių.

—Aš, mat, tik vakar iš Ame
rikos atvykau, noriu pažiūrėti 
nežinomo kareivio kapo, — sa
ko jisai man.

Kalbamės.
—Lietuva, o kas jau man ta 

Lietuva, jau trisdešimts metų 
kaip joje buvau. Visai atpra
tau, o vienok kaip parvykau, 
rodos, tarp savųjų pakliuvau. 
Jau buvau manęs
Lietuvos nematysiu, bet išsiren
giau ir nesigailiu. Čia taip vis
kas nauja.

—OKey, jei ir toliau taip pro
gresuosite, tai Ameriką pavysi
te, — tvirtina jisai man. Kau
nas gražus miestas, tik dar ma
žas judėjimas. O gal ir gerai,
— kiek pagalvojęs sako jisai.
— Ramu, nereikia iškišus lie-

niekuomet

na turi tik dvidešimts keturais 
valandas. Tenais visi skuba, bė
ga, bet galų gale liepto galą 
prilips. Žinai, Ameriką jau lau
kia katastrofa, ji jau neturi at
eities, o Lietuva dar gali gra
žiai gyventi. Well, jei tik karas 
jus neužklups. Matau, kiek jus 
turite ginkluotų vyrų. Kur ne
pasisuksi vis kariai. Amerikoje 
mes šito visai nematome. O 
kiek čia pas jus tų aeroplanų 
Kauųe padangėje skraido, tai 
vis kariški? — Klausia jisai 
manęs.

—Taip, — trumpai jam at
sakiau.

—Tai daug dolerių jiem si iš
leidžiate?

—Rodos?
—Hm, — numykia jisai.

Keliatas metų tam atgal, 
skaitydamas dienraštį “Naujie-; 
nas”, neretai matydavau Fran
ko Lavinsko parašytų kores
pondencijų. Bet pastaruoju lai
ku jis nutilo — ar tik nebus 
pasidavęs tai propagandai, ku
rią skleidžia naujosios laidos 
demokratai iš po centro biuro 
pastogės?

Viešai išėjo ir duoda “pamo
ką” Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 19 kuopai. Man betgi atro
do, kad tas šūvis visai bereika
lingai paleistas į orą. Kas gal 
tikėti, kad 19-ta kuopa Brook- 
lyn, N. Y., susideda iš jauname- 
čių nesubrendusių kūdikių, ku
riuos Naujosios Gadynės štabas 
išnaudoja. Panašios rųšies klau
simus draugas Lavinskas,' turė
tų kelt ir gvildent LSS 19 kuo
poj, o ne atakuot išėjus per 
spaudą Visus ir viską. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga yra padariu
sį vienybę su Lietuvių Darbi
ninkų Draugija, tad kam tą 
audrą kelt šaukšte vandens? Pa
gal Lavinsko * protavimą išeina, 
kad ir musų LSS Pildomasis 
Komitetas yra gadyniečių ap
gautas, kad jis mums, socialis
tams, neparodo teisingo kelio. 
Tik staiga Lavinskas “pamatė” 
neaantį pavojų ir 
gę.

Kada Prūsei ka 
vidun ti skloką ir
Komunistų Partiją, nusinešanl 
visą Naujosios Gadynės inven
torių centro biuro pastogėn, tai 
Frank Lavinskas pats pasipir- 
ko Naujosios Gadynės šėrą ir 
tame suvažiavime balsavo s<i 
dabartiniais nauja-gadyniečiais 
prieš pruseikinius. Tik ką atsį? 
darius Naujosios Gadynės šėrį- 
ninkų posėdžiui, tuojau kelią-? 
tas grįžtančių
pas centro biurą pradėjo šų- 
kaut, kad šiame susirinkime y- 
ra darbininkų priešų — faši$r 
tų. Dabartinis centro biuro 
kontroliuojamos Literaturkos 
Draugijos pirmininkas Matulis 
šaukė, kad šiame suvažiavime 
randasi Keleivio ir Naujienų 
korespondentas Lavinskas. Lą- 
vinskas, iškėlęs popįerį, parode, 
kad jis yra Naujosios Gadynės 
šėrininkas. Matulis, patikrinęs 
šėrą, tvirtina, kad dar “šlapias”, 
(Prieš suvažiavimą už mėnesio 
laiko įstatymais uždrausta šė- 
rai pardavinėti). Man keista, 
kam dabar Lavinskas pila van
denį ant komunistų malūno. *

šaukia trevo-

užsimanė lik-: 
grįžti atgal į

opozicionierių

limą jai visai nežinomų kraš
tą, kur jos sūnūs dainas daina
vo, kur mirė į savo kraštą ne
atvykęs ir štai dabar kiti atvy
ko jos sūnų pavaduoti, dainas 
dainuoti ir jai, tai šilagalvei, 
sukėlė tokią aibę visokių pri
siminimų.

Ilgai stotyje vienui viena iš
stovėjusi, giliai, giliai atsiduso 
ir atsidususi tarė:

—Oi, Juozai, Juozai, sunau 
mano, tu niekuomet neparvyk
si, daugiau aš tavęs nematy

siu! —Vistaspats,

“Laisvės” štabas su A. Bimba 
priešakyje nenori, kad Naujoji 
Gadynė presą pirktų; jiems pri
taria ir Lavinskas. Daroma 
priekaištai Stilsonui, kaipo glo
bėjui “Kovos” spaustuvės. Aš 
manau, kad praeities numirė
liai nevertėtų kelti iš grabų. Be 
to, Stilsonas negalėjo būt vie
nas valdovas ant “Kovos” spau- 

fsttfv€Š. “Kovės” presą tuometi
nis Lietuvių Komunistų centro 
komitetas* nukraustė į Chicagą 
ir dabar juo spausdina dienraš
tį “Vilnį”. Todėl apie atsiėmi
mą preso yra visai tuščia La
vinsko kalba.

Kad žmogus ilgus metus So
cialistų organizacijai buvo prie
šas, tai visai nenuosakus dar
bas jį atakuot tada, kada jjsai 
sugrįžo pas socialistus. Tėkią 
kritikos metodą gali vartot tik 
nesusipratę darbininkai arba 
politiniai demagogai. Pavyz
džiui buvę Rusijos socialdemo
kratai Maisky, Trojanovsky; 
dabar komunistai. Vienas atsto
vauja Sovietų valdžią Londone, 
kitas Washingtone, ir Stalinas 
tų buvusių menševikų visai ne- 
kritikiloja. Amerikos socialistų 
Partijos vadas Norman Tho- 
mas buvo kunigas, bet ar kas 
jam už buvusios kunigystės lai
kus daro priekaištus? Prusei- 
kai būnant sklokoj, bimbiniai 
jam sakant prakalbas bliovė, 
bet kai sugrįžo pas komunistus, 
ar jie ką nors sako? Ne. R. Mi- 
žara buvo sandąrielis, o dabar 
“Laisvės” redaktorius, jam pra
eities darbų niekas iš komunis
tų neprikaišioju. L. Abekas, pa
bėgėlis iš raudonosios armijos, 
dabar dirba “Vilnies” redakci
joj ir visiems komunistams ge
ras. Tad, drauge Lavinskai, tu
rėk daugiau logikos!

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
133-čios kuopos narys

, P. Kručas,
21 St. George Avė. 

Norwood, Mass.

NUDŽIŪVO MEDELIAI

TAUJĖNAI. — šį pavasarį 
valsčiaus savivaldybė gražio
mis liepaitėmis apsodino visus 
valsčiaus ribose esančius vieš
kelius. Tik gaila, kad daug lie
paičių išdžiuvo, nes ūkininkai 
jų nepalaistė ir dauguma ge* 
pririšo, todėl vėjas daug išju-
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NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Summer ^School of the Theatre" 
at Hull Huose

From July 13 to August 20
A Summer School of the Theatre 

will be conducted at Hull House, 
800 S. Halsted St July 13 to Au- 
gust 20 byi the Department of Dra
ma and Speech of the Adult Edu- 
cation Program, sponsored by the 
Chicago Board of Education with 
the cooperation of the Works Pro
gress Administration through the 
offices of H. K. Seltzer, Chicago, W.j 
P. A. Director.

Play Production will be taught 
by Mme. Astrovia Lazareff, Walton 
Pyre, Frederick Bond and Fred Ha-, 
zard. Mms. Lazareff will act as Di-. 
rector of the School. She was for- 
merly connected with the Moscow 
Art Theatre and a former director

as content material. The “Living 
Newspaper” will be discussed as 
well as the sočiai philosophy in our 
recent plays.

Microphone Techniąue

Radio Production, microphone 
techniąue and radio script writing 
will be taught by Almon B. Knowl- 
es, Gordon Ray and Rita Smith. Mr. 
Knowles was production manager 
of NBC, San Francisco, and with 
CBS in New York. Mr. Ray was 
associated with WBIP, The Univers
ity Broadcasting Council, and is the 
author of Severai well known pro- 
grams, among the, “Master of 

, Science.” Miss Smith is a Radio, 
of the Chicago Art Theatre. She has • Speech and Drama teacher, former- 
done outstanding work with groups................... _ . _
at historical Hull House in recent 
years. Mr. Walton Pyre is 
ate and former teacher of 
versity of Wisconsin. For 
was an associate of Otis 
Mr. Pyre has conducted 
School of Expression and 
duced and managed many profes- 
sional comppanies in Chicago as 
well as throughout the country. Mr. 
Frederick Bond, is a noted author 
and playwright, former associate of 
D. W. Griffith and director of the 
International Pageant of Music. He 
will also conduct a class in Stage 
Lighting. Mr. Fred Hazard is a grad- 
uate of GGrinnell College and did 
graduate work at Cambridge Uni
versity in England. He has directed 
theatricals, stock and Little Theat- 
res, abroad as well as in this count
ry.

a gradu- 
the Uni- 
years he 
Skinner. 
his own 
has pro-

, Will Produce Plays -

These classcs will . actually pro
duce a play or series of plays during 
the six weeks term. Methods of di- 
rection — from the Stanislawsky to 
the American Stock, may be observ- 
ed in these groups and their suit- 
ability to a sound adult educational 
program discussed. Ali of the plays 
presented will be given from the 
point of view of Drama and Edu
cation.

A class in the aspects of the Mo- 
dern Drama and Play Analysis is 
also offered. In this class will be 
presented modern and recent trends 
in the Drama as to form, as well

ly with the Bush Conservatory.
Miss Eilėn Henderson, editor of 

Speech Magazine, and a well known 
educator and lecturer on speech 
subjects, will conduct a class in 
Chorai Speech. Miss Henderson is 
considered the great American au- 
thority in this new field of 
training.

Diction, Pantomime, Stage 
ing, Make-up and Costume 
are other subjects offered by such 
well known authorities as Mae L. 
Borreson, of the Glenn Lillard Gunn 
School and the Uptown Conserva
tory; — Roy Hudson, of the Bush 
Conservatory; Mary Hedrick, of the 
Boston School of Oratory; Mayme 
Sims, of the Chicago School of Ex- 
pression; Leila Peterson of North- 
western University, and Rita Smith 
of the Bush Conservatory.

During the course, scenes from 
plays already produced by the 
partment will be presented by 
original cast under the faculty 
rectors. Among these are “First 
dy,” “Call it a Day,” “The Apple 
Cart,” “The Good Hope,” “Glary,” 
“The Dollar,” “Over the Hills,”; 
“Pride and Prejudice,” “Taming of 
the Shrew,” “Marriage Proposal.”

Interesting lectures by well- 
known authorities have been sche-' 
duled 
well known playwright will lecture 
during the term, Clyde Rickebaugh 
Department of Scenic Design of the 
Federal Theatre will give demonst- 
ration lectures.

EDITOR—Kleofas Jurgelonis, prominent Chicago Lith- 
uanian poct, nevvspaperman .and attorncy, who was eleeted 
Editor-in-Chief of “Tėvynė” at the biennial Convention of 
the Lithuanian Alliance in America in Scranton, Pa.

speech

Light-
Design

de- 
the 
di-‘ 

La-

Miss Alice Gerstenberg

—P. D. O.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

home in the country in New Jer- 
sey, an expensive place in Jersey 
City, and a sumptuos suite in one 
of New York City’s luųurious Ho
tels.

by Dr. E. G. Peters

Roosevelt and Hague

The Pope Betrays C brist

ROOSEVELT AND HAGUE

President Roosevelt has finally 
eondemned Mayor Frank Hague of 
Jersey City, who “attempts to sup- 
press individual liberty under the 
pretense of patriotism.” The Senate 
Čivil Liberties committee may soon 
look irrto the case of that two-bit 
Hitler, for that committee has a 
‘thiek file of reąuests” for investi
gation of the Hague regime in New 
Jersey.

Evidently Mayor Hague, master 
of gutter English and also of gang- 
ster methods in politics, is soon 
likely to be on the run, at least 
as far as abolishing the Wagner 
Labor Relations Act and the Jede- 
ral constitution in Jersey City are 
concerned. If the Senate committee 
does invosligate the activities of 
Jersey City’s wouki-be Hitler, it 
will find a train of graft, suppres- 
sion, and corruptipn stretehing over 
some twenty years.

During Hague’s 23 years of boss 
rule there, for instance, both taxes 
and the bonded indebtedaess have 
at least doubled, while at the šame 
time the ąuality of publie Services 
has declined. Štili the Hague re
gime is now so short of funtfs for 
paying and bribing its friends and 
foUowers that that regime already 
faces the roeks. Hague himself, 
on the modest salary of a civil ser- 
vant, has maintained a palatiąl

If Roosevelt’s vigorous words, the 
present injunction suit, the likeli- 
hood of an investigation by the Se
nate Civil Liberties committee, and 
the financial straits of his own re
gime do not end fascistic Hague’s

— never to support revolution ag- 
ainst a legally established govern- 
ment in any country. Since the Lo
yalist government was chosen by a 
majority of the voters in a free 
election, the Catholic hierarchy, in 
backing Butčher Franco against that 
government, is appealing from the 
ballot to the bomb and the bullet. 
Such an appeal is dangerous both 
to the Catholic church and to 
Christianity.

It is dangerous to the Catholic 
church because it sets a vicious 
precedent, and also because in the 
eyes of the world such an appeal to 
force means that the church is 
against freedom and liberty and in 
favor of barbarity and despotism. 
Already Franco’s efforts to plant 
the tyrant’s heel on the neck of re- 
publican Spain has cost that unhap- 
py land mote than a million lives 
and untold millions in wealth. And 
one of Dictator Franco’s high ad- 
visers has said that, after the Insur- 
gents conąuer Loyalist Spain, they 
mušt either shoot or exile 200,000 
Spaniards in order to reconstruct 
that nation along fascist lines. So 
when the Pope, vicar of Christ, 
backs such slaughter and destruc- 
tion, His Holiness makes Catholic 
Christianity the handmaiden of 
war, and Jesus the follower of 
marš.

The Catholic hierarchy has back- 
ed Fascist Franco against democra- 
cy in Spain because the spirit and 
organization of that hierarchy are 
anti-democratic. That hierarchy 
hates the Spanish republican gov
ernment because it tried to secu-

larize education, labored to abolish 
the exemptions' and privileges of 
the Catholic church, worked to les- 
sen the power of the hierarchy to 
interfere in Spanish politics, and 
strove to enable common people to 
live likę free human beings.

The Pope, in other words, blesses 
the Insurgent uprising and condons 
the ruthless destruction of Loyalist 
war prisoners and unarmed civil - 
ians in Spain :,because His hierarchy 
believes that it will be strengthened 
by the victo(ry of fascism in that 
unfortunate Idnd. Pope Pius thus 
prefers fascisni' to democracy. One 
million dead, or even two million 
destroyed — that terrible result is 
of no importance to the Pope, if 
His own power in Spain is inereas- 
ed.

: i' \1
Hence, His Holiness’ commending 

Butcher Franco for “noble promises 
to limit vietims and suffering of 
war” is utterly meaningless. So far 
as the Pope and the Catholic hier
archy are concerned, every liberal 
and labor unionist, every socialist 
and demoerat, every believer in de- 
cency and progress in Spain may 
be ruthlessly slaughtered, if such 
slaughter strenghtens the present 
rulers of the Catholic church in 
that country.

For the Pope to aprovė facist re
volution and murder is bad enough. 
Būt for His Holiness to support 
those bloody twins in the name of 
Christ, Prince of Peace, is worse 
than blasphemy. It is the foulest be- 
trayal of Him who died on the 
cross to make man free.

Park District
Outdoor Track
Meet

For Junior, 'Intermediate and 
Senior Girls

Entries for compctition in the Chi
cago Park District outdoor track meet 
for Junior, Intermediate and Senior 
girls elose Mondąy, July 18th.

Section meets, wbich viii be limit- 
ed to the Junior and Intermediate di- 
visions, will be held in Grand Cross
ing, Ogden, Douglas, Kosciusko, Kil- 
bourn and Lake Shore parks, Saturday. 
July 23, at 1 :00 p.m.

First, sccond and third place win- 
ners in section meets, and the senior 
girls’ division wrll participate in the 
city-wide finais to be held in Douglas 
Park, Saturday, July 30, at 1:30 p.m. 
The events are as follows:—

JUNIORS
(14 years & under}

50 yard da§h
Running broad jump
Running high jump 
12” baseball thro\v 
220 yard relay

INTERMEDIATES
(15 yrs. to 17 yrs. incl.)

50 yard dash
75 yard dash
Running broad jump
Running high jump 
12” baseball throw 

. 220 yard relay

SENIORS
(18 years 8* over}

50 yard dash
75 yard dash
Running broad jump
Running high jump 
12” baseball throw 
440 'yard''relay

This meet is conducted by V. F. 
Hernlund, general supervisor physical 
activities, Chicago Park District.

Commercial Art
Classes at
Harrison High

A new class in Commercial Art 
is now being conducted at Harrison 
Park Field House, 1859 W. 19th St. 
every onday afternoon from 3:30 to 
6:30. This class is for adults, 16 
years of age and over, and is open 
to everyone. The instruction is en- 
tirely free.

This is one of the numerous clas
ses conducted by the Adult Edu
cation Program of the Chicago 
Board of Education with the coo
peration of the Works Progress Ad
ministration.

PIRMYN
SHAftPS AND FLATS

Written by John Faiza

• Pirmyn now in Lithuania will 
be very busy giving concerts, etc. 
One of their main duties will be to 
plaoe wreathes on famous peoples 
graves. 3 wreathes and ribbons were 
or will be placed on the following 
monuments: 1—Darius-Girėnas, 2— 
Mikas Petrauskas, 3—The Unknown 
Soldier.

• There have been<so many peo
ple going to Lithuania this year, 
that I believe it will be very hard 
for the ’hotels in Lithuania to take 
care of them. Next year will see 
štili more people going to Lithuania. 
Eleanore Lileikis of Pirmyn is go
ing with her mother nex.t year.

—o—

To All
Personai it ies

... at <woxk and* at play, 
at b<xine <or awry..........

•There are many new members' 
avvayting Pirmyn’s return in orrer 
to join the chorus. One of the new- 
canhidates is Gediminas.. Tumas. 
who’s father formerly had a Gro- 
cery and Meat Market Business 
where Neffas’ is now located. 1’11 
wager not many of you know that 
in the hall where Pirmyn holds re-j 
hearsals and also the outside cor-> 
ridor was once a restaurant.—o__ Į

• Another get acąuainted and' 
initiation party may be in store in 
the future for all these new mem
bers who’s narnės I \do not know 
as yet. Probably in September an 
initiation party will be had.

• June llth Pirmynite Miss Rim
kus sang over Station WGES for 
the Progress Furniture Co. John 
Romanas also sang and Mr. K. Gu- 
gis talked of matters concerning 
aw,

• Joe Žukas ambition is to bę-. 
come o gym instructor. Joe rece<H-< 
ly received V2 of his tuition for the 
1938-39 year at the American Col-, 
lege of Physical Education. Joe vis-i 
ited pithuania Severai years agoį 
with the American-Lithuanian Ath-j 
letes. He exceis in tennis, his fa
vorite spont.

—o—

May tyouT ’vacations be happy and 
restfal ptr excrting and

Same prefer <quiet, otfaers cboose «c- 
Xion all dary.

Writing this c oi ubui «s -o-ur vacaūon- 
pleasure xoday.

And it is migbty good fun to ad- 
dress all fredy as though we knew 
ALL abatu every one.

Būt, w« do know a frw fans, .. 
for instance...

As F'tank Paliulis, busy printer of 
Bridgeport, njercilessly puffs at one ci- 
gar after another and dashes from shop 
to customer and back again, one could 
hardly guess that it’s his PHILOSOPHY 
that brings him success. “Live and kt 
live” is bis creed.

Another hustler is Frank Savickas, 
Insurance man and active director of a 
financial insdtudon erut south. His «na- 
gnet dn business -is: “W-eii, 'if today 
yeu can’t, tomorrow you wilk 
and tomorrovv they DO become bis 
dientele.

While, Mr. T. Rypkevicz “rips” in- 
to his prospects with a “Ko čia lauk
ti?” 'and “Today is the time to do it.” 
And they -do it.

Each one’s way is the best way ... 
for each one.

Only grief sbould be no one’s wav. 
And we sympatheticaily urge our En
glish Section ftiend and booster, Nora 
Gugis, not to Jei herself think too often 
of her sister's unfortunate illness. We 
extend sincerest wi$hes for a speedy 
recovery to her sjster; and, to Nota, 
we say:

rule, then the President has two 
more powerful weapons to launch 
at the Jersey City boss. Roosevelt 
can oust Hague from the vice-pre- 
sidency of the Democratic National 
committee and hence deprive him 
of the handling of federal patron- 
age i n New Jersey. And Roosevelt 
■can likevvise ask the department of 
justice to proceed against the Jersey 
Ci,ty boss.

President Roosevelt, who now 
nealizes that Hague’s regime is 
more than a local problem, may be 
convinced that the New Jersey boss 
is already on his way out. Būt if 
he is not, then Roosevelt, in the 
interest of himself, of his party, 
and of liberty and progress in this 
country, ought to act swiftly and 
effectively to end the Hague stench 
and threat to the American way of 
life.

• Fdicia Manikas spent one week, 
in Michigan. Felicia left June 13thį 
Monday and has now returned home

—o—
• Joha and Authony Faiza will 

spent 2 weeks at the Paddock-; 
Hooker Laker near Lake Geneva 
starting Juiy 3rd to 17tfru

—o—

• On June 12th the L. U. C. held 
an outing at these Lakęs. Lithua-: 
nian peęplp by the name of Raugas 1 
have a cottage therb.

• There was a surprise party held 
June 18th in honor of John Faira’s 
21st Birthday at his home at ISSf) 
N. Spaųiding Avė.

—o—

“Be patient and try to smile, 
albeit Fate has been crueL 
for much too long a wbile; 
Tomorrow is on its way 
witb more and greater joys 
•than you have wished today.” 

t < • < • j
Ycs, we -believe that wi$hes rome 

ttve; sometianes. they eone in differ- 
ent guises būt nevertfedess come.

Afrs. Jurgelonis, patroneas and in- 
spieauoo of our English Section, long 
avished that there be a tbriving En
glish p age.

Pcihaps. her wi<h is begia n ing to 
become a rcality. add our wish 
to bers to stremgthen and ftrmly root 
owr promising hale “plant”.

Our ‘iii sis” has long wished for 
a vacation. For years she served her 
•empioyers wi th o at “time oat”. Now 
eapioyment has reased. ’Trs vacation. 
altight, of indefimite kogdi. Būt, at 
lašt sbe kaows the loscioas p*easure of 
being abk to co n via ue |bat smeet morn- 
iag sieep svben ochers have to wake 
ap and go to wo<k. Eajoy it to the 
■unost. sis, notil the day you'll have 
to via d the dock again.

Oh. we believe in making the rnost 
of every oppornmity, says “big” sis- 
X<r.

THE POPE BETRAYS CHRIST

When the Pope blesses Butchej. 
Franco and his Insurgents in Spain’s 
civil war, His Holiness sbetrays 
Christ, no matter if the nevvspapers 
do carry the headline “Pope Com- 
mends Franco mercy.”

When Pope Pius and the Catholic 
hierarchy of the wot?d back Dic
tator Franco because he has takem 
measures to end “all the wrongs of 
the church” in Spain, His Holiness 
and his advisers go counter to a 
wise, old tradition of their church!

I AOME-NAUJIENŲ Foto)
^POŽEMIŲ EKSPERIMENTAS — Kairėj, Dr. Natnaniel Kleitman, Chicagos universi

teto profesorius ir Bruce Richardson, fiziologijos studentas tame universitete, Ma- 
mouth urvuose, Kentucky, kur jie gyveno per kelias dienas. Jie norėjo patirti ar tam
siam urve ir giliai po žeme galima gyventi normalią 21 valandų parą. Studentas Ri- 
chardson tvirtina, kad jam “normali” para urve buvo 28 valandą, o profesorius jau
tėsi ir valgė, miegojo ir darbavosi taip kaip įr ant žemes paviršiaus,

« Yours truiy heard from the 
following people and here is what 
they have to say:

Sally Aleksunas writes, “The 
weather was fine, nobody was siek. 
There were games and entertain- 
ment every day aboard the Brit- 
tanic.”

Al Mickevičius vvrites that the 
trip is certainly worth while. States 
that they arrived at Loth, Ireland 
Friday night, June 17, and will re- 
main there a short time. Then, 
they will procede to Southampton, 
England. He says “Pirmyn” has the 
sitųajtįon well in hapd.

Ann Skricktis says they have 
spent one evening and a day in 
Paris where she reaily had a wild 
time taking in everything. July 21st 
the chorus left for Cologne. An the 
trip to New York June 10th Ann 
Skrickus’ hand was crushed on the 
train in a doorway. The train was 
stopped at a depot for first aid. 
She writes, that she will loose 2 
fingemails. Ann doubts if she will 
be able to go suvimming at least 
half of the remaiaing summer.

—o—
• Back tp Chicago and we hear 

that AI Stupar celebrated his Birth
day June 25th Saturday. Congratu- 
lations Al and best wishes for the 
future- Untii we meet again, sign- 
ing off, I remairi your,

RĄStęEY HU?Y.

Just likę our rapidly advancjng Jour
nal i st, Victor Sholrs, vhose name graces 
many an important artide in the “Daily 
Times”. At present he is making the 
most of every opportunity on that in
teresting transcontincntal tour wkh 
President Roosevelt and company.

Making the most of every oppor
tunity is the s?crer of most succcssful 
persons, including gossips whpse ears 
and eyes try to make somethiag out 
of nothing, usually.

Whatevcr kind of svccess you want, 
that’s what you'll go after in your 
own kind of way, and there wifl be 
no “Stop” signs either for you or
for.. Nftoey.

UnUIHMS 
THEY ARE 901000 
STRONG OVEBta

Are They EaHngFood. Weaiag 
Cloltes, or Hats «r Shoes 

Hade or Sold by YOU?

mramuiBsiiELmiL
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Naujieniečai 
Atostogauja

Liepos 9 d. apleido Chicago 
sekanti naujieniečiai: Stanley 
ir Teresa Warniai ir jų dukre
lė Lorraine; Eva Šiaulienė ir 
Adella šiauliutė, Margaret Wil- 
kas, Antano Wilko žmona, Bro- 
nice Wilkas, Povilo Wilko 
žmona ir Mrs. Murphy.

Sykiu su jais išvažiuoja ir 
sekanti birutiečiai: Stanley ir 
Vanda Žabelio, Mr. ir Mm By- 
anskas, William ir Julia Lin- 
chester ir Mrs. M. Misevičienė.

Byanskų sūnūs “Bob” grįš 
atgal už savaitės, o Stanley 
Warnis už kelių dienų. Kiti vi
si mano prabūti Paw Paw, Mi- 
chigan apie porų savaičių.

Steponas.

Serga
Keistutiečiai

Eva Krikščiūnienė, 941 W. 
43rd St., S. Kaminskienė, 3931 
S. Talman avė., J. Koraitis, 
1720 S. Union avė., A. Demikis, 
3128 Warren boulevard, A. Ma- 
rozas, 6059 S. Troy St., K. Jo- 
zaitienė, 7127 S. Francisco avė., 
Ben. Gailiunas, 3418 So. Lowe

(■luiaiiiiiiiiiiiiDiuiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiuiiiiiiiiirjiiiiiiiiiiin

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

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St, Chicago, III. 

.»iiiiiiiiHiaiiiiuiiiiiiDiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaii)i.

avė., J. Budrevičius, 3364 Litu- 
anica avė., A. Kedaitia, 1902 S. 
Union avė., J. Adesiunas, 4002 
Brighton Place, A. Tamaševiče, 
1324 W. 19th St., Ona Aleliu- 
nienė, 3251 S. Union avė.

Kaip jau buvau žymėjęs, kad 
musų pirmininko J. Sholtema- 
no žmona Anna tapo išvežta į 
Great Lakęs Navai ligoninę. 
Apie jos padėtį šiuo laiku ži
nių neturiu. J. Sholteman gy
vena 3237 Le Moyne St.

Steponas.

Kotrina Virkietis 
Dėkoja Visiems savo 
Draugams

Kotrina Virkietis, kuri už
laiko Ingleside Inn, 936 E. 75 
St., sykiu su Juozu Bartkų, šir
dingai dėkoja visiems, kurie 
susirinko visai netikėtai liepos 
4 d. ir tinkamai pagerbė jos 
gimtadienį.

Nesvarbu į kokių “nepadili- 
jų” Kotrina persikelia, jos 
draugai vistiek jų suranda.

Steponas.

ta eilė kalbų. Pirmas kalbėjo 
p. Martin, jų vienturtės dukre
lės kūmas. Po to kalbėjo p-ia 
Shačauskienė, vaistininkas Pul- 
dinavičius, p. Notrimas, ponia 
Zajauskiene. Gražiai lietuviškai 
kalbėjo p-ia Sofija Barkus.

Gražiausių ir ilgų kalbų pa
sakė daktaras Strikolis, kurio 
žmona irgi labai draugiška. 
Ant galo, susijaudinusi iš 
džiaugsmo visliems svečiams 
dėkojo p-ia šeputienė, o Jonas 
Šeputis gražiai atpasakojo kaip 
jis meiliai su žmona gyvena 
jau 10 metų. Tas laikas greitai 
prabėgo ir per visų tų laikų jie 
neturėjo jokio vargo. O p-ios 
Šeputienės artimi giminaičiai 
p. p. Loveikiai, turį Bridgepor- 
te kvietkinę, prisiuntė didelę 
gėlių puokštę, už kurios per 
vakarienę sėdėjo p. p. Šepučiai 
taip už gėlių užsilėpę, kad sun
ku buvo juos užmatyti.

Ten Buvęs.

| SPORTAS I
ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiT

Svarbios Ristynės
Pirmadienio vakare White 

City po atviru dangum įvyks 
svarbios ristynės, jei tik oras 
leis, kuriose dalyvaus visa eilė 
žymių ristikų, tarp kurių yra 
dar niekad ristynių nepralai
mėjęs Ruffy Siverstein. Jis risis 
su George Mansor. Dar risią 
Oscar Stecklin su Meekr.

Ralph Garibald grumsis su 
cechu Rudy Kay. Lenkas Stan
ley Pulaski grumsis su Jack 
Conley, o Kid Chapman su 
Phil Gurber. Įžanga populiarė.

(Sp.)

Sulauktuvės 
SLA Seimo, 
Delegatui

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo Šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Chrysler-PlymouthJ

DAUGYBE VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

Shepučių 10 metų 
Sutuoktuvių 
Sukaktuvės

BRIGHTON PARK. — Lie- 
pos 3 d. Jonas ir Adelė Shepu- 
čiai atšventė 10 metų sutuoktu
vių sukaktuves nuosavuose na
muose 2512 W. 45th PI.

Abu Shepučiai yra draugiš
ki ir linksimi žmonės, laisvų 
pažiūrų, jau 8 metus skaitų 
Naujienas. Tai ir visiems buvo 
linksma ir malonu praleisti lai
kų pas svetingus Shepučius ir 
svečiuotis iki 4 vai. ryto.

Tarp svečių buvo biznierių ir 
profesionalų ir visi gražiai ap
siėjo. Buvo patiekta gardžių 
valgių, gėrimų ir gera muzika. 
O svečiai prinešė brangių do
vanų.

Per vakarienę buvo pamky-

P-Iė Felicija Nausėdaitė 
Išvyko Atostogų

BRIDGEPORT. — P-lė F. 
Nausėdaitė, žinomų bridgepor- 
tiečių duktė, išvyko atostogų į 
North Woods, Wis. Kartu su 
ja išvyko ir jos mokyklos 
draugė p. O. Grigonytė-Thorp. 
Jos važiuos automobiliu, nes 
nori pasigrožėti gražiomis Wis- 
consino apylinkėmis.

Abi jaunos lietuvaitės, turi 
atsakomingus darbus. P-lė Fe
licija Nausėdaitė yra sekretorė 
kontrolieriaus (controller’s) 
Edisono kompanijoj. P-ia Ona 
Thorp — sekretorė Mastcr in 
Chancery Office.

Linksmų atostogų ir malo
naus poilsio linkime joms.

Kaimynas.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. VAROS 3408

Elegantiškas Išsiuvinėjimas Kedei ar
Paduškaitei

NEEDLEPOINT MOT1FS PATTERN 1509
« «

No. 1509. Tai labai gražus darbas. Jis skaitomas gerame skonyje ir 
yra labai branginamas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom’s 
(Chicagoje)

Paul Januszewski, 26, su 
Adeline Junga, 21,,,. .

Fred Kosmel, 27, su Helen 
Paplauski, 21.

Baliavojo net dvi dienas
MT. GREENW00D. — Mu

sų apylinkės geraširdžiai lietu
viai bendromis jėgomis su SLA 
178 kp. nariais suruošė kaimy
niškų sulauktuvių baliukų su
grįžusiam iš SLA seimo, Scran- 
ton, Pa. kuopos delegatui B- 
Walantinui.

Liepos 3 d., 8-vai. ryte atėjo 
rengėjai, gaspadinės ir muzi
kantai, o delegatas dar lovoj 
tebemiega. Ėmė belstis į duris. 
Šeimininkė juos įleido. Delega
tas šoko iš lovos ir nustebo ra
dęs pilnų butų svečių.

Baliavojom dvi dienas. Ren
gėjos gaspadinės buvo Mrs. 
Lashus ir Mrs. Yurėnas. Jos ne 
tik delegatų šauniai pavaišino, 
bet ir apdovanojo,jį puikiomis 
dovanomis.

Ačiū nuoširdžiai, dar sykį 
ačiū.

B, Walantinas.

Pirkite savo .apielinkės 
krautuvėse

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1509
. 1739 So. Hal.ted St., Chicago, III.
• I
| da jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No___________ |

| Vardas ir pavardS|

| Adresas i

Reikalauja
Perskiry

Pauline Muša nuo Walter 
. Muša.

Pigus pasas į 
“Sovietų Rusiją”

Musų smalsumui tikrai jau 
galo nėra. Apie Sovietų Rusiją 
yra knygų knygos prirašytos, 
laikraščiai veik kasdien margi
na savo puslapius, o mums vis 
dar negana, — reikia ir pama
tyti. Bet kaip, gal nevienas pa
klausti.

Taip, kelias tolimas ir bran
gus. Vienok, šiuo sykiu, kiek
vienas, kas perskaitys šias eilu
tes, tai lengvai atsdeks už 25 
centus. Tai tikra tiesa. Prašau 
nuvykti į Sonotone Teatrų ne 
anksčiau rytojaus, liepos 13 d., 
tenai už tuos kelis centus tik
rai pamatysi visus to krašto 
kūrybinius perlus. (Skelb.)

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

ęŠĮ PINIGAI PADĖTI TAUPYMUI IKI 16 D. LIEPOS, GAUS 
NUOŠIMTI NUO 1 DIENOS LIEPOS.

I KUR DĖTI PINIGUS?—
■ PAGALVOKIT!

SKRYNELĖSE ................................................ 0%

B BANKUOSE .................................  l«/2%
gg PAČTOJ ............................  2%

Įj ^es Išmokėjom.........4%
5 TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
=== ■ Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196.575.00
=== Duodam Paskolas Ant Saugių
g PIRMŲ MORGIČIŲ

I STANDARD FEDERAL
į| SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
■ OF CHICAGO
==Ė JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
B 2324 SOUTH LEAVITT STREET
fs Telefonas CANAL 1679
=== - CHICAGO, ILLINOIS . .
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

$5.00

$4.50

$9.50

28 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas..............................................................

ATSILANKYKITE PAŽIŪRĖTI-

CHICAGOJE:

$12.00Viso Viso

AdresasAdresas

Miestas

$8.00
$4.00

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

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

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

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:

Vardas......................................................... .

PADOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JONE BRIDE”
Gražų 26 šmotų UROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

Miestas

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 jsigyti.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• UGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ___ ______
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS 10.00

greitai palengvinama ___
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzam i naciją (skait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANTAI
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VICTORY 9G7t.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS 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.



Pirmadienis, liepos 11, 1938 

Lietuva Gražiai 
Priėmė “Naujienų” 
Ekskursiją
Atsiliepimas iš Lietuvos nuo 

B. Paliulio
CICERO. — P-as Paliulis pra 

neša savo žmonai B. Paliūlie- 
nei, 5840 S. Trumbull Avenue. 
Laiškas rašytas birželio 15 d. 
iš tėviškės Luokės:

• “Laimingai pasiekėm tėvynę 
Lietuvą. Ant vandens išbuvau 
12 dienų. 9 dieną birželio prieš 
pietūs pasiekėm Klaipėdą.

“Taip kaip ‘Naujienos’ per 
p. Rypkevičių informavo, taip 
viskas išsipildė. Lietuva labai 
gražiai mus priėmė, su muzi
ka ir sveikinimais. Minios žmo
nių. Viešbuty davė pietus ir iš
kilmingą programą ir daug 
prakalbų su geriausiais linkė
jimais-
. “Rytojaus dieną jau turėjom 
viską susitvarkę, išvažiavom 
tėviškėn. O tą tėviškę, tą gim
tą kampelį, kuri jau 35 metai 
kaip apleidau. Nieko nebegaliu 
pažinti: žmonės susenę, sudžiū
vę, ir visa apylinkė išrodo ki
ta. Nedėlioj nuvažiavau į Luo
kę. Tik vieną žmogų radau pa
žįstamą iš jaunų dibnų. šiuom 
tarpu oras labai prastas: lyja 
ir šalta. Vėliau parašysiu dau
giau.“

“Amerikiečidms Lietuva 
nekaip atrodo”

Iš visko atrodo, kad senovės 
amerikonams Lietuva nekaip 
atsiduoda. Sako, “vargo kraš
tas.“ Ponia Paliulienė tuojaus 
atsakė į laišką ir liepia nesirū
pinti, nes ji viską turi pilnoj 
tvarkoj. Biznis eina geriausia. 
Pietų laike abi su duktere dir-

MADOS

No. 4825—Patogi vasarinė suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę. '

Mrtnt gauti vieną ar dau- 
nurodytų pavyzdžių 

prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
fė, pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adreštioti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

ba sušilę. Visi patenkinti mais
tu ir patarnavimu. Jeigu kės 
netiki, lai persitikrina. Adresas 
2320 S. Cicero Avė., priešais 
Western Electric Co- dirbtuvės.

—Z).

Linksmas Veiklių 
Roselandiečių 
išvažiavimas
Scenos Mylėta jų Patelis suruo

šė tradicinį išvažiavimą
Thornton miškuose

Pereitą šeštadienį Roselando 
Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis 
suruošė savo tradicinį metinį 
išvažiavimą jaukiuose Thorn
ton miškuose. Tuo išvažiavimu 
rateliečiai vaišino tavo narius 
ir draugus.

Suvažiavo keli desėtkai na
rių ir draugų ir jie linksmoj 
nuotaikoj buvo vaišinami per 
visą dieną gabių Ratelio gas- 
padinių, V. Pučkorieriės it S. 
Liutkevičienės ir kit., kurios 
prisivežė tiek valgių, kad jų 
galėjo pilnai užtekti daug di
desniam buriui žmonių.

Švęs 25 metų sukaktuves
Po vakarienės, saulei lei

džiantis, prie didelio laužo 
prasidėjo programas, kuris su
sidėjo iš apsimainymo nuomo
nėmis. Rateliečiai prisiminė, 
kad ateinančiais metais jie švęs 
25 metų sukaktuves nuo Rate
lio pirmojo vaidinimo Chica- 
goje.

Pirmininkavo ir tvarką vedė 
Ratelio veteranas ir dabartinis 
pirmininkas Juozas Pučkorius, 
kuris prie progos papasakojo 
ir įspūdžių iš SLA seimo, ku
riame dalyvavo kaipo delega
tas nuo 139 kuopos.

Pirmam teko kalbėti A. Vai
vadai, Pirmyn choro, pirminin
kui, kuris padėkojo Rateliui 
už jo suteiktą Pirmyn chorui 
paramą, kada tasai ruošėsi va-

nhniiiiM iimii

A.+A.
BRON1SLAVA DOMKE 
(Po tėvais Masalskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Liepos -9 dieną, 4 vai. popiet, 
1938, sulaukus 28 metų amž., 
gimus Chicago, 111., Liepos 9, 
1910 m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Edvvard, sūnų Robert, 6 
mėtų, motiną Oną (po tėvais 
Mozoraitę-, 2 seseris Oną ir 
švogerį Robert Kuenzli, Helen 
Roman ir jos dukterę Phyllis, 
uošvius Oną ir Louis Kopitke, 
3 tetas Marięną Kurmauskie- 
hę, Elzbietą Vaitkuvienę, Ele
ną Mikutckienę, dėdes Augustą 
Masalskį, Aleksandrą Masalski, 
Mozerių šeimas ir daug kitų 
giminių. Kūnas pašarvotas — 
6422 S. Paulina St. . |

Laidotuvės bus trečiad., lie- 1 
pos 13, 9 vai. ryto iš namų į I 
Sv.‘ Theodore parap. bažhyčią, ■ 
kur bus gedulingos pamaldos 1 
už velionės sielą, o iš ten bus ■ 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bronislavos Domke 
giminės, draugai ir pažystami 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se it suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Motina, Seserys, 

Švogeriai ir Giniincs.
Laidotuvėse patarnauja Lai- 

Idotuvių Dir. A. M. Phillips 
__ Tel. Bpulevard 4139______

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

g a •*% gfe A Gėlės Mylintiems ? I fe? 1< A Vestuvėms, Ban- O BS O 14 kietams Laido- *J « « bs' SI tuvėms, Papuoši
mams.

gėlininkas
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS S
Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankietama

- ir Pagrabaitos.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULeVaRD 7314

žiuoti į Lietuvą ir kada toji 
parama buvo labai reikalinga. 
Jis taipgi pasiūlė, kad Ratelis 

(savo sidabrinio jubiliejaus va
karą ruoštų ne Roselande, bet 
tinkamoj svetainėj Chicagoj ir 
kad tąm tikslui pastatytų dide
lį veikalą.

Kalbėjo visa eilė kitų Rate
lio darbuotojų ir rėmėjų: S. 
Dambrauskas, P. Kučinskas, S. 
Dilius, J. Šimkus, B. Liutkevi
čius, J. Gailevičiuš> S. Vitkus

Įsisteigęs 1911 metais
Pas kai kuriuos jų, nors ir 

buvo pasiryžimas dirbti, bet 
praskambėdavo ir pesimistiš- 
kesnė mintis: “mes senstame, 
o jaunų jėgų nepribuna.

iPagalios, K. Baronas primi
nė, kad kitų metų jubiliejus 
bus ištikrųjų nė 25 metų, o 27 
melų Ratelio gyvavimo, nės 
Ratelis įsikūrė, rodos, 1911 m. 
Tais metais buvo inkorporuo
tas ir pastatė savo pirmąjį vei
kalą. O kaslink veikėjų, tie pa
tys rateliečiai, kurie dirbo jo 
kurtinos Ihetu, dirba ir dabar, 
dirbs ir ateityje.

Tik jau visai sutemus rate
liečiai skirstėsi iš miško su 
nauju pasiryžimu.ir toliau dir
bti savo numylėtąjį scenos dar
bą, kaip jie ditbo per pataruo- 
sius 27 metiis.

Reikia ir Pėstie
siems Būti 
Atsargiems
Jie dažAai automobilių netai- 

ftiiiį kaltininkai

Nuolatos kaltinama automo
bilistus dėl užmušimo pėsčiųjų, 
nors tankiai kalti būna ne au- 
tomobiliiCai, bet patys pėstieji.

Vien pereitais metais iš 120 
Chicagos parkuose užmuštų 
jtaioųių 96 buvo pėstieji. Bei 
liudyto j ai t kad daugu
moj atsitikimų buvo kalti pės
tieji. Svarbiausi nusikaltimai 
yra neatsargus vaikščiojimas- 
ėjimas skersdi gatvę vidury 
bloko, ar ėjimas prieš raudo
nas šviesas, išlindimas? iš tarpo 
stovinčių automobilių ir girtu
mas.

Reikia betgi žinoti, kad eiti 
skersai gatvę vidury bloko yra 
draudžiama įstatymų ir kad 
taip einantis suvažinėtas pėsty
sis nustoja teisės kabintis prie 
automobilisto.

Reikia taipgi žinoti, kad 
šviesu turi klausyti ne tik au
tomobilistai, bet ir pėstieji, 
ypač pavojinguose skersgat
viuose. Kol pėstieji nepasidarys 
atsargesni, tol nelaimių skai
čius nė kiek nesumažės.

Gaudys Japoniškus 
Vabalus

Daro daug žalos daržams

Šiomis dienomis Jungt. Vals
tijų Agrikuiturosi departamen
tas pradės dėlioti sląstus japo
niškiems vabaliukams, kad pa
tirti kur jų yra.

Tie siųstai dedami daugiau
sia daržuose rezidencinėse sek
cijose ir padeda susekti buvi
mą tų vabaliukų, kas palengvi
na jų naikinimą.

Tuos sląstus tankiai peržiūri 
tam tikri inspektoriai. Japoniš
ki vabaliukai yra labai kenks
mingi daržams ir sodnams. Jie 
nuėda ne tik lapus, bet neap
lenkia ir šaknų.

Pirmiausia juos galima pa
stebėti ant vynuogių lapų ir ant 
rožių. Tie inspektoriai neturi 
žinių apie kitus kenkėjus. No
rint gauti apie juos žinių rei
kia rašyti: U. S. Department of 
Agriculture, VVashington, D, C.

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

NAUJIENOS; Chicago, III. ’

Šiandien Cicero 
SLA 301 Kuopos z 
Susirinkimas

Delegatai išduos raportus
CICERO. — šįvakar Šameto 

salėje, 15th Street ir 49 Avė., 
vyks SLA 301 kuopos susirin
kimas. Prasidės 7:30 vakare.

Susirinkimas bus labai įdo
mus ir svarbus, kadangi seimo 
delegatai išduos raportus.

Visi nariai yra prašomi atsi
lankyti, išklausyti raportų ir 
atsiteisti už duokles, jei jau 
laikas tai daryti.

—D.

Atmokės Valstijai 
Sales Taksus

Už sales taksų nesumokė j i- 
mą vaksija buvo suėmusi 49 
metų Robert Nordin nuo 7300 
South Šhore Drive. Nordin at
gavo laisvę kai pažadėjo su 
valstija atsiskaityti. Jis tūri su
mokėti $20,000.

Nordin yra viršininkas Coūk 
Coun’ty Auto Fiiianco Co., 1310 
W. 63rd St.

- iii-, i i',;; .„..„..u, .............—•

Margumynai
i -------- -------- ------------

Japonų kolonizacija 
Brazilijoje

1908 metais į Braziliją atva
žiavo 700 japonų emigrantų, 
kurie išėjo dirbti į Sao Paulo 
kavos plantacijas. Už kelių mė
tų atvažiavo kita japonų gru
pė, kuri buvo pasiųsta į Minas 
G’eraes. Plantacijų savininkams 
patiko japonai/ir per savo val
stybių vyriausybes pradėjo rei
kalauti, kad'!jų butų daugiau 
įsileidžiama. Vyriausybė net 
sutiko finanšūoti jų įvežimą. 
Bet tuomet "Japonijos gyven
tojų prieaūgis daugiausia emi
gruodavo į ^Angtines Valsty
bes ir į Brą^ijijos darbininkų 
trukumą nebuvo kreipiama dė
mesio.

Jungtinės-w£Ūsty b ės 1934 m. 
uždare savo duris visiems gel
tonosios rasės emigrantams, 
apmokėdavo savo piliečių ke- 
Tuomet pati Japonijos valdžia 
fionę ir nuo to laiko jų vis dau
giau plaukė į Braziliją. Vėliau 
įsikūrė įvairios emigracijos 
draugijos, kurios apmokėdavo 
emigruojančių kelionę. Brazili
joje pradėjo atsirasti tiek ja
ponų, kad jos spauda pradėjo 
pradėjo reikąlauti emigraciją 
sUtvaržyti. Kiekvienai valsty
bei 1934 metais buvo nustaty
ta kvota. Pagal šią kvotą galė
jo įvažiuoti 2,894 japonai, o iš 
tikrųjų, 1935 m. įvažiavo 9,611.

Brazilijoje imigrūcija buvO 
dar ir dėl to suvaržyta, kad ja
ponai, kurių gyvenimo būdas 
jiems mažai kainuoja, sudaro 
pavojingą konkurenciją ma- 
žieiūs krašto gilumos Ūkinin
kams. Be to, įvažiuodami į Bra
ziliją dideliais’ skaičiais, jie su
daro pavojų valstybei, nes for
muoja svetimšalių centrus ir 
su vietiniais gyventojais nea- 
similuoja. Iš tikrųjų, jie yra 
blaivus, geri darbininkai, ku
rie nemažai padėjo Brazilijos 
Industrijai ir žemės ukiui. Da
bar Brazilijoje yra 270,000 ja
ponų, iš kurių 140,000 gyveno 
Sao Paulo valstybėje. Jie su- 
dar tik 0.56% visų gyventojų. 
Atvažiavę į Braziliją, jie iš
kart buvo naudojami miškų 
prie geležinkelių kirtimui, vė
liau nuėjo dirbti į kavos plan
tacijas. Smukus kavos gamy
bai, daugelis jų pradėjo verstis 
vatos, vaisių , ir daržovių augi
nimu, kurie buvo daugiausia ek
sportuojami į Japoniją. Nese
niai jie pradėjo auginti šilkva- 
balius, nauduodami kiekvieną 
atliekamą pėdą. Daugelis jų 
per keletą metų tiek prasigy
veno, kad pradėjo supirkinėti 
arba nuomoti mažas plahtAci- 
jas." Dabar. japbuai sao Paulo

provincijoje turi apie 12,000 
įvairių nuosovybių ir plantaci
jų. Į CLASSIFIED APS. į

Be atskirų japonų pastan
gų, nemažai jiems padeda įsi
gyventi įvairus Japonijos Sin
dikatai. Vienas tokių sindikatų 
gavo iš Sao Paulo provincijos 
leidimą eksploatuoti nemažą 
žemės plotą pietuose, jurų pa
kraščiais. žemė čia labai der
linga, bet kad yra toli nuo ki
tų provincijų, niekas nesirūpi
no jos išnaudojimu. Gyvento
jai daugiausiai, 'vertėsi žuvinin
kyste. Japonai čia įkūrė tris 
kolonijas su 6,000 gyventojų. 
Ekspertų vadovaujami, japonai 
augina galvijus, sėja ryžius, va
tą ir cukrines nendres. Apy
linkėje pastatyta mokyklos, 
ligoninės ir sandėliai, kuriuose 
sudedami iš gyventojų supirkti 
produktai.

Kitose vietose sindikatai tu
ri daugiau tokių kolonijų, ku
riose prirengiami medžiai, au
ginami vaisiai ir kiti daiktai 
eksportui į Japoniją. Vienur 
įsteigta tyrinėjimo stotis, ki
tur Beiem pastatytas emigran
tams viešbutis. Viešbutyje yra 
vietos 500 emigrantų. Nauji 
emigrantai čia laikomi trumpą 
laiką ir jiems teikiama instruk
cijos apie vietines sąlygas ir 
higieną. Didesnė dalis japonų

pagamintų produktų Brazili
joje eksportuojama į Japoniją. 
Tai žymiai padeda Japonijai iš
laikyti pasirašytą su Brazilija 
prekybos sutarti.

Aniazonūs upes aukštupyje 
japonai turi 2 milijonų akrų 
žeūies koncesiją. Pagal sutar
tį su vyriausybe, jie čia gali apr 
gyvendinti 10,000 japonų. Visi 
žemėje randami mineralai ir 
metalai koncesininkų nuosavy
bė. žeme šioje vietoje yra la
bai derlinga. Be to, kolonija 
guli prie naviguojamųjų upių, 
kas palengvina susisiekti. Ne
visi japonai gyvena organizuo
tose kolonijoje. Kiti verčiasi 
ryžių, tabako, kakao ir gumos 
medžio auginimu. Daugelyje 
•vietų galima rasti jaunų japo
nų, kurie baigią aukštąsias Ja
ponijos žemės ūkio mokyklas, 
atvažiavę į Braziliją sudarė su
tartis su didelių žemės plotų 
savininkais, kad jie žemę ap
dirbs ir dalinsis pusiau gauna
mąjį pelną. Ir taip japonai, 
nors ir trukdomi, bet sistemih- 
gai kolonizuoja svetimus že
mės plotus ir sudaro naudingą 
valstybei ir gyventojų prieaū- 
gliui emigraciją. P. M.

Motina Dovanoja 
Simui Kuris Ją 
Apvogė

Northsidčš lenkė Katherine 
Koczorowska, 1403 Bosworlh 
Avė., kul-ią vyrAs sumušė, o sū
nus apvogė, nutarė jiems dova
noti. Simus Stanley buvo areš
tuotas, būt mbtiha atisakė pa
sirašyti skundą policijai.

Jaunuolis beramindamas tė
vo sumuštą motiną pasivogė 
jos ^56,700, nusipirko automo
bilį už $2,000 ir praleido menk
niekiams dar du tūkstančius.

IŠ LIETUVOS
ATVYKO PIRMOJI URAGVA 
JAUS IR ARGENTINOS LIE

TUVIŲ EKSKURSIJA

KAUNAS — Į Lietuvą at
vyko pati pirmoji (ne tik šiais 
metais, bet ir iš viso) Uragva- 
jaus ir Argentinos lietuvių eks
kursija. Viso su ja atvažiavo 
25 žmonės, kurie išsiskirstė 
pas savo gimines po visą Lie
tuvą. Ekskursantai stotyje bu
vo sutikti. Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos vardu juos 
pasveikino pajs šios draugijos 
pirmininkas adv. R. Skipitis. 
Lietuvoje jie bus apie poVą 
mėriėšių.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių skudurų skir
stytojų. 

SERLIN JUNK CO.
25Q1 N. Bosworth Avė. Tel. Diver- 
sey 4432.

J ■■■■■■■ i, ........ ■ ...... . —
FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—-Bendrai
RENDON 4 kambarių lietas. Kar

štu vandeniu šildomas. Naujai de- 
koruotas
6831 S. Talman Avė. Pirmos lubos

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Aiitomobiliąi ir■ Trokai PardaiĮūnUl

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KABŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir ĮtaisaiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

Visi taverno fikščeriai parsiduo
da labai pigiai—baras, šaldytuvas, 
stalai etc. 2301 So. Western Avė. 
Seeley 9754.

KAS TURITE gerus Taverno Fix- 
tures prašau pranešti.

F. PUČKORIUS
1147 Sumer St.. Hammond, Ind.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 1106 
W. 63 St. Dvilypė krautuvė, renda 
$50.00 į mėnesį, gyvenami kamba
riai. Private. $1200. Half Cash.

[ CLASSIFIED 
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 8500A..... -

A. ir J. Marquardt 
Grįžo iš Atostogų

BRIDGEPORT. — Anna ir 
Jonas Marquardt sugrįžo iš a- 
tostogų, kurias praleido Wis- 
consine, pirmiausia nuosavam 
vasarnamy, paskui įvairiose ki
tose vietose važinėdami savo 
nauju Plymouth- Aplankė Wis- 
consin Delis ir kitas Wiscon- 
sino įdomybes. Tupėjo “Gooė 
Time.” Drg. A. ir J. Marąuardl 
turi nuosav' ’ ir gazolino sto
tį prie 3366 barneli Avė. Jie 
linksmi, malonaus budo žmo
nės, geri “Naujienų” skaityto
jai ir rėmėjai. Linkiu jiems pa
sisekimo ir viso gero.

—Kaulas.

Remkite tuos, kurte 
garsinasi .

‘‘NAUJIENOSE’*

BUSINESS CHANCES
_________Biznio Progos_________

PARDUOSIU TAVERNO biznį ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, esu viena moteris nega
liu viską prižiūrėti. 1901 Canalport 
avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge
ra vieta. Prižastis—liga.

7Ž0 West 35th St.

TAVERNAS PARSIDUODA—Ge 
ra vieta. Parduodu iš priežasttes 
nesveikatos. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. 1117 W. 63 St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

PASIRENDUOJA TAVERNAS. 
Cicero. Viši įrengimai. Renda pi
gi. Laisnis lengvai įgijamas. šau
kit Cicero 2099.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

TAVERNO NAMAS
Western ir Sunnyside kampas, 

kaina numažinta iki $11,000 greitam 
pardavimui. John C. Bpwers Co., 
4628 Broadvvay, Longbeach 8833.

ŠIOS DIENOS GERIAUSIAS 
PIRKINYS

Octagono frontas, 6 kambarių 
plytinis bungalow. Tile maudynė, 
karšto vandens šildymas, ąžuoli
niai trimai, plieno konstrukcija— 
Side Drive, 2 karų plytinis gara
žas. Lotas 50 x 125, arti 59 ir Lawn- 
dale. Kaina $6,250. Mainys.

Manor Realty Co. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

PARDAVIMUI 2 aukštų freimi- 
nis namas, 4-4 kambarių flatas, va- 
na, pečium šildomas, pajamos $90 
mėnesy, 2 karų garažas. Savininkas 
1433 Wolfram St.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai. Par^yimui

36 akrai prie mažo miestelio, 4 
mylios nuo Hart, puikioj vietoj, pro- 
duktyvis mažas ūkis. Budinkai pa
trauklus ir geri. Kaip tik dėl jūsų. 

Hanson-Osbopn, Hart, Mich.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. , 
STOGDENGYSTĖ IR BL8KOS 

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

SHEET MSE CO.
.liti ^3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apięlinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

I JEI TURIT
I KĄ PARDUOT

PAGARSINKTT 
NAUJIENOSE

i JEI IEŠKOT 
| BARGENŲ
| SKAITYKIT 

NAUJIENAS

I NELAUKIT
I ILGAI

Pašaukit mus tuojau 
j CANAL 8500 

Apgarsinimų kainos pri
einamos. UŽ pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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REIKALAUJA VISUOTINO BALSAVIMO 
KOMUNISTŲ SUSIVIENIJIME

112 Chicagos Kuopa Ragina Kitas Kuopas 
Daryti Panašius Įnešimus

ŠĮ Trečiadienį 
Majoro Kelly 
Bankietas

vieš- 
kurį

NORTH WEST SIDE. — Ko
munistų kontroliuojamo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
112 kuopos susirinkimas išrin
ko Į seimų vienų delegatų. Su
sirinkimas delegatų rinkimui į-

Priėjus prie centro valdybos 
nominacijos, ščyrieji užkoman- 
davo, kad butų nominuojami 
tik gryno kraujo komunistai. 
Tačiau nominacijos* parodė, 
kad nariai visai kų kitą mano. 
Balsus skaityti buvo paskirti 
Viesis, Cook ir Tumosa. Kaip 
tik pasirodė, kad ne vien 
rieji yra nominuojami, tai 
šis tuoj atvėso, prisėdo ir 
sakė toliau skaityti balsus.

112 kuopa davė įnešimą

Prasidėjo karštos diskusijos. 
Komunistai tarsi ant žarijų bu
vo pastatyti. Jie visomis ketu
riomis šoko priešintis įnešimui. 
Čia jie pasirodė kokie puikus 
demokratijos šalininkai jie yra. 
Jie yra reikalavę visuotino bal
savimo kitose organizacijose, 
bet kada jo pareikalaujama jų 
kontroliuojamoj organizacijoj, 
lai jau pasidaro nebegerai.

Butų gerai, kad kiekviena

parodytų kokie demokratai yra 
komunistai. Butų gerai, kad ir 
tos kuopos, kurios negali pa-

Vie
niši-

Sei
mui, kad butų įvestas centro 
valdybos/ rinkimas referendumo 
keliu ir kad lik du trečdaliai 
seimo delegatų galėtų atmesti 
visuotinu balsavimu išrinktų 
valdybą.

Šimus ir reikalautų įvesti vi
suotiną balsavimų renkant Cen
tro valdybą, nors tokiam įneši
mui ir priešintus*! partijos bo
sai.

Jie atvirai sako, kad seimas 
lokius įnešimus atmes. Bet nie
ko nekenks duoti įnešimus ir 
pažiūrėti kokie yra musų va
dai. —Kupstas

•<»’ Smecechausko Photo, Kaunas
t

PIRMYN CHORAS KAUNE — Pirmyn Choro ^dainininkai su bendrakeleiviam ir keliais Kau
no lietuviais ir buvusiais amerikiečiais Kauno stotyje. Viduryje stovi Kazys Steponavičius, 
choro vedėjas, ir adv. Rapolas Skipitis, DULR pirmininkas. Didelį gėlių bukietų laiko p. A- 
nelė Steponavičienė. Kairėj, Augustauskas, Kauno Kūno Kultūros rūmų viršininkas, taipgi 
buvusios* chicagietės Irena Juozaitytė-Zubavičjęhė, Barbora Darlys ir studentė Joanna Bu-.

Mokins Vaikus ir 
Tėvus Per Radio
Įdomi Mokyklų Tarybos 

gramų Serija
Pro

Dar 15-ka Areštų 
Už Sales Taksų 
Nemokėjimą

Žada Mokėti 
Daugiau Pašalpos 
Bedarbiams

taryba

mo bei interpretavimo pamen Pagrobė M* IŠgedlRO
Kasdien, 1:30 po pietų iš Chicagietę 

WA.A.F. — pamokos įvairiomis I 
temomis dramatizuotoj formoj;1

Kas šeštadienį, 11 vai. ryto 
— mokyklų dramatinio ir mu-! 
zikos talento programas; »• • • • •

Kas sekmadienį per W.G.N.
Už Mokyklos Kalisų”.

Suėmė Stambios Gėrimų 
mos Viršininkus

Fir- Duos daugiau pinigų nuomoms 
ir aprūpins rūbais

Cook apskričio prokuratūra 
šiandien traukia 15 tarnauto
jų ir viršininkų stambios gė
rimų firmos United Liąuor 
Stores, Ine., už išsisukinėjimą 
iš sales taksų mokėjimo.

Firma yra skolinga valstijai 
apie $14,000.

Viršininkai ir 
stavo apyvartos 
dė neteisingai 
budu norėdami 
slėpti.

Už grotų sėdi
fano, 8300 Langley Avė 
ed Liąuor Stores pirmininkas, 
Pasąuale Trella, 5046 Federal 
Street ir dar du žmonės. Ki
ti paliuosuoti po kaucijomis.

Chicagos šelpimo adminis
tracija skelbia, kad greitoj at
eityj pradėsianti mokėti dau
giau pinigų pašalpą gaunan
tiems bedarbiams.

Chicagos mokyklų 
praneša, kad per rudens semes
trą pradės seriją pamokų per 
radio, taikomų nevien vaikams, e 
bet ir tėvams. Gręsia Vaikų

Programų tikslas bus padi- Paraližius 
dinti bendrą mokinių ir tėvų -----------
žinojimą, taipgi tėvus daugiau Sveikatos departamentas į- 
supažindinti su mokyklų veiki- spėja, kad Chicagoje artinasi 
mu. i vaikų paraližiaus siautimo se-'

Kasdien 2:30 po pietų iš zonas, 
stoties W.J.J.D. bus duodamas 
programas Anglų Kalbos, isto- kiai ligai, tubję 
rijos, muzikos ir žinių skaity- gydytojo.

Jauna chicagiebė pasiskundė 
i Will apskričio policijai, Joliete, 
I kad du nežinomi* vyrai prie
varta įsisodino ją į automobi
lį, prie 63rd ir Halsted, nuve
žė į namus netoli Lockport 
ten jų išgėdino.

Kova Su Gambling 
Mašinomis

ir

Lake apskrityje šeštadienį 
(susidarė 100 piliečių būrys, ku
ris gavęs teismo autorizavimų< 
užpuolė 243 gambling vietas 

Jis pataria, pasireiškus ko- į tame apskrityje, sudaužė daug 
įSĮkreiptis prie Įrengimų ir daug mašinų kon- 
< , 1 fiskavo.

knygvedys kla- 
atskaitas ir ve- »» / 1 •
knygas, tokiu 

sales taksus

Rocco de Ste-
Unit-

Dabar šelpiamos šeimynos 
gauna pusę reikalingų pinigų 
nuomai, bet netrukus gaus iki 
60—70%, o gubernatorius pa
skirs Chicagos pašalpai dar $2,- 

' 500,000, tai administracija mo
kės visą nuomą, be to, aprū
pins bedarbius rūbais 
line.

ir ava-

WPA Washingtone 
nutarė pirkti 
lionų dolerių, 
perviršį rūbų 
teks 10%.

neseniai
$10 mi-rubų už 

kad sumažinti 
rinkoj. Chicagai

Pas Teisėją
Kartais Gera
Pakliūti
Dovanoja Bausmę ir Dar 

“Užfundija”
Taxi

Teisėjai nevisuomet pikti ir 
baisus. Nepiktas ir nebaisus 
pereitos savaitės pabaigoje bu
vo ir teisėjas John T. Zuris, 
kuris dabar pirmininkauja Mie
sto Moterų Teisme.

Atvedė pas jį nusigandusią zacija. 
ir raudonuojančią moteriškę . 
Mrs. Helen Wilson, 32 metų,* 
nuo 4253 North Kedzie Avė.

Protestuoja Prieš
Nacių Pikniką

Nežiūrint griežtų nacių prie
šininkų protestų German Ame
rican Bund grupės ruošiasi prie 
savo metinės Vokiečių Dienos 
Riverview Parke ateinantį sek
madienį.

Keli protestai prieš iškėlimą 
svvastikos paduoti parkui, bet 
parkas teisinasi, kad jis manęs, 
jog Bund yra biznio organi-
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DVI LIETUVOS “GALVOS.” 
ropolitu Juozapu Skvirecku 
prie Babtų.

Prezidentas Antanas Smetona šnekučiuoja su arkivyskupu Mct- 
Karo Muziejaus viršininko gen. Nagių ūkyje, Žemaitkiemyje,

ŠĮ trečiadienį Stevens 
būtyje įvyks bankietas, 
teisėjas J. T. Zuris ir komite
tas rengia majorui Edward J. 
Kelly. Konsulas P. Daužvardis 
Įteiks majorui Gedimino orde- 
nų-

Raciniečiai
Ruošiasi
Piknikui
Piknikų ruošia Kultūros Drau

gija. Išdalins Daug Dovanų
RACINE, WIS. —, Vietos 

Liet. Kultūros Dr-ja ruošia pik
niką su dovanomis/ sekmadienį, 
liepos 24 d., Riverview Park, 
(S. Mockaus darže) . No. 4 Rd., 
Racine, Wis. Pradžia 10 vai. ry
te. Įžanga tik 10c.

Bus šokiai prie geros muzi
kos, o laimingieji dar ir dova
nų gaus. Visi kviečiami atšilau-

—Rengimo Komitetas

Tai Kas, Kad 
Kara Sudaužys?

Jis inšiurintas!

John Malenki, nuo
A'venue M. bevažiuodamas au
tomobiliu, nutarė sustoti nu
snūsti. Jam po ratais maišėsi 
stulpai,” “v/ater plūgai” ir tik 
didelės vairuotojo pastangos jų 
išvengė. Malenki nebuvo labai 
blaivas.

Nutaręs sustoti, Malenki tai 
padarė. Sustabdė automobilį 
ant Niekei Plate gelžkelio bė
gių prie 137 ir Avenue O, iš
sitiesė ir užmigo.

“Kraustykis, ką manai? Tau 
automobilį sudaužys ?”, pažadi
no Malenki šiurkštus policisto 
balsas”.
pat bėgių, 
sudaužys”, 
kis.

13525

žiūrėk, atsistojai ant 
Ateis traukinys it 
aiškino melynšvar-

“Na, tai kas?” ramiai atkir
to Malenki, “Mano karas in
šiurintas. Nebaderiuok”, ir ap
sivertė ant kito šono.

Tuo tarpu ištikro pasirodė 
traukinys. Automobili nuo bė
gių nustūmė pats policistas, o 
Malenki uždarė 100 dienų ka
lėjime, kur galės be pavojaus 
išsimiegoti kiek tik norės.

Kor.

Atidarė Vieškeli

Valstijos vieškelių departa
mentas skelbia, kad atidarė su
sisiekimui naujai išpiltų dalį 
vieškelio 53, tarp vieškelio 
U.S. 66 prie Jolieto iki State 
Route 54 netoli Log Grove, 
Lake apskrityje. Vieškelis kai
navo $500,000.

Chicagos Telšiečių 
Aukos Telšių 
Varguoliams

Telšiečių Bunco Vakaro 
Atskaita

Telšiečių bunco vakaras įvy
kęs š/m kovo 13 d. buvo reng
tas naudai senelių ir beturčių 
Telšiuose. Vakaras pelno davė 
$25. Ta suma buvo pasiųsta į 
Telšius išdalinti vargo prispaus
tiems.

Lietuvos pinigais* buvo 146 li
tai ir 25 centai, ši suma buvo 
išdalinta įgaliotų asmenų ypa- 
liškai vargdieniams ir ligo
niams. Stengtasi pagelbėti kuo 
didžiausiam skaičiui žmonių, 
užtai vieni gavo daugiau, kiti 
mažiau, * taip kaip padėtis ir 
reikalas nurodė.

Sekanti telšiečiai gavo pagal
bos: Gimbutienė, 85 metų kur
čia našlė, 5 litus; Norvidas, 29 
metų džiovininkas — 8 litus; 
Norvidienė, ligonė, 3 litus; Stra- 
sdauskaitė, 85 metų ligonė, 3 
litus; Monstavičienė, 85 metų 
ir duktė, abi sergančios, — 10 
litų; Vilimavičienė, beturtė naš
lė, 5 litus; Kubiliutė, 24 metų, 
paralyžiuota, 10 litų; Lakarai- 
tis, kurčias nebylys, 5 litus; Bi- 
levičienė, 78 metų kurčia, 5 li
tus; Lesaitė ir brolis, gyvenan
tieji prieglaudoje, 10 litų; Pro- 
spalauskas, 100 metų beturtis, 
3 litus. Kirksvis, 70 metų betur
tis, 3 litus; Stupelis, 82 metų, 
gyvenąs prieglaudoje, 3 litus; 
Yogisinskas, 38 metų paraly
žiuotas, 5 litus; Einikis, 56 me
tų nebilys, 3 litus; Vasiliauskie
nė, 89 metų ligonė, 4 .litus; Yo- 
niškienė, sena ligota našlė, 5 
litus; Bugoslauskienė, 85 metų 
ligonė, 5 litus*; Tarvidienė, 78 
metų ligonė, 4 litus; Eitvydas, 
87 melų, 3 litus; Jonauskaitė, 
90 melų, 3 litus; Dirsinskaitė, 
3 litus; Jonaitienė, 3 litus;

Likusieji pinigai išdalinti Se
kamai Lieplaukės beturčiams: 
Krikščiūnienė, 65 metų, 2 litu; 
Zubevičiutė, 50 metų, 2 litu; 
Adomkaitė, 65 metų, 2 litu; Po- 
caitė, 90 metų, 2 litu; Minutai- 
tė, 50 melų, 2 litu; Valintona- 
vičienė, 75 metų, 2 litu; Urbo
nienė, 85 metų, 2 litu; Brasai- 
tė, 50 metų, 2 litu; Gusauskai- 
tė, 90 metų, 2 litu; Macole, 80 
metų, 2 litu; Norvaišaitė, 77 
melų, 2 litu; Smilkaitė, 77 me
tų, 2 litu; Stonelis, 74 metų 3 
litus; Ainikienė, 52 metų, 2 litu.

Visi gavusieji šiek tiek, aša
rodami dėkoja visiems jų gera
dariams už palengvinimą jų 
sunkios naštos ligoje, neturte 
ir senatvėje.

Daug iš jų sakė turį giminių 
Amerikoje. Daug prašė pami
nėti jų vardus, nes juos pama
tę giminės gal prisidės prie pa
lengvinimo jų sunkaus gyveni
mo.

Jei kam butų įdomu turime 
visų gavusių paramą parašus-.

Telšiečių Vardu.
D. Kunickas

Ji turėjo užsikabinusi apie 
liemenį raudoną paltą. Jos vei
das buvo toks raudonas kaip 
ir paltas, nes po tuo paltu nie
ko nebuvo.

“Kaip tai atsitiko”, 
teisėjas Zuris?

Moteriškė aiškiai 
pasakyti, bet išėjusi

paklausė

negalėjo 
iš alinės 

prie Broadway ir Wilson 
staigiai pajuto, kad visi 
eiviai ją labai smalsiai 
be to, jai kaip ir vėsu.

Blogas nujautimas tuoj mo
teriškę prablaivė. Pamatė, kad 
neturi sijono.

Policisto 
raudonasis 
gelbėjo.

Teisėjas
teisino ir surinkęs iš žiopsoto 
jų teisme $2.50 pasiuntė ją na-

Avė.
pra- 

seka,

greitai parūpintas 
paltas situaciją iš-

Zuris moteriškę iš

mo su taxi.
Teisme Buvęs.

SENOVĖS DIENA. _  Senovės Diena Seirijuose, Alytaus apskrityje. Kairėje-vitšu j e* iškilmėse išsirikiavusios įvairių organizacijų vėliavos, apačioj—iškil
mingai sutinkamas ministras pirmininkas kun. VladasMironas. Dešinėje ministrų pirmininkų sveikina valsčiaus viršaitis.

Plečia Pieno Kainų 
Tyrinėjimą

Federalinė valdžia didina šta
bą tyrinėtojų, kurie veda tyri
nėjimą augštų pieno kainų Chi- 
cagoj. Prieš grand jury busią 
pašaukta daug naujų liudyto

jų, taipjau busią paimta 10 ad
vokatų tęsti tyrinėjimus.

Nustatyta, kad kaip tik pa
kyla pieno kainos, tuoj aus su- 

. mažėja pieno sunaudojimas.

JUOKAI
PER SMALSI

—Kodėl tamsta atsisakei nuo 
ano kambario?

—Aš negalėjau pakęsti šei
mininkės smalsumo I

—Na ir kuo ji taip domėjosi?
—Vis norėjo sužinoti, kada 

aš užmokėsiu kelis mėnesius 
užsitraukusią skolą.




