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Kelionė aplink žeme -- 3 dienos
No. 165

— — f '—f1—— ——————————

19 valandų
HUGHES SUGRĮŽO Į NEW YORKĄ 

KETVIRTADIENĮ, 1:37 VAL. POPIET
25,000 minia pasitiko lakūnus

NEW YORK, N. Y., liepos 
14. — Howard Hughes ir ke
turi jo sąkeleiviai, aplėkę že
mės kamuolį, nusileido Floyd 
Bennett aerodrome, New Yor- 
ke, ketvirtadienį 1:37 valandą 
popiet, Chicago laiku.

Išlėkė jie kelionėn pereitą 
sekmadienį, 6:20 valandą po
piet. Kelionė aplink žemės ka
muolį truko 91 valandą 17 mi
nučių arba 3 dienas, 19 valan
dų ir 17 minučių.

Wiley Posto kelionė aplink 
žemės kamuolį 1933 metais 
truko 7 dienas, 18 valandų 49 
minutes. Hughes nukirto nuo 
jos kuone keturias dienas.

Hughes keturi sąkeleiviai 
buvo: Leitenantas Harry P. Mc 
O’Connor, Įeit. Thomas L. Thur- 
low, Edward Lundt ir Richard 
Stoddard.

Kai lakūnai nusileido Ben
nett aerodrome toj pačioj vie
toj, iš kur pradėjo kelionę -ap
link žemę, paleista ugniagesių 
sirenos garsas. Tūkstančiai au
tomobilių ragelių ėmė birbti, 
25,000 žmonių minia pradėjo 
šaukti, klikti. Kilo didžiausias 
lermas.

Pirmas lakūnus pasveikino 
New Yorko pasaulinės parodos 
1939 m. prezidentas Grover 
Whalen. i\ntras — meras Fio- 
rello La Guardia. Paskui la
kūnų žmonos ir įvairus valdi
ninkai.

Tūkstantis policininkų buvo 
paskirta lakūnams apsaugoti, 
kad minia jų nesulamdytų. Mi
nia sulaužė policininkų eilę ir 
prisiartino prie lėktuvo.

Vėliau, po pasisveikinimų ir 
po trumpų ceremonijų, lakūnus 
nuvežė į Grover Whalen na
mus.

Niekuomet nebelėks 
tokion kelionėn

NEW YORK, N. Y., liepos 
14. — Reporteriai paklausė 
Hughesą, ar jis mėgins dar 
lėkti aplink pasaulį. Hughes 
atsakė:

— Niekuomet!
Ką jus ketinat daryti dabar? 

— buvo kitas klausimas.
— Nusiskusti barzdas — 

pasakė Thurlow, apžėlęs ket
verto dienų neskusta barzda.

Kelionės aplink 
žemę

Sir Francis Drake, anglas, 
1577 metais išvyko kelionėn 
aplink žemę. Jis įveikė kelio

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

Giedra; truputį vėsiau; dau
giausia vidutinio stiprumo šiau
rės vėjai; saulė teka 5:27, lei
džiasi 8:24 valandą.

nę į 2 metus, 10 menesių, 31 
dieną.

Vėliau anglas Cavendish at
liko kelionę aplink žemę į 781 
dieną. Jis išvyko kelionėn 1586 
metais.

1889 metais Elizabeth Coch- 
rane apkeliavo žemės kamuolį 
j 72 dienas 6 valandas ir 11 
minučių.

1913 m. John Henry Mears 
padarė kelionę į 35 dienas, 21 
valandą ir 36 minutes.

Wiley Post 1933 m. — į 7 
dienas, 18 valandų ir 49 minu
tes. Hughes šiemet — į 3 die
nas, 19 valandų ir 17 minu
čių.

Nori sugrąžinti Dan- 
i žigą Vokietijai

BERLYNAS, Vokietija, lie- 
pos 14. — Albert Foerster, 
Danzigo apskrities nacių va
das, dabartiniu laiku lankosi 
Londone. Jis stengiasi gauti 
Britanijos valdžios sutikimą 
leisti Danzigo gyventojams ple
biscitu nubalsuoti klausimą, ar 
jie pageidauja prisidėti prie 
Vokietijos. Neabejojama, kad 
dauguma Danzigo gyventojų 
parodys tokio noro.

Prieš Pasaulio karą Danzi- 
gas buvo Vokietijos dalim. Po 
karo jis tapo paskelbtas ne
priklausomu miestu Tautų Są
jungos globoj. Jo užsienio rei
kalų tvarkymas buvo pavestas 
Lenkijai.

Pirm negu išvyko į Londo
ną, Foerster atlankė Lenkijos 
užsienio reikalų ministrą Be- 
cką Varšuvoj. Jis ragino Becką 
priimti Danzigo plebiscitą. Pri
žadėjo, kad lenkų mažumai vi
suomet bus garantuotos dvi 
vietos Danzigo parlamente. 
Beck atsakęs, jogei Lenkija gal 
it sutiktų plebiscitui, jei Di
džioji Britanija ir Tautų Są
junga sutiks.

Nubaudė tris CIO 
viršininkus

NEWT0N, la., liepos 14. — 
Ryšium su Maytag plaujamų 
mašinų įmonės darbininkų 
streiku teisėjas Homer A. 
Fuller nubaudė trečiadienį tris 
CIO viršininkus — kiekvieną 
šešiems mėnesiams kalėti ir po 
$500 pinigais užsimokėti. Uni
jos viršininkai buvo kaltinami 
tuo, kad paniekinę indžionkše- 
ną.

Paskolins ūkinin
kams $100,000,000
WASHINGTON, D. C., lie

pos 14. — Jungt. Valstijose 
šiemet laukiama gausaus kvie
čių derliaus. Kad ūkininkai ne
parduotų kviečių perdaug pi
giai, konkuruodami vienas su 
kitu, federalė valdžia jau da
bar paskyrė $100,000,000 pa
skoloms ant kviečių. Ūkinin
kai, gavę paskolų, galės lauk
ti geresnių kainų kviečiams.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
JAU NEW YORKE — Vakar 1:36 vai. po pietų New Yorko Floyd Bennett airporte nusileido šis lėktu

vas, užbaigdamas rekordinę lakūno Howard Hughes kelionę aplink pasaulį. Hughes su keturiais bendra
keleiviais Apskrido aplink pasaulį per 91 vai. ir 16 minučių, (nepilnai keturias dienas) beveik dvigubai 
greičiau už lakūną Wiley Post, kuris skrido pats vienas 1933 metais.

.STALINO GENEROLAS PASAKOJA 
’ APIE TERORĄ RUSIJOJ

OLIMPIADOS RUNGTINeS JAPONIJOJ 
" "" ’ PANAIKINTOS

TOKIO, Japonija, liepos 14. i 
— Markizas Koichi Kido, Ja
ponijos viešosios gerovės mi
nistras, ketvirtadieni paskelbė, 
kad planai laikyti Japonijoj 
1940 metais Olimpiados rung
tynes tapo padėti į šalį. Tuo 
pačiu laiku Japonijos vyriau
sybė pranešė, kad išsižadėta ir, 
planų surengti Japonijoj 1940 
metais tarptautinę parodą ry
šium su Japonijos imperijos 
2,500 sukaktim tais metais’.

Planai Olimpiados rungty
nėms 1940 metais panaikinti 
dėl karo su Kinija. Prieš Ja

Išvijo unijistus ir jų 
šeimas iš Kaliforni

jos miestelio
WESTW00D, Cal., liepos 14. 

— Red River Lumber kompa
nija valdo Westwood miestelį. 
Šiomis dienomis kompanija pa
sakė darbininkams, kad jų al
gos bus nukapotos 17^ nuo
šimčių. Darbininkai nutarė pa
skelbti streiką. Kompanijos 
įmone užsidarė pereitą pirma
dienį.

Trečiadienį streikierius, CIO 
narius, užpuolė mušeikos, ku
rie priklauso kompanijos uni
jai, šerifas ir jo pagelbininkai.

Įvyko muštynės. Streikie
rius ir jų šeimas, viso apie 
750 žmonių, šerifai išvijo iš 
miestelio. Išvytoms streikierių 
šeimoms teko praleisti naktį į 
ketvirtadienį laukuose.

Raudonasis Kryžius 
siųs skiepus į Kiniją

WASHINGTON, D. C., lie 
pos 14. — Jungt. Valstijų Rau
donasis Kryžius artimoj atei
ty pasiųs į Kiniją 3,000,009' 
dožų prieš cholerą skiepijimo 
medžiagos. Ši liga dabar siau
čia šalies cen tralinė j e, vakarų 
ir pietų vakarų dalyse. 

ponija nepaliaujamai auga nu
sistatymas pasaulio opinijos. 
Jai grūmoja 'atletų ir ekono
miniai boikotai užsieniuose. Be 
to, pačioj Japonijoj armija ne
palanki tarptautinei atletinių 
rungtinių atmosferai. Pagaliau 
ir karas su Kinija gal nepasi
baigs iki 1940 metų.

Šie ir kiti sumetimai pasto
jo rungtynėms Japonijoj kelią. 
Reiškiama nuomonė, kad 1940 
metų rungtynės gal įvyks Suo
mijoj, nors ir Londonas, ir 
New Yorkas norėtų jas turė
ti.

Prez. Rooseveltas 
atvyko į San Fran

cisco
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 14. — Ketvirtadienį prez. 
Rooseveltas atvyko į San Fran- 
cisco. Jo traukinys sustojo 
Crockett miestely, gretimai 
San Francisco, kitoj San Fran- 
cisco įlankos pusėj. Jį pasiti
ko senatorius McAdoo, guber
natorius Merrian ir kiti Kali
fornijos demokratų vadai.

Prez. Rooseveltas 
prašo sulaikyti 
ginklavimąsi

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 14. — Kalbėdamas San 
Francisco mieste, prez. Roose
veltas ketvirtadienį atsišaukė į 
kitas valstybes pakvietimu su
laikyti ginklavimąsi.

“Mes karštai laukiame die
nos, kai kitos vadovaujančios 
pasaulio tautos supras, kad da
bartinė jų eiga turi neišven
giamai atvesti jas prie katas
trofos.

“Mes esame prisiruošę pa
remti jas visose jų pastango
se, kreipiamose aiškiam gink
lavimosi sumažinimui pasauly”, 
paręiškė prez. Rooseveltas.

TOKIO, Japonija, liepos 14. 
— Liepos 1 d. Sovietų Rusijos 
GPU (slaptosios policijos) vir
šininkas tolimuose rytuose, ge
nerolas Luškov, pabėgo į Man- 
žuriją, kai sužinojo, kad Sta
linas ruošiasi areštuoti jį.

Iš Manžurijos japonai parsi
gabeno Luškovą į Tokio ir čia 
pereitą trečiadienį parodė pub
likai.

Pasak Luškovo, Stalinas des
peratiškai mėgina išlaikyti ga
lią savo rankose. Galios išlai
kymui jis vartoja aršiausią te
rorą prieš visus, kurie atrodo 
ji autoritetui pavojingi.

Luškov sako, kad Stalino vy
riausybė areštavo kelis milio- 
nūs asmenų Rusijoj. Dešimt 
tūkstančių žmonių buvo n ubą u-
sti mirtimi. Rusijos kalėjimai linui atrodo, kad anksčiau ar 
perpildyti. Dabartiniu laiku ka- vėliau Rusijai teks stoti į ka
liniai siunčiami į naujas kon- rą su Japonija.

New Orleans taksi- 
kebų šoferių strei

kas likviduotas
NEW ORLEANS, La., liepos 

14. .— Matthew S. Braniff, 
CIO advokatas, ketvirtadienį 
pareiškė, kad Yellow Cab kom
panijos šoferių streikas šiame 
mieste tapo likviduotas. Jis ne
prisiminė apie keleto trokų 
kompanijų šoferius, kurie taip
gi streikavo.

4,500 rusų streikie
rių areštuota

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
14. — Gautais čia pranešimais, 
šį mėnesį Rusijoj buvo areš
tuota daugiau nei 4,500 rusų 
dėl streikų, kuriuos Rusijos 
darbininkai kelia, protestuoda
mi naują penkių bilionų rub
lių šalies vidaus paskolą. Du 
darbininkai užmušti susirėmi
me su policija įvykusiame gin
klų įmonėje Tūloje.

centracijos stovyklas. Tuo tar
pu terorui galo nematyti.

Jis pats, Luškov, praeity pa
dėjo Stalinui “valyti” neištiki
mus. Tačiau, sako Luškov, nė
ra jokių įrodymų, kad vadina
mieji trockistai, Zino'vjev, Ka- 
menev arba Rykov butų darę 
sąmokslus Stalino režimui nu
versti. Juos, kaip ir tūkstan
čius kitų, Stalinas nužudė to
dėl, kad įsivaizdavo, jogei jie 
yra jo priešai.

Gen. Luškov aiškina, kad 
Stalinas gelbsti kinams kare 
prieš japonus dviem sumeti
mais. Vienas jų yra išmėgini
mas rusų karo pajėgų aktua
liame su japonais kare. Antra
sis — Stalinas skaito Kiniją 
rusų įnagiu prieš japonus. Sta-

Meksika skubinasi 
išparceliuoti dide

lius dvarus
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, liepos 14. — 28~ų Mek
sikos valstijų ir trijų terito
rijų gubernatorių konferencija 
ketvirtadienį priėmė rezoliuci
ja, kuri reikalauja padauginti 
50-mis nuošimčių asfgnacijas 
didelių dvarų išparceliavimui ir 
padalinimui išparceliuotos že
mės ūkininkams.

Japonų bombos už
mušė 150 Cantono 

gyventojų
CANTON, Kinija, liepos 14. 

— 37 japonų lėktuvai ketvir
tadienį mėtė bombas į Canto- 
ną, pietų Kinijos sostinę. 150 
civilių gyventojų užmušta, 500 
sužeista. Ketvirtadienį japonai 
bombardavo Cantoną trečią 
dieną paeiliui.*

ŽINIOS - ŽINELĖS 
IŠ LIETUVOS

• Parengiamieji darbai trau
kinių susisiekimui tarp Lietu
vos ir Lenkijos visiškai užbaig
ti. Birželio 22 d. iš Varšuvos 
į Kauną išeisiąs pirmas trauki
nys.
• Varšuvoje mirusio aušrinin
ko poeto Ks. Vanagėlio-Saka- 
lausko kūnas atvežtas į Vilnių 
ir palaidotas Rasų kapuose, kur 
yra daugelio Lietuvos veikėjų 
amžinojo atilsio vieta.
O Šaulių Sąjungos choras, apie 
100 dainininkų, sėkmingai da
lyvavo Latvijos ir Estijos dai
nų šventėse Rygoje ir Taline.
• Valstybės Teatro dramos ar
tistų grupė šią vasarą daugely 
vietų vaidins jauniesiems ūki
ninkams S. Lauciaus veikalą 
“Žydinti Žemė“.
• Į Romą yra išvykę visi Lie
tuvos vyskupai ir arkivyskupas 
Skvereckas. Tarp kita ko jie 
tariasi ir apie Lietuvos bažny
čios santykius su vyriausybe. 
Kalbama, kad dabar lenkai 
reni šią arkivyskupo Skverecko 
kandidatūrą į kardinolus.

'■‘“T"' ~ :

20 žuvo italų lėktu
vų nelaimėj

ROMA, Italija, liepos 14. — 
Italijos vyriausybė ketvirtadie
nio vakare tyrinėjo pranešimą, 
jogei italų pasažierinis lėktu
vas, kuriuo skrido 20 žmonių, 
žuvo Tyrrhenian juroje. Lėk
tuvas lėkė iš Sardijos į Ro
mą.

Giria Hague tvarką
NEWARK, N. J., liepos 14.

— Katalikų bažnyčios kunigas, 
monsinjoras John J. Murphy, 
kalbėdamas Newarke pareiškė, 
kad .lersey City vyriausybė 
tarnauja Jungt. Valstijų kon
stitucijai geriau nei bet kurio 
kito šalies miesto vyriausybe.

Jersey City miestas pasku
tiniuoju laiku pagarsėjo ypač 
savo mero Hague arogantišku 
elgesiu. Hague veiklą net Jungt. 
Valstijų teisingumo departa
mentas pradėjo tyrinėti.

Jąponai apsupo 
20,000 kinų ka

reivių
TOKIO, Japonija, liepos 14.

— Japonų karo vadovybė ket
virtadienį paskelbė, kad kinai 
Yangtze upes fronte traukiasi 
atgal ir kad Japonijos kariuo
menė apsupo. 20,000 kinų ka
rių. šie kinai, tikimasi, pasi
duos japonams j keletą dienų.

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO 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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I§ Pietų Amerikos
Urugvajaus lietuviai socialistai simbolizuoja visai 

tų Aįnjeįikos darbininkiškai lietuvių į^įyijąi. 
Rašo J. Lazdauskas

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Pietų Jtmerikos lietuviu spaudų 
pekLagt/

Kas ątsiippųų ką rašė Pję|ų 
Amerikos lietuvių spauda prieš 
2—-3 metus ir ką rašo šiandien, 
tas nesvyruodamas padarys 
ąiškįą išviųlą pažąngjojo Pįetų 
Amerikos* darbininkų sąjūdžio 
nenaudai.

tinos lietuvių koloniją. Tenais 
kadaise ėjo vienas socialistų 
savaitraštis “Pietų Amerikoj 
Naujienos”, antras komunistų 
“Rytojus”.

Visai kitus laikraščius ir ki
tą turinį matome šiandien. 
“Pietų Am. Naujienas” ryžta-

tuvių Balsas”, o “Rytojų” — 
“Momentas”, kurį leidžia bu
vusieji rytojiečiąi, susimetę į 
kooperacinę spaudos b-yę “Tal-

Bet ir vienam ir kitam nesi
seka atlikti darbininkų spau
dos uždavinį. “A. L. Balsas” 
dažnai užjaučia fašizmo pri
slėgtai Vokietijos ir Italijos 
liaudžiai, bet labai retai Lietu
vos. O niurną kaip lietuviams, 
kur kas yra svarbiau Lietuvos 
liaudies žaizdos, nes mes įš tos 
liaudies esame gimę, esame jos 
vaikai; todėl politinių kalinių

"TukcioKc^^pTrdavimo"’ 
KAINOS

BE FINĄNSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215 
33 BUICK Trunk Sedan.... $265 
31 CHRYSLER Sedan ...... $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115 
31 DODGE Sedan ..... ......... $95
31 CHEVROLET Sedan ......  $95
31 FORD Sedan ................. $95
30 FORD panel truck ......  $95
30 CHEVROLET Sedan ......  $60
30 FORD Sedan ................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

Pie-

tručinimas įr j|aųj|j katorgų 
pūdymas ^įpįuyoję turi būti 
ą|<tualiausią (ema Įdekvienaip 
jįptuvių laįkpa|^iuį, kuris tik 
save skaito pažangiu bei de
mokratišku.

Kaip fj,efn,qĮiFfl|ij3, Iftjp if pa
žanga bp Į«)ypį> jąjgyę perą 
įmanoma.

“Naujįeppse” pžtik§įiĮ)p gra
žiausia pąrąšyltt SODRIU 
prieš beį Oįg Pa
žiūrint |<cqkįųo vąjrcjp jį vadin
tųsi, ka$ ainiai įrpdp sįq dien
raščio nuoširdžią už žmo
nijos laisvę ir prog^ą p e įįk 
Lietuvoj, $ųąįjpj ir |<įtų|', pe| 
visame pąsąulyje. To ręįįąįąų- 
ja tikrąs deippkrątiškumąs ir 
žmoniškumas.

tų pasekti ir “Ą. Į. Bąlsas” ir 
“Momeųtąę”, tik tą(la jiecįu pil
nai patąrnąus žmonijos gero
vei. Nerašyti prieš priespaudą 
vien tocĮėl, kąd Lietuvoje gavus 
savo laikraščiams prenumera
torių, kad jie butų įsileidžiami 
j Lietuvą bei patiktų Stalinui, 
tai yra mažas demokratišku
mas ir maža kovą už- laisvę.

Jeigu šiandien Lietuvoje ir 
Rusijoje, šaudomi ir tručinami 
opozicijps žmonės leidžia nele
galius savo laikraščius* ir orga
nizuojasi palėpėse, tai kųdėl 
neateiti tiems žmonėms į talką 
kovoje už laisvę ir demokrati
ją, gyvenant toje šalyje, kaip

dį tave niekas nešaudys, kaip 
kąd šaudo Rusijoj, Lietuvoj ir 
kituose diktatūros prislėgtuose 
kraštuose?

Reikia neužmiršti, kad pa
vergia tų krąštų liaudis laukia 
inu»ų pagelbos ir moralės pa
ramos. Koiųunistų ir fašistų 
tvirtinimai, buk Rusijoj šaudo
mi tik “tfockistai”, o Lietuvoj 
“komupistai” — nieko pęįtiki- 
na. Argentinoj, Urugvajuj ir 
visose demokratiškose valsty
bėse yra komunistų, socialistų,

'Jit

J ACME-tf AUJJENU Foto | 

PNT UZĮASTIŠKAS REPU- 
BLĮKQ*JĄS — H 9 m e r Ę. 
CapeĮįąrt, yra toks karštas 
pepublį|<Qnas, kad ūpo sukė
limui partijai Indianos val
stijoje ža^Įa pastatyti pala
pinių miestą savo ūkyje, 
juose apgyvendinti apie 8, 
5Q0 svečių ir visus maitinti 
pęr porą dienų.

ąnąrcįustų, lygiai kaip ir fašis
tų, bet jų niekas nei šąudo, nei 
trųčiną,

Vyriausia demokratijos ap
mota kovoje prįeš opoziciją 
yra ne mirties įstatymas, bet 
kritika. Kur nėra laisvo# kriti
kus, ten nėra laisvėj ir demo
kratijos, ten viešpatauja ne
skaitlinga žemos moralės pųzį- 
cįją. Ji neturėdama liaudies 
masių pritarimą ir aiškios pa
ramos, savo viešpatavimą giną 
pati viena, gina žiauriausiomis 
priemonėmis, nes kitaip ji ne
išsilaikytų nei kelių dienų. Iš 
čia gimė ir gimsta visokios dik
tatūros ne kam kitam, bet de
mokratijai ištikimų masių slo- 
pininiųi. Tąs* mases diktatoriai 
apšaukia bjauriausiais vąpdąię, 
jas inkriminuoja, bet tarp, kad 
iškėlus “juridinį” pagrindą tų 
masių fiziniam sunaikinimui.

v Tiesa, tokių “juridinių” pau 
grindų pasitaiko ir demokra
tiškai buržuazinėse valstybėse, 
bet už tat čia nuo to apsigin
ti yra vaistas — laisvas spau
dos* žodis, kritika, savarankiš
kos darbininkų organizacijos 
ir streikai — toji jėga, kuri iš- 
kpriguoja masių bei visos tau
tos akyvaizdoje tą valdančio
sios partijos iškeltą opozicijai 
“juridinį” pagrindą—provpka- 
piją. Pamėginkite tą padaryti 
Lietuvoj, Rusijoj, Vokietijoj, 
Italijoj — ir tuoj pamatysite, 
kad visos diktatūros turi ana
logiškus įstatymus, viena kilai 
visiškai panašią socialę vals
tybės santvarką.

Argentinoje įr Urugvajuje tą 
padaryti kol kąs dar gąljma. 
Prįpš karą, fašizmą ir barbariz
mą Ipidžiąma rašyti laisvai, tįk 
dęippkrątišką HĮpališkunią ne
reikia paversti medžiaginiais 
bpi siąurąis partiniais išrokavi- 
mais. *'*•*'» ,

Dabar pąžiųrękipie į “N. 
Bąngųs’' dvąsipę pi^ę, ar pjp- 
bą teisybe pašė.

pimbp$ <“pąžepiptoji” “N. 
Banga” savo redakciniame 
stpaipsnyjp “Ęąya§ įr T.o? 
liau” rašo*:

“Italiją pąsįsųtįnu^ 
ja, stengia#! pagelbėti Vokieti
jai, Lenkijai ir Japęjnijąį, ku
rios skundžiasi savo ‘tėvynių’ 
nubiednėjimu, nuskriaudimu ir 
pąp. Bet kas dėl to kaltas?

“Atsakymas labai trupąpąą įr 
aįškųs: kai t j tie, kurie grobią 
turtus. Prieš didįjį karą Vpkįe- 
tijoj buvo lik 27 milijonieriai, 
o prie fašizmo diktatūros atsi
rado jąų |0^5, nęsĮ<ąį|ąnt jau 
dpsėtkųs tųįcjstąpčįų ppsanįjįp- 
pįęrių. Iš kq įįe nąųji 
1028 VoĮdetijos rniįijonieriai 
prie Hitlerio? Iš kūno ir krąu- 
jo tų, kuriuo^ grąpątos ir dur
tuvai sudraskė Prancūzijos, 
Rusijos ir Lietuvos jaukuose, 
įš karo invalidų *> ir dabar ba
daujančių darbininkų, kuriems 
fašizmas panaikino demokrati
jos įvestas pensijas*, draudimus 
nuo nedarbo, mįpipialės algos 
įstatymus, etc. Tai yra vokie
čių ‘tėvynė’. Tokioje pat padė
lyje randasi Italijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir viso pasaulio darbo 
žmonės prie kapitalisitnes san
tvarkos. Vienur ir kitur augą 
bedarbių minios*. Lenkijoj ran
dasi apie 1 milijonas bedarbių, 
Šv. Amerikoj apie 12 mil. Kri- 
zio vėsulas iš naujo judina ka
pitalistinės ūkio santvarkos pa
matus, ant kurių randamos ir 
mes Urugvajaus lietuviai dar
bininkai.

“Mes l<ąip dapbįpinkiška vi
suomenė gyvename ųiomęnlą, 
kada reikalipga kąųpji jįėgas, 
pprkpatipeti nužengtus kovos 
kelius ir numatyti tolimesnės 
lępy.op gaįres. Ekoųpminis, po
litinis ir moralis kapitalistinio 
surėdymo bankrotas aštrina su
sikirtimus tarp kapitalizmo ir 
darbo klasės, statydamas mums 
naujus kovos uždavinius — ko
vą už parlamentarinį socializ
mą, kurio įgyvendinimas pri
klauso nuo to, kokiu# metodus 
įr jakli|<ą pasirinksime ipes 
dapbo visuoipenė.

yįsų bųržuązinių valstybių 
imperialižmas nerimsta. Visuo
se generaliniuose štabuose ei
ną pąsiruošimas naujam ka
rui, naująi darbo jąunuomenės 
žųdynęi. Ęuržuaziją atvirai ir 
ciniškąi pasisako už karo būti
numą. Vis ąjiįpjjėšiškiau ryžtasi 
visų šalių fašistai. Jie pučia 
karo trimitą ir kursto nusivy
lusių žmonių aistfas, įkalba 
jiems, kąd jie gajės svetimu 
turtu pasisotinti. Japonijos im- 
perįalįstąi žadą bedarbiams Ki
nijos valstiečių žemes; vokiečių 
fašistai pažada Vokietijos be
darbiams Rusijos teritoriją, 
Lenkija — Lietuvos ir t. t.

(Bus daugiau)

• Rygoje įvyko Baltijos mies
tų sąjungos konferencija, kpri 
aptarė miestų tvarkymą ir ki
tus Idąusįmus. Konferencijoje 
dalyyavo apie 1000 lietuviu, 
latvių ir estų atstovų.

INSURANCE
(ĄPDRAUDA)

• PIIjNĄ apdraudą au-Tomob|liams.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

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

' GĄUSITĖ

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Hąlsted St.

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

po pietų.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai ____
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22njd $treet 

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

Telefonu Republic 7Š66

" Ofiso TęL 5921

PR, REĘTASU 
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kehwood 5107

Ofiso Te}. Virginia 0036 
Residehcė Tel. ‘ BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Ręzidencija: '

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

Reikia imti pavyzdį iš 
socįąljstų

• Kaip “Naujienos” savo idea- 
liškumu bei taupumu kovoje 
už laisvę siĮnbpĮizuoją visai pa
žangiąja! šiaurės Amerikos* lie
tuvių spaudai, taip Urugvajaus 
lietuvių socialistų leidžiamas 
ląįkraštukąs “Naujoji Banga” 
sąyo socialistinės idėjos pasto- 
yumu simbolizuoja Pietų Ame
rikos lietuvių darbininkų spau
dai. Jos neįveikė nė vieni nė 
kiti fašistai.

Gal dėl to Bimba viename 
“Laisvėj?” numeryje “Naująją 
Bangą” payadino dvasinė 
“Naujienų” kopija, kajn ji kri
tikuoja Staliną ir jo pasekėjus, 
ir už tai esanti ne socialistinė...

Už tai, kad Bimba sugretino 
“N. Bangą” su “Naujienų” dva
sia, Urugvajaus lietuviai socia
listai ir visi pažangus darbinin
kai didžiuojasi ir jam labai dė
koja, nes “N. Banga” šiomis 
dienomis susilaukę iš š. Ame
rikos lietuvių kolonijų 50 nau
jų skaitytojų, vadinasi už neti
kėtą 50 dolerių paramą dėkoja
me “gerąjam” Bimbai*

® Vilniaus lįętųyiaį ruošė bir
želio mėn. 26 ir 27 dienomis 
Vilnijos lietuvių visuomenės 
suvažiavimą aptarti to krašto 
lietuvių (autinius, kullurinius 
ir ekonominius reikalus. Ta
čiau Vilniaus vaivada nedavė 
lokiam suvažiavimui sušaukti 
leidimo. Tsb.

Mrs. Anelia K. Jarusz

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

2400 WRST MADĮSpN STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunšwick 0597

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ąve.
4Į47 South Fąįrfįeld Ąvęnye Į

Tel. LA1-AYETTE 0727 I
__ • koplyčios visose !

J- Chicag-03 dalyse Į
i • *. » i • < ’ ’ » •< ■ i* t ♦ ♦ • ‘ « t * ♦ * ♦.»*A ' 1 »i * ■ Į

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

P. ŠALTIMĮERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE- 
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vak p. p.
4735 S. Western Rlvd. Laf. 0361-8016 

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

ADVOKATAI ~
K. P, GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas įr Chirurgas
Ofisas 4S45 SO. ASHLANp 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
DĖNTISTĄS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 4fth Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
v Rooip 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki Q 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 m$tą praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, riervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolįregystę. 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 akyą atitaisomos 
be akinių. Rainos 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 \yęst 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo Į0 iki 4, nuo 6 iki 0 
Nedėliomis pagal sutartį.

_____Riti Lietuviai Daktarai

Dr. Mąrgeris 
3325 Sq. Haįsted Št.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DR. BRUNO J.
ZuBkięRAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd Sį.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias' ir chroniškas ligas 
vyrų, motėrų ir vaikų pągal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Ląboratoria
1034 W. 18th* St, netoli Morgan St

Valandos nuo KP-12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Caųal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar ' Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-fos lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuq 7 iki 8:30 vak 
vakaro? Nedėliomis ’ nuo' 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maųrįpę Kąhn
|631 SpU'J’H ASHLANb Ąyį.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, $ iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vak Ned. nuo 10 iki 12 
' Rez. Telephone PLAZA 2400
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KORESPONDENCIJOS
New Britain, Conn.
Iš SLA. 4 apskričio pikniko

Kadangi SLA. 4-to apskričio 
metinis išvažiavimas yra šioje 
apielinkėje žinomas, ka’p lie
tuvių metinė šventė, tad, su
grįžęs iš SLA. oimo, iš tos 
ašarų pakalnės Wyoniing klo
nyje, nutariau atsilankyti į šį 
pikniką. Delegatai į SLA. sei
mą iš Conneclicut valstijos bu
vo visi “geri tautiečiai“, todėl 
nenorėjau praleisti prcjo“ na- 
sikalbėti su jais šios dienos 
klausimu.

O šios dienos klausimas tai 
SLA. 40-si.u seimas. Delegatai, 
sugrįžę iš Scrantono, jaučiasi 
gavę pilti. Bet kai kurie nesu
tinka su tuo žodžiu. Vienas ge
ras tautininkas ve kaip užgie
dojo: “Ką jus čia, gerbiamieji, 
kalbate apie pylą? Pereitame 
seime musų delegatai (tarp ku
rių ir aš buvau) negavo pilti, 
bet gavo skusti“. Anot jo, visi 
sugrįžusieji į Connecticut vals
tiją delegatai yra “apskusti“;

Mano brolis Connecticut val
stijos lietuvis jaučiasi, lyg bu
tų grįžęs iš karo fronto, viską 
pralaimėjęs. Viltis jau žuvus. 
Visi eina senyn. Gyvenimas 
keičiasi. Naujoji Dalyba vaidi
na svarbią rolę ir musų Susi
vienijime. Nauji laikai, kiti 
žmonės tvarko SLA. reikalus.

Bet grįžkime prie pikniko, 
kuris įvyko žaliuojančiame 
Connecticut valstijos kalnelyje, 
prie pat New Britaino. Čia nė
ra verkančių žmonių, kaip kad 
buvo Wyoming klonyje. Gam
ta puikiai pasipuošusi. Jauni
mo būrys pas/ruošęs šokti. Or
kestrai užgrojus, seni ir jauni 
garsiai grindis kojomis trem
pia. Tik štai du policijos tar
nautojai ateina ir sako f''‘Šok
ti nevalia!” Pirmininkas klau
sia, kodėl. Policininkai atsako, 
kad kaimynai protestuoja.

Nesmagus nusivylimas, ypač 
jaunuomenei. Bet ką darysi? 
Linksminasi žmonė < tol-au, 
kaip įmanydami. Vaišinasi, 
šnekuč uojasi. Susitikau vieną 
seną žemaitį, kuris man ėmė 
pasakoti apie Lietuvos istoriją 
— kaip lenkai Lietuvą apipie
šė. Jo kalba man net ašarą iš
spaudė. Senas, 75 melų am
žiaus žemaitis, o tiek daug ži
no apie musų gimtojo krašto 
praeitį.

Laikas nejučiomis prabėgo ir 
jau artinosi vakaras. Apleidau 
pikniką labai patenkintas, tik 
man gaila to nui/vylusio tauti
ninko, kuris nieku budu nega
li užmiršti, kaip jisai ir jo vien
minčiai buvo skaudžiai politiš
kai sumušti SLA. seime. Bet, 
laikui bėgant, jo širdperša gal 
praeis. —Rytietis.

L zkCAllu-JN/k UJ 1k»a\ v Jfuvui

Pittsburgh, Pa.
Išvažiuoja Lietuvon

Bronislav G. Jakenta, 2123 
Jusliu St., Pittsburgh, Pa , pra 
neša, kad rugsėjo 1 d. išvažiuo
ji Lietuvon ir mano ten apsi

gyventi.
Asmenys, kurie veda kores

pondenciją su jo reikalais Lie
tuvoje, yra prašomi atkreipti į 
•ai a (ydą. (Sp.)

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
j • Naujų Namų
’M • Refinansavimo
® • Pirkimų

P O

Apdrausta Morgičių Sistema 

Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 63-čios gt.

Tel. Wentworth 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

Brooklyn, N. Y.
Pas mus nedarbas adatos 

pramonėje dar labai siaučia. 
Todėl kriaučiai turi atliekamo 
laiko.

Buvau nuvykęs į tautišką 
centrą Grand Street. Visko gir
dėtis. Kai kurie dar bėdavojo, 
kad ponas Rudinskas (Vitaitis) 
neteko to 49 dolerių savaitinės 
algos. Vieni sako, eis “ant re- 
lyf“, kiti sako, važiuos pas 
Smetoną, gaus apskrities virši
ninko vietą.

Iš Long Island viena tautie
tė parašė ilgą apgailestavimą, 
norėjo pasiųsti “Vienybei”, 
kaip Stasio biografiją. Bet per
skaitė kiti, tautiečiai ir nupeikė 
— todėl suplėšė ir numetė.

» » »
SLA. seimą atidarant, kalbė

jo adv. Kl. Jurgelionis, tai 
“Vienybė“ ant rytojaus, apra
šydama seimo sesiją, rėkė, kad 
Jurgelionis esąs didelis dur
nius, raudonųjų pakalikas. Bet 
dabar “Vienybės“ peckeliai lie
žuvius prikando. Kažin, ar il
gam?

» » »
Long Islande musų tautie

čiai turi keletą bizniukų prie 
vandenio. Tai patogu butų lai
veliu pasivažinėti. Tad vienas 
ir nusipirko seną laivuką. Ap
lopė, apipentavo ir atvykusius 
svečius nusivedė pavažinėti ant 
vandenio. Sako, gali kelti net 
18 didelių žmonių. Bet susėdus 
tik 8 ar 9, nuplaukė nuo kran
to apie mylią — ir sustojo rno- 
toras laive. Pradėjo skęsti že
myn. Žmonės nusigando. Viena 
tautietė tik kapt rąžančių iš 
ančio ir šaukiasi prie Dievo. 
Šiaip tai prisiįrė arčiau kran
to, atėjo kiti padėti ir ištrau
kė laivelį į sausumą. Išlipus 
žemėn, visų blusos atgijo. Dau
giau jie, tur būt, neis ant van
denio plaukioti.

» » »

INDIANOS DEMOKRATŲ KANDIDATAS — India
nos gub- M. Clifford Townsend (kairėj) sveikina Fre- 
derick Vau Nuys, kurį valstijos demokratų konvenci
ja nominavo antram terminui.

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ______________________________________
Numeris ir gatvė *__ _
Miestas ir valstija

Drg V. Michelsonas tapo iš
rinktas kriaučių delegatu, vie
loje Bubnio. Gavo daug balsų 
lokalo .‘Hsirinkime. Laimingos 
kloties jam naujame jo darbe!

Frank Lavinskas.

Šitai Gatvei Nei 
State Street Nei 
Bowery Neprilygs

Lietuvio įspūdžiai iš 
Californijos

LOS ANGELES, CALIF.—Ti
kėkit ar ne, bet tas yra tikra 
teisybė. Tie krutamieji pavei
kslai, kurie buvo pądąryti Hol- 
lywoode ir atsęją Hollytvoodo 
mogulams po milioną dolerių, 
kurie buvo rodomi visoje Ame
rikoje ir kitose šalyse, ilgainiui 
vėliai sugrįžta čia į Los Ange
les miestą, mažiau negu 10 my
lių nuo tos vietos, kur jie bu
vo padirbti.

Įdomu žinoti, kur jie sugrį
žę patenka. Ant Main Street. 
Kas gi toji Main gatvė? Well, 
Chicagos So. State Street, St- 
Lotus Market Street, ir New 
Yorko Bowery jam negali pri- 
silyginti. Čia ir yra rodomi tie 
brangus seni judamieji pavei
kslai'.

Tenai yra daugiau, negu tu
zinas teatrų prie Main St. gat7 
vės. Du seniausi, tai “Bur 
Bank“ ir “Follies,” burlcskai, 
kuriems, aš manau, tai nei Pa
ryžiaus “strip teasc“ teatrai ne
gali prisilyginti. “Geresnius 
“movic houses“ aplankyti atsi
eina 10 centų ir šie yra vadi
nami “Class.”

Už nikelį — 6 valandos
Kitų Main Streeto teatrų į- 

žanga tai 5 centai; ir už pen
kis centus Čia gali matyti’ 5- 
kių arba 6-ių valandų persta
tymus. “Star“ teatre už penkis 
centus gali matyti penkis ki
toniškus ilgokus paveikslus— 
ir dar porą komedijų. Vos tik 
skersai, kitoje pusėje gatvės 
“Art“ teatre už nikelį gali ma
tyti tris paveikslus ir keturių 
aktų vodevilių.

Ant Main Streeto čia gali 
pamatyti įvairių dalykų ir už 
dyką. Tas čia taip eina dieną 
ir naktį. Apie 12 vai. dieną 
matosi didelis būrys žmonių 
Ajax restorano duryse; seka 
kas dedasi viduj- Viduj už 10 
centų gali gauti pėdos ilgumo 
“hot dog” ir už 5 centus—tai 
pusgortinį stiklą alaus. Jie se
ka prie tolimo galo baro pus
nuogę merginą savo “strip 
tease” šokant. Kiekviena res- 
toracija ant Main gatvės turi 
merginas, kurios įvairus šo
kius beveik nuogos šoka- O 
gauti sėdynę,—tai tik reikia 
pirkti stiklas alaus.

“Pavojingos” Krautuvės
Toliaus, čia galima rasti į- 

vairių štorų. Jų savininkai yra 
iš visų tautų. Žydelis čia par
duoda akinius, ir tu pats juos 
prisitaikink; daktaras tam nė
ra reikalingas. Japonas turi 
aukcijoną vielą, kur gali gauti 
šlcikas ir beveik šilkines ko
jines. Čia matai skylę sienoje, 
ir toje skylėje sėdi su turbanu 
ant galvos, indijoniškas astra- 
logas, kuriu už 10 centų tau pa
sakys kokią laimę dangaus 
žvaigždės tau rodo.

Daktaras Yip—kinietis, gy
dančių žolių pardavinėtojas, 
jis tave greit išgydys nuo by 
ligos.

Apie pusė tuzino meksikiečių 
aptiekorių savoj languose turi 
įvairių botaniški/ gyduolių, ku
rias tik retkarčiais galimo ma
tyli šioje pusėje Rio Grande 
upės. Grosernės čia parduoda 
8 tuzinus orancjžįęt už 25 cen
tus. Dienos septimų duona: du 
bakanėliai už penkis centus.

Kuo toliau į žiemryčius šia 
gatve eini, tuo labiaus turi 
saugotis. Ir jeigu lik minutei 
sustosi, ir žiūrėsi krautuvės 
Įaugau, tai kas nors įsitrauks 
tave į vidų, tau rodys varto
tas šiaudų skrybelas, senus 
laikrodėlius, daimonto-stiklo 
žiedus,—o gal būt ir arklifį 
balnus ir bandys juos tau par
duoti. Jeigu nepirksi, tai ir pu
sę kainos,—tik juos pirk. Ši 
gatvė yra pilna “second hand” 
vartotų daiktų krautuvių-
Vieni Baigia, Kili Pradeda 

Bėdos\
Kaip eini toliaus, tai matai 

(langiaus Orientų storų, pas
kintus Meksikos laikraščių 
spaustuvės. Galiau prieini prie 
gražaus augšto muro, tai Los 
Angeles miesto City Hali, ku
ris miestui atsiėjo apie 5-kis 
milionus dolerių.

Prie City Hali Main gatvė 
dar nesibaigia, bet daugelio 
žmonių bėdos baigiasi ir pra
sideda čia šios City Hali kam
bariuose; tai yra kortuose- 
Daugelis ir Hollywood’o žvaig
ždžių čia baigia savo nesmagu
mus, gaudami divorsus.

Gal būti, kad ne daug pa
saulyj yra tokių gatvių, kaip 
Main Street. Eidamas, čia ma
tai įvairių rasių,, tikėjimo ir 
tautų žmonių, kokių tik pa
saulyj randasi.

W. Ditto

Midwest Grocery 
Bendrovė Žengia 
Pirmyn

Pastarosios depresijos pra
džioje būry.? paskirų valgomų 
daiktų krautuvninkų nusitarė 
bendromis spėkomis savo rei
kalus ginti, sudarant vieną or
ganizaciją. Tą organizaciją jie 
pavadino Midwest Grocery ben
drove.

Tos bendrovės pasisekimas, 
kaip matyli, buvo nepaprastas. 
Jos prekybos augimas jau šian 
dien skaitomas.* vienu iš nepa
prasčiausių įvykių Chicagos is
torijoje. Ir šiandien, nežiūrint 
to, kad bendra prekybinė pa
dėtis yra gana nepalanki visam 
krašte, Midwest Grocery bend
rovė nepaliaujamai žengia pir 
myn.

Pradžioj ji susidarė tik iš 
dviejų šimtų narių-krautuvnin- 
kų. Dabar ją sudaro jau virš 
keturių šimtų skaičius, ir nuo
lat didėja. Matyti, kad nepri
klausomieji krautuvninkai pra
deda įvertinti Midwest Grocery 
bendrovės patarnavimą, geres
nę jų prekių rūšį ir žemas iš
laidas, kas* galima tik perkant 
stambmenomis tiesiai iš gamin
tojų ir dirbtuvių.

Kitas dalykas tai pirkėjų di
dėjąs skaičius. Taigi, visi su
pranta, kad Midvvest Stores tei
kia geresnį patarnavimą, gėrės* 
ne prekių kokybę žemiausiomis 
kainomis.

Trečias dalykai, rodąs preky
bos augimą yra lai, kad ši or
ganizacija po septynių metų, t. 
y. šiais metais vasario mėnesį 
persikraustė į nuosavas patal
pas ties 33-čia ir Western avė. 
Sandėliai erdviausi, moderniau
si ir turi geriausius pristatymo 
įrankius*. Valdo pačių narių 
rinkta direktorių taryba, ku
rios sąstatas yra: prez. Mr. A. 
Janik, vice-prez. M. Jurek, ižd. 
Jos. Skowronski, sekr. A. Na- 
lepka; direktoriais: J. Snarski, 
J. Wasik, S. Klek, L. Radzien- 
ka, ir J. Sejud. ( Mr. A. Zdro- 
jewski bendrų reikalų vedėjas, 
o S. M. Dunin skelbimų sky
riaus vedėjas. (Skelb.)

“Bereikalingas” 
Atsargumas

Pasak Chicago Motor Club, 
daugelis automobilistų pyksta, 
jei jiems tenka sustoti su bu- 
su ir troku prie geležinkelių 
kryžkelės.

Nors kartais tokie sustojimai 
išrodo “bereikalingi,“ bet jų 
reikalauja įstatymai ir jie iš
gelbėjo tūkstančius gyvasčių. •

Be to 1917 m. priimti įstaty
mai reikalauja, kad nė vienas 
automobilis nevažiuotų per ge
ležinkelio kryžkelę greičiau 10 
mylių į valandą.

—B.

TAU? KITĘ!

«Wn£AN*SM

SPECIALIS GERŲ VALGIŲ IŠPARDAVIMAS 

PAS VISUS MIDWEST STORES
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTAD., LIEPOS 15 IR 16

“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

1.. Roliais ar iš SVICS tajBaliejų sv.27c.
FANCY WHITE COBBLER

bulves:: 19c
“MIDWEST“ DELUXE KAVA ................ .. Sv. kcn. 25^
“MIDVVEST” GRYNŲ KIAUŠINIŲ NOODLES Sv. Pak. 2 už 25c

“KNOX” JELL VISŲ SKONIŲ ......... .................. .......... 3 Pakai 14c

“MfLLER’S” CORN FLAKES 8 vnc. Pakeliai ............... 2 už 13c
rnoCOLADO AR RF^ni.lARIO SKONIO
OVALTINE Didelis 59c • Mažas 33^
“S AT, a HA” Runn T ERBELIO
JUODA ARBATA Mažas 9c. Va sv.pak.
“FRFVCH’S”
MUŠT ARDA Prirengta Džiaras
“MIDWEST” FANCY OBUOLIŲ SUNKA No. 2 kenai 2 už 17c
“BLUE WINNER” AFRIKATAI Didelis 2’4 kenas • 18c
“ELMDALE” SWEET CORN No. 2 kenai 3 už 25c

“MIDWEST” TOMEITĖS Dideli 2»Zž kenai 2 už 25c
grynų daržovių riebalai

x 3 Sv. Kenas 54c. Sv. Ken. 1 9^
“SUNSHINE” VANILLA COOKIES 9 unc. Pakas 14c

CUKRINIAI WAFER COOKIES ......... . ..........   s v. 15^
P.AMCV FT;PERTA
PYČES Freestone......... .... ......... - S sv.
FANCY NAUJI KOPŪSTAI ..!............... .......... Sv. 20
FANCY MICHIGAN CELERY .............................. ...... 2 kruvelės 7c

VIRTAS KUMPIS “Richler’s” ________ __ V> sv.

ULINCO” Kvortiniai O užNuima Plėtmes Buteliai UZ

“PALMOL1VE” MUILAS .......................... ......4 už 23<
“SUPER SUDS” Reguliarus Raudoni Pakeliai 3 už 26c
“OCTAGON“ CLEANSER ....................... .. 3 kenai 140
“OCTAGON“ MUILAS .............................. .......... 2 už 9<į
“SEMINOLE” TUALETO POPIERA ................... ...............  4 už 23c

“IDEAL” šunų Maistas Sv. kenai 3 už
$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

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

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liąuid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

U pirmo sykio Žemo nefta nuostabia pa- 
gelbų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
Skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 

, greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
į raSo ifi visur, garbindami gautas pasėkas, 
i štai kaip rafto p. F. M. 16 Jereey City: “l 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 38 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar nakti gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938
Stinset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

10 Colių 
C AKE DISH 

Sviestui Padėti 
Indas

IR

Viena 
Torielkaitė 

Kompotui ar 
Vaisiams
Paduoti

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 16 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
JEI U2SISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas----------------- ..---- ..---------- ------------ ----------------------------- --------------

Adresas......................................-...............

i. y



z NAUJIENOS, Cfcicagtf, fll. j Penktadienis, Kep. 15, 1938

nsujiehos;
The Lfthuanlan Daily News

Pnblished Daily Except Sunday by

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year oirtside of Chicago
$8.00 pef year in Chicago 
3e per copy.

T

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

... $8.00 
_ 4.00 
įa. 2.00 

1.50 
..... .75

3c 
18c 
75c

Užsakymo kaina:
Chicagoje ~ paštu:

Metams ______ ___ ___
Pusei metų_________ ■
Trlinš mėnesiams ___
Dviem Mėnesiams __ t
Vienam menesiui

Chicagof per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui ..

Suvienytose Valstijose, Ite Chicagoj, 
paštu:

Metams ..........    $5.06
Pusei metų ___  2.75
Trims mėnesiams__ —.........  1.50
Dviem menesiams 1.00
Vienam mėnesiui ....................... 75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......      $8.60
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams ..... .......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Švedijos demokratija

tai Švedijos valdžių 
Jau daugiau, kaip de- 
kabinetas susideda iš

dar neturi daugumos

Hitleriškas frontas Lietuvoje
STALINO MAŠINOS 

VALYMAS

Dėl Klaipėdos krašto dar ga
lima suteikti ir kitokių žinių.

Priešrinkiminė nuotaika į Vie>-

Į Chicagą vakar atvyko Švedijos sosto įpėdinis, 
princas Gustavas Adolfas, su savo žmona princese bui
za ir buriu palydovų. Jie dalyvavo iškilmėse, kurios bu
vo surengtos paminėjimui 300 metų sukaktuvių nuo pir
mos švedų kolonijos įsteigimo Wilmingtone (Del.), ir 
dabar atvažiavo atlankyti Vidurinių Vakarų didmiestį.

■ Chicagos miestas priėmė svečius su didele pagarba, 
nes jie atstovauja vieną kulturingiausiųjų kraštų pa
saulyje, ir ateiviai iš to krašto turi Amerikoje labai ge- 
rą vardą. , ; . ,

Žmonių švietimas Švedijoje yra taip puikiai pasta
tytas, kad tenai jau seniai nebėra analfabetų. Materia
linė žmonių gerovė Švedijoje yra pakilusi aukščiau, ne
gu didžiosiose Europos valstybėse. Politiniu atžvilgiu 
tas kraštas irgi tvarkosi’ pavyzdingai.

Nors Švedija yra monarchija, bet joje viešpatauja 
laisvė. Švedai taip pat, kaip ir anglai, mokėjo sukurti 
monarchijos rėmuose demokratinę santvarkų. Tačiau, 
tuo tarpu kai Anglijos demokratijoje valstybės vairas 
šiandie yra atžagareivių rankose, 
sudaro darbo žmonių atstovai, 
šimts metų, Švedijos ministerių 
socialdemokratų.

Socialdemokratai Švedijoje
parlamente, todėl jie negali pravesti visų savo progra
mų. Jie yra priversti tartįs su valstiečių atstovais ir šu 
liberalais, kad valdžia turėtų parlamento daugumos pri
tarimų. Bet ir šitose sųlygose socialdemokratai sugeba 
įvykinti daug naudingų žmonėms ir visam kraštui su
manymų, todėl jų įtaka krašte nuolatos stiprėja; Parla
mento rinkimuose socialdemokratai gauna jau daugiau 
kaip 40 nuošimčių visų paduotų balsų.

Kiekvienam aišku, kad netolimoje ateityje Švedijos 
socialdemokratai turės daugumų ir pilnai kontroliūos 
parlamentų. Kodėl gi Švedijos kapitalistai riepasišaukia 
pagalbon kokio nors Hitlerio arba Mussolinio, kuris su
triuškintų darbininkų judėjimų ir apsaugotų kapitaliz
mo viešpatavimų? Rusijos bolševikai per metų metus 
skelbė tokių teorijų, kad kapitalistai,- matydami, jogei 
artinasi galas jų viešpatavimui, būtinai turi pulti į glė
bį fašizmui ir įsteigti savo diktatūrų; ir jie sakė, kad 
vienintelis būdas tokios fašistiškos kapitalistų diktatū
ros išvengti, tai — “proletariato diktatūra”.

Bet Švedijoje fašistų beveik nėra. Jos kapitalistai 
diktatoriaus neieško. Jie numano, kad iš fašistiškos dik
tatūros jiems butų daugiau žalos, negu naudos. Jeigu 
jie bandytų agituoti už diktatūrų, tai, žmonių masės pa
sipiktintų ir imtų dar labiau remti socialdemokratus, 
taip kad kapitalizmo gadynei dar greičiau ateitų galas. 
Dėl to, kad Švedijos liaudis tvirtai stoja už demokrati
jų, tai fašizmui tenai nėra progos.

Panaši padėtis yra taip pat Danijoje ir Norvegi
joje.

žodžiu, tenai, kur demokratija tvirtai laikosi, prieš 
jų nedrįsta kilti, ir kapitalistai. Italijoje ir Vokietijoje 
demokratija buvo silpna; net žymi dalis darbininkų to
se šalyse demokratijos nebrangino. Todėl kapitalistai 
tenai susidėjo su kitais atžagareiviškais elementais ir 
užrioglino žmonėms ant sprando fašistiškų diktatūrų 
(dabar ir pačius kapitalistus fašistiški diktatoriai yra 
p&žėboję).

Demokratinė Šyedįja tų šalių likimo išvengs. Jos 
ekonominis, socialinis ir politinis progresas eina taikiu 
demokratiniu keliu. Demokratijoje Švedijos darbo žmo
nės tolyn vis labiau stiprės, iki jie pasidarys taip stip
rus, kad galės naujais pagrindais pertvarkyti visų eko
nominę krašto sistemų.

• Kaune įvyko mokslinė geo
dezininkų konferencija, kurio
je dalyvavo Lietuvos, Anglijos, 
Danijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Norvegijos, Prancūzijos, 
Suomijos ir Vokietijos geodezi
ninkai (žemės plotų paviršiaus 
tyrinėtojai bei matuotojai).

• Kaune išleistas didysis lie
tuviškų knygų sistematinis ka
talogas (knygų sąrašas). Kata
loge sutrauktos visos rinkoje 
esančios knygos ir peri j odiniai 
leidiniai. Katalogas sudaro di
džiulę 1176 puslapių knygą. 
Kaina 7 litai.

Viso pasaulio spauda daug 
rašo apie stambiųjų bolševiz
mo šulų sušaudymus ir paša
linimus Sovietų Sąjungoje, bet 
ji dar iki šiol nepastebėjo, kad 
Stalino valdžioje vyksta daug 
gilesnės atmainos. Rusijos so
cialdemokratų laikraštiss “So- 
cialističėskij Vestnik” (Pary
žiuje) nurodo į tą faktą, kad 
pastaruoju laiku yra pakeičia
mi viršininkai visose komunis
tų partijos įstaigose — kuopų 
komitetuose, miestų organizaci
jose, rajonuose ir t. t.

Pastebėtina yra tai, kad jau I 
1936 m. : 
partijos buvo “išvalyta” šim
tai tūkstančių neištikimų na
rių. Partijos s*kyriuose visi įta
riami asmens buvo išmesti iš 
sekretorių vietų ir komitetų ir 
pakeisti ištikimais Stalino žmo
nėmis. Bet pernai metais ir 
vėl įvyko milžiniškas “valy
mas”: dauguma ištikimųjų Sta
lino klapčiukų, kurie tik me- 
taį laiko prieš tai buvo išrinkti 
į partijos komitetus, pasirodė 
negeri ir tapo pakeisti kitais!

Kaip pranešė Maskvos “Prav- 
da” (geg. 23 d. 1937 m.), pa-Į 
siremdama raportais apie 54,- 
000 partijos* organizacijų su
sirinkimus Azovo-Juodosios ju
ros krašto, Ivaiiovsko, Doneco, 
Kursko, Sverdlovo, Charkovo 
ir kitose apygardose, “pusė Vi
sų partijos susirinkimų tose 
organizacijose pripažino parti
jos komitetų ir partijos orga
nų darbą nepatenkinančiu”. 
Partijos komitetai ir viršinin
kai, kurių darbas buvo pripa
žintas* “nepatenkinančiu”, taįio 
pašalinti.

Ddbar įvykp nauji partijos 
komitetų rihkihi’ai, ir vėl dau
gelis senųjų viršininkų tapo iš
mesti lauk. Maskvoje ir Lenin- 
gradė, kur partijos įstaigos bu
vo daug kartų perleistos per 
“valymo” koštuvą, dabar buvo 
surasta daug netinkamų ele
mentų komitetuose: 30% parti
jos viršininkų tapo pakeisti 
naujais žmonėmis. Ukrainoje 
pašalinta 56% komitetų narių; 
Dniepfopetrovsko srityje — 
48%; Baku rajono komitete — 
net 84%!

Dar griežtesnės* atmainos yra 
daromos aukštesnėse partijos 
įstaigose. Sakysime, Maskvos 
miesto komitete, kuris suside
da iš 65 narių, šiemet, jį į)e^,- 
renkant, palikta tiktai 10 se
nųjų; Maskvos apygardos ko
mitete, kuris taip pat susideda 
iš 65 narių, perrinkta tik 6 se
nieji nariai, o visi kiti nauji. 
Leningrado miesto ir apygar
dos komitetuose palikta tik po 
9 SėnuS narrūš; Visi kiti hauji.

O autonomini^ respublikų 
partijose padaryta ypač stam
bių pakeitimų. Ukrainos komu
nistų partijos centro komiteto 
politiniame biure šiandie ne
bėra nė vieno nario iš senųjų. 
Į politinį biurą nepateko hė 
vienas iš 62 centro komiteto 
narių, kurie buvo išrinkti per
nai; nepateko net G. I. Petrov- 
ski, kuris* iki šiol buvo Ukrai
nos centralinio vykdomojo ko
miteto pirmininkas (reiškia, 
respublikos prezidentas).

P’etrovskis nebuvo joks opo
zicionierius. Jisėi sėniai virto 
aklu Stalino tarnu. Bet atnau
jintoje komunistų partijos ma
šinoje jam jau nebėra vietos — 
taip pat, kaip joje nėra viėtOs 
ir tukstančiamš kitų ištikimų 
staiincų. Diktatūros šluota šluo
ja juos* į sąšlavyną. Kodėl?

Todėl, kad naujose sąlygose 
reikalingi nauji žmonės — 
žmonės, kitrie neturi jokių ry
šių su reVoliūčija arba jos tra
dicijomis; žriion'ės, kurie ne
galvoja apie jokius principus 
arbA partijos pro^gtamus; žiho- 
nės, kurie dirba, kas jiems įsa-

kyta. šitie nauji partijos apa
rato Sriubai ir šriubeliai palie
ka Stalinui už visus galvoti ir 
spręsti visus klausimus. Tai 
naujoji porevoliucinės Rusijos 
“bajorija”, kuria remiasi ne
vainikuoto caro Stalino sostas.

“LIETUVOS ŽINIOS” APIE 
CHORO “PIRMYN” 

ATVYKIMĄ

Lietuvos žmonės, ypač 
žangioji visuomenės 
dideliu entuziažmu pasitiko at
vykusį iš Chicagos lietuvių cho
rą “Pirmyn'“. Valstiečių liaudi
ninkų dienraštis “Lietuvos Ži
nios“ birželio 24 d. įdėjo šito- 

iš sovietų komunistų |M choro pašitikimo aprašymu: 
Vakar kauniečiai skaitlin

gai ir iškilmingai Kauno Sto
ty pasitiko Čikagos lietuvių 
chorą “Pirmyn”. Pasitikimo 
pfyšaky buvo DULR pirmi
ninkas R. Skipitis su reikalų 
vedėju p. Vilkaičiu, ūžs. 
reik, min-jos ats. p. Kalvai
tis, jaunalietuvių, kurie yra 
choro rūpintojai, orkestras, 
Komiteto XX metų nepri
klausomos Lietuvos sukak
tuvėms minėti atstovas* p. 
Gira ir daugelis kauniečių. 
Sutinkant chorą buvo sveiki
nimų ir linkėjimų, o paskui 
choro dalyviai aprūpinti bu
tais. Sutiktuvės buvo gana 
iškilmingos, kai kas net 
sigraudino.

Ar sUtiktuvėš atatiko 
išleistuves?

pa- 
dalis, su

Riaušės Klaipėdoje. — Naciškas jaunimas, kuris senes
nių diriguojamas daro visokias provokacijas. — “In- 
cindentas” Rygoje. — Persilaužimas Klaipėdos vo
kiečiuose. 
Lietuvoje

- Luchtas ir Zomeris yra nacių vadai 
— Vokiečių knygynas Kaune. — Lenkai 

su vokiečiais palaiko tamprius ryšius.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

su-

Choristai pasakoja, kad iš
leistuvėms buvo irgi šaunios. 
Chorą “J^irmyh“, kaip žino
ma, LietuVon išruošė ir ke
lionės* išlaidas jam rūpino 
pažangioji lietuvių srovė, 
daugiausia naūji'eniečiai. Kai 
“Pirmyri“ chofas sumanė 
vykti į Lietuvos XX metų 
nepriklausomybės sukaktu
ves ir tatai paskelbė, prasi
dėjo priešį jį akcija. Dešinių^ 
jų spUtida puolė jį, kam jis 
“kairiųjų” choras važiuos į 
Lietuvą ir reprezentuos A- 
mefikos lietuvius visos Lie
tuvos* dainų dienoje, kuri tuo 
metu buvo projektuojama 
šią vasarą suruošti. Tačiau

ną lemiamųjų smūgių puoli
kams sudavė dr. Graičiunas, 
paskelbęs, kad choras vyksta 
ne politikuoti, bet dainuoti, 
pasireikšti kultūrinėj srity 
ir pasisemti savo tėvų dva
sios. GhOras koncertavo ir 
rinko kelionės lėšas*. Ir štai 
•jiš Kaune.
Čikagoj, išlydint chorą, bu

vo didžiulis bankietas
Jatne dalyvavo ir išlydėji

mo kalbą pa'sėkė “Naujiėlių” 
redaktorius Grigaitis, Dėud- 
zvaT'dis, “Birutės” ehdro di
rigentas Byanskas, “Naujiė- 
nų“ meno skyriaus vedėja 
p. Nora Gugi eilė, visuomet 
su lietuviais dėdąsis žydas iš 
Lietuvos* Koihafko ir kiti; 
Bafnkieto dalyviai choro ke
lionei sudėjo apie 350 dole
rių. Čikagos stoty susirinko 
Choro išlydėti apie 1000 tau
tiečių. Taipgi gausiai ameri
kiečiai chorą išlydėjo ir Ne*w 
Yorke. Su choru atvyko ir 
ekskursija, apie 40 asmenų. 
Ją atlydėjo Kūnard linijos 
palydovas p. Bukšnaitis. Jis 
pirmiausia ir buvo paklaus
tas, kaip sekėsi kelionė?

—Puikiausiai, — atsako p. 
Būkšn&itiš.
maloniai 
nik” laivu. Choras laive tu
rėjo tris koncertus, kiekvie
noj klasėj po vieną. Ypač 
puikus koncertas buvo pir
mos klasės didelėj salėj. 
Publika kėlė didžiules ova
cijas. Paskui, sausumoj va
žiavome su didžiausia nau
da. Paryžiuj išbuvom 2 die-

Jau seniau rašiau, kad Klai
pėdos* kraštas šiemet turės daug 
vargų ir nemaža rūpesčių jisai 
sukels. Mano spėliojimai štai 
jau pasitvirtina. Į Klaipėdą jau 
antru kart atvyksta vokiečių 
turistinis laivas, kuris važiuoja 
vokišką hitlerišką jaunimą. Tų 
laivų kelionės turi grynai pro
pagandinių tikslų. Jau kaip pir
mą kartą tasai laivas atvyko į 
Klaipėdos uostą, miesto hitleri
ninkai suskubo jį iškilmingai 
Nutikti. Kartu su laivo dalyviais 
jau tuomet jie dainavo grynai 
propagandines nacionalsocialis
tines dainas ir šaukte šaukė, 
kad jie esą hitleriškai Vokieti
jai ištikimi sūnus ir laukią tos 
dienoš, kuomet su ja susijungs. 
Bet tuomet didelių nesusiprati
mų nebūta, nors policija darbo 
turėjo.

Štai dabar antru kart laivui 
atvykus, policija iš anksto ėmė
si priemonių, kad tokie įvykiai 
nepasikartotų, bet vietos klaipė
diškiai hitlerininkai į visas ap
saugomo priemones nepaisė ir 
policijos jokių parėdymų ne
klausė, ir pradėjo, net demons
truoti ir pasienio policijos lan
gus daužyti. Bet čia įvyko vi
sai nesitikėti dalykai. Pašalie
čiai tiek tais hitlerininkais pa
sipiktino, kad pradėjo juos dau
žyti ir vaikyti. Yra skaudžiai 
sužeistų ir Suimtų.

Kas gi buvo tie hitlerininkai? 
Tai daugiausia vietos mokyklų 
mokiniai, tur būt, nesenesni še
šiolikos, septyniolikos <ietų vai
kai.

Austrijoje šio amžiaus jauni
mas taip pat padėjo visokioms 
provokacijoms vykti ir Hitleris, 
be didelių vargų, Austrijos ne
priklausomybę palaidojo.

Lygiai toksai jaunimas tik 
šiomis dienomis įvykdė Berly
ne žydiškus pogromus, kurie 
verti tik vien pasibiaurėjimo.

Nacionalsocialistai tiek jau 
susigraibo, kad tokius žygius 
suaugusiems žmonėms tiesiog 
gėda daryti, todėl jis į tą dar
bą įjungia jaunuolius, kurių at
sakomybės jausmas dar nėra 
subrendęs ir kurie nežino ką 
daro, bet daro suaugusių vadų 
paraginti.

Dėl Čekoslovakijos Hitleris 
atkandęs dantis dabar jau pra
deda mėginti savo žygius Klai
pėdos krašte.

Bet ne vien 
krašte.

Visai neseniai 
čių karo laivas
Uostė ir tenais vokiečių jurinin
kai elgėsi labai arogantiškai ir 
Čia įvyko visa eilė nesusiprati
mų ir peštynių, ir tenais būta 
sužeistų ir suimtų.

Tiek Lietuvoš, tiek Latvijos 
spatfda tflehgiasi tuos įvykius 
beveik tylomis apeiti ir svetur 
tų žinių visai neskleidžia: ihat, 
Vokietija didelė valstija tai ne
nori jos “įžeisti” ir “užgauti”.

Pa’saulis dėl šių įvykių tyli, 
juos žino tik diplomatų kance
liarijos. Vokiečiams kaipo di
delei tautai lėista viskas dary
li; juo labiau, kad jie ir sve
tur tifri užtarėjų ir kolitas kitos

valstybės nelabai yra linkę juos 
sudrausti, sakysime, net kai ku
riais atsitikimais juos lyg ir už
taria.

Štai čekoslovakai anglų “ge
ros širdies” patariami skuba su 
savo vokiečiais neva taikytis, 
jiems teikti tokių lengvatų, ko
kių vokiečiai net savo tėvynėje 
neturi.

Reikia laukti, kad Baltijos 
valstybėse šiokie vokiečių žy
giai netolimoje ateityje dar 
stipriau pasikartos ir tuoj vo
kiečiai pradės šaukte šaukti, 
kad jie čia persekiojami ir ne
gali kitų “jungo“ pakelti.

savo sudarytu
Klaipėdos* kraš-

jų jau mėgina

drama. žymėtina, kad pačių vo
kiečių tarpe atsiranda tokių, 
kurie lyg ir butų nevisai linkę 
būti Berlyno diriguojami. Jie 
norėtų į busiamus seimelio rin
kimus net eiti 
sąrašu, vardu 
to gyventojų.

Kaip kas iš
ieškoti ryšių tarp vietos lietu
vių. Jie norėtų, kad butų eina
ma obalsiu vietos autonomijų 
išsaugoti. Kiek jų šie daromi 
žygiai yra visai savistovus ir 
kiek jie savo užsimojimuose y- 
ra nuoširdus, dabar sunku kas 
pasakyti; tai tik netolima at
eitis galės parodyti.

Vokiečių darbininkų tarpe 
taip pat atsiranda norinčių su
daryti socialdemokratišką sąra
šų, bet kiek jie yra pajėgus to
kį sąrašą sudaryti, taip pat iš 
anksto butų sunku pasakyti.

(Bus daugiau)

Iš S L A Seimo
SESIJA 7-ta

tik Klaipėdos

vienas vokie- 
lankėsi Rygos

, — Linksmai ir 
važiavome “Brita-

nės», Kelhe 1, Berlyne 1,5. 
Naktimis važiavome, o die
nomis apžiūrėjome miestus...
Kauno dienraštis sako, kad 

“Pirmyn” choras, tik atvykęs 
į Kauną, dalyvavo vėliavos nu
leidime Karo muziejaus sode
ly ir uždėjo vainiką ant Neži
nomojo kareivio kapo. O se
kantį Vakaru btiVo pakviestas 
dalyvauti Radiofono progra
moj.

Prieglaudos Namo Reikalas. — “Audra šaukšte 
Vandens,” Arba Kaip Tautininkai Liko Di
džiausiais Demokratijos Gynėjais. — “Tau
tiški Manevrai.”

(Tęsinys)
SCRANTON, PA), Hotel Jer- 

myn, Birželio 30 d. — šioji se
sija turėjos būti atidaryta lygiai 
2:15 vai. po pietų, bet ir čia 
buvo pasivėluota 15 minučių. 
Atidarius* sesiją paduodamas į- 
nešimas neskaityti vardošaukio. 
įnešimas paremtas ir vienbal
siai priimtas.

Ir vėl einame prie kuopų į- 
nešimų. Tie įnešimai kol kas 
eina gana sparčiai, daugiausiai 
priimamos komisijos rekomen
dacijos.

Nutariame pakelti organiza
toriams atlyginimą už prirašy- 
nėjimą naujų narių, diskusuo- 
jame apie reikalingumą nuola
tinio Organizatoriaus. Bet šiuos 
reikalus nutariame pavesti Pil
domąją! Tarybai sutvarkyti.

Prieglaudos namo reikalas
Štai, 60-ta kuopa iš Grand 

Rapids, Mich., yra įnešus Sei
mui ir įstatų Komisija patarus 
svarstyti: kad Seimas paskirtų 
komisiją, kuri rūpintųs įsteigti 
SLA seneliams ir nelaimės pa
liestiems nariams prieglaudą 
didelio ūkio formoje. Na, ir 
prašu deda svarstymas. Kalba 
delegatai: Grinius, Tareila, Cha
se, SLA iždininkas adv. K. Gu- 
gis ir keletas kitų. Pasiskirsto 
nuomonės gana įvairiai. Kuone 
visi kalbą delegatai pasisako už 
steigimą seneliams prieglaudos 
namo, arba, trumpai sakant, vi
si principe sutinka, tik skiriat 
nuomonės dėl sumanymo įvyk- 
diniiiio.

Delegatas Tareila mano, kad 
prieglaudosjąąmu turėtų susi
rūpinti apskričiai?'Chase — Če
kanauskas senelių klausimą ri
ša su jaunuoliais, Grinius ir to
kios pačios nuomonės*. Jei Su
sivienijimas įsteigtų prieglau
dos namą, (ai turėtų kuomi pa
sirodyti ir priaugančiai kartai 
ir tas paskdtytų jaunimą stoti 
į Susivienijimą. SLA iždininkas 
Gugis idgi teikia praktiškų pa
tarimų.

Kai kurie pataria SLA paves
ti kai kuriuos namus paimtus 
už< morgičius seneliams.

Po diskusijų priimamas kuo
pos įnešimas vienbalsiai. Tai 
reiškia, bus išrinkta tam reika
lui komisija, kuri sekamam 
Seime rekomenduos apie gali
mybes įkurti prieglaudos namą.
“Audra šaukšte Vandens Arba, 
Kaip Tautininkai Liko Didžiau* 
siais Demokratijos ‘Gynėjais’.”

Seimo dalyviai ^*4ur būt nė 
juste nejuto, kaip jie, sau ra-

miai ir sutartinai svarstydami 
kuopų įnešimus, užkliuvo už 
vieno tos pačios 60 kp. įnešimo, 
kuris buvo sukėlęs tokią dide
lę audrą, kurios niekas nesiti
kėjo šiame Seime. Kaip tūli 
juokdariai sako, tai buvo “au
dra šaukšte vandens.” O tas 
“baisusis” kuopos įnešimas 
skamba sekamai: “5. Kad orga
no Tėvynės’ redaktorius butų 
samdomas Pildomosios Tary
bos, o ne Seimo renkamas. Ko
misija šį klausimą paveda Sei
mui svarstyti.”

Vos įstatų Komisijos narys 
tVilliam A. Amsie spėjo ištar
ti šiuos žodžius, tuoj delegatas 
S. Gegužis, nelaukęs ne vienos 
minutes arba, geriau pasakius, 
greičiau negu kitas kas galėjo 
suspėti paduoti kitokį įnešimą, 
siūlo, kad redaktorius butų Sei
mo renkamas. Gegužio įnešimą 
paremia Čielas choras balsų ir 
Seimo sekretorius tur būt be 
jokio sunkumo galėjo pasirink
ti vieną kaipo parėmėją iš ko
kio desėtko ar daugiau.

Delegatas K. Liutkus gauna 
balsą ir kalba už kuopos įneši
mą, rimtais faktais nurodinėda
mas, kad nebūtų jokio blogu
mo, jei organo redaktorių sam
dytų Pildomoji Taryba. Tuomi 
butų pašalintas Seime politika
vimas.

Iždo Globėjas Mockus gatfna 
balsą, karštai kalba prieš kuo
pos įnešimą ir prašo Seimo ne
pavesti redaktoriaus samdymą 
Pildomą jai Tarybai. Pildomoji 
Taryba ir taip turinti per daug 
visokių darbų.

Gauna balsą Dr. A. Montvi- 
das. Kalba už kuopos įnešimą, 
nurodydamas iš SLA konstitu
cijos, kad redaktoriaus rinkimo 
reikalais tenai nėra nieko * aiš
kiai nurodyta ir kad Seimas tu
rėtų šį reikalą geriau sutvatky- 
ti. Taip pat daktaras Montvidas 
nurodinėja tuos trukumus SLA 
Konstitucijoj dėl redaktoriaus 
rinkimo ir, kad Seimo išrinktas 
redaktorius, jei jis nenorėtų, 
tai visai gali OeSiskaityti nė su 
Pltdoittąja Ttftyba ne su apšvie- 
Ios‘ komisija. Tokia padėtis, 
kur Konstitucija nenusako aiš
kiai organizacijos Seimo renka
mų darbininkų pareigų, yra be
tvarkė, šakė Dr. Montvidas, ir 
taip neturėtų Enrti. Butų daug 
išmintingiau, kad organo re
daktorių, kuris organizacijoj 
jokio sprendžiamo balso neturi 
ir yra lik kaip darbininkas, bu
tų samdomas Pildomosios Ta
rybos.

fe^AwW;:lįiįįiiįfĮ^
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Iš Detroito lietuvių veiklos
CHICAGIEČIAI IR KITI SVEČIAI DETROITE. 

—PASEKMINGAS PIKNIKAS. — AUDRA. 
—NEDARBO APDRAUDA.

DETROIT, MICH. — M. J. 
Kcmešienę aplanke didelis bū
rys chicagiečių. Buvo Julytė 
Maisoniute, kuri praleido kele
tu dienų pas* savo buvusių šei
mininkę.

Viktorija Volterai te, daininin- 
kė-lošėja, daug dirbusi prie Bi
rutės Choro. Ji labai smagiai 
Detroite praleido laiką.

P. Šatas su dukrele viešėjo 
pas savo gimines ir aplankė pa
žįstamus.

Kadangi drg. Kemešienė bu- 
-*o plačiai žinoma chicagie- 
F.iams, tai kiekvienas svečias iš 
Chicagos nori su ja pasimatyti 
ir pasidalinti Detroito ir Chica
gos įspūdžiais*.

M. Kemešienė gyvena adresu, 
3431 Howard street. Chicagie- 
čiai čia ją gali surasti.

Draugas

Svečiai Iš
Kitų Miestų

Liepos 4 d., šventės proga 
Detroitą aplankė daug svečių iš 
įvairių miestų.

Štai, drg. Dirmaitienės bro
lis Adolfas VVaitkus iš Melrose 
Parko, III. pirmą kartą aplan
kė savo sesutę Detroite.

Lenkėsi J. Dimaitis* iš Caro, 
Mieli., kuris užlaiko ūkį ir te
nai gyvena. Atvyko apžiūrėti

savo namus, Detroite.
VitoldaS Dirmaitis, buvęs 

Dailės Choro mokytojas, da
bar gyvenąs Buffalo,. N. Y., 
taipgi atostogas praleido ma
mytės namuose, Detroite.

Kemešienė

Pasekmingas
Piknikas

Lietuvių Pik. Pašalpos Kliu- 
bas turėjo pikniką liepos 3 d., 
Birutes Darže. Diena buvo ne
paprastai graži, tad ir svečių 
bci’Kliubo narių buvo daug. 
Rodos, kad tai didžiausias pik
nikas šią vasarą. Kitus lietus 
sugadino.

Pikniko rengimo komisijos 
nariai J. Gudinąs, J. Širvinskas 
ir J. Mockus lakstė sušilę, pri
žiūrėdami tvarką, kad nieko ne
truktų, o svarbiausiai, kad kliu- 
bui padaryti gražaus* pelno. Tik 
geri sumanus gaspadoriai gali 
atnešti organizacijai naudą iš 
parengimų.

Neteko Kliubui apsivilti, nes 
bus apie porą šimtų dolerių 
pelno. Liet. Pilietinimo Kliubas 
yra didžiausia organizacija kaip 
nariais, tai ir turtu. Ruošiasi 
dar vienas piknikui, kuris įvyks 
rugpiučio pradžioje. Lakštutė

Audra
Detroite

f ACME-NAUJIENŲ Photo]
AVIACIJOS PROGRESAS — Kairėj, lėktuvas, kuriuo 

Howard Hughes skrenda aplink pasaulįa. Apačioj—pulk. 
C. A. Lindbergh’o “Spirit of St. Louis”, kuriuo jis nu
skrido Paryžium iš New Yorko-

Hughes lėktuvo motorų spėka—2,200 arklių jėgos; di-

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
Lindbergho lėktuvas: motoras—220 arklių jėgos; didž. 

greitis—120 m. p. v.; svoris—5,600 sv.
Hughes skrido iš New Yorko į Paryžių—16 vai. 35 mi-
Lindbergh—33Vo vai.

KAIP ANT KARTUVIŲ MIRĖ DETROI- 
TIETIS ANTANAS CHEBATORIS

Jo Divorsuota A. Chebatoriaus Žmona 
Atsisakė Priimti Kūną ir Palaidoti

MILAN, MICH. — Antano [ir už 13 minučių po durelių ati

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
> > l l’r |. ,>■ »’.| i Uiti |

LieluviųBalsas”
U. S. A. metams kainuoja 

Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Praeito sekmadienio naktį, į 
pirmadienį, Detroitą aplanke 
lietus su perkūnija. Perkūnas 
uždegė anglių sandėlio trobe
sius* prie Mack avė., ir padarė 
apie $150,000 nuostolių. West 
Counlry Club šokių svetainės 
medinis namas buvo sudrasky
tas. Sargas gulėjo arti, kitam 
triobesyj, bet išliko nesužeistas.

East River kelias buvo už
verstas medžiais ir kitais* dre- 
bėzgais. Kai kur audra išlaužė 
daug stulpų ir medžių, o ugnia
gesiai per tą laiką buvo šau
kiami šimtus kartų.

Lietuviškas dievaitis pagąsdi
no visus detroitiečius. Per visą 
savaitę prieš tai buvo pusėtinai 
karštą, bet ir po lietaus neat
vėso.

Chebatoriaus žmona, ir jo bro
liai ir seserys* atsisakė priimti 
jo kūną ir jį palaidoti, tad vie
tos laidotojas Stevens tur būt 
pardavė jį Michigan universite
tui už $25.00 mokslo tikslams.

Taip ir pasibaigė karjera 38 
metų detroitiečio, kuris prieš 20 
metų pasirinko plėšiko-žmog- 
žudžio profesiją.

Antanas Chebatoris buvo pa
kartas pereito penktadienio, lie
pos 8 d., 5:05 valandą ryto, fe- 
dcraliam kalėjime Milane, ne
toli Ypsilianti.

Užlipęsę ant kartuvių Chcba
toris* žvilgterėjo į koriką J. 
Phil Hanna ir paklausė tyliu, 
užkimusiu balsu:

“Ar tu Mr. Hanna?”

■ 1 i. ■ i. .i* . ......-i i ~

GARANTUOTI amžiui

Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

PO

6 šmotų $2.75 
SETAS!

NAUJIENŲ A fi p 
Skaitytojams V V U 

TIKTAI
SU S KUPONAIS

| Hitas Miestas 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU ................... KUPONUS
SIUNČIU ................... PINIGŲ
Atsiųskit man ..............-..... ........
Vardas ..................... ........................
Adiesas ----------------- ---------------
Miestas ------- --------------------------
Valstija ...»-----------------------------

Nedarbo
Apdrauda

Dabartiniu laiku Detroite 
darbai mažai kruta, išskiriant 
W.P.A. šimtai tūkstančių dar
bininkų registruojasi nedarbo 
apdraudai. Ją gaus darbininkai 
dirbę birželio įnėn., 1937 me
tais ir prieš tai. Apdrauda bus 
mokama kelias savaites laiko ir 
ji bus lygi pusei reguliares sa
vaitines algos. Koresp.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

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

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

“Taip,” atsakė klausiamas. 
Jis yra Illinois ūkininkas ir 
profesionalis “mėgėjas” kori
kas. Specialistas toj srityj.

“Na, tai žinau, kad gerai dar
bą atliksi,” pastebėjo Chebalo- 
ris. “Bet ko drebi? Juk aš ne
drebu ir nebijau?”

“Žinai, kad aš už tai negau
nu mokėti,” tęsė Hanna. “Aš 
čia, kad tau nuteikti lengvą 
mirtį.”

“Je, aš žinau”.
Tai buvo paskutiniai Cheba- 

torio žodžiai.
Atėjo jis į kartuves ramiai, 

atsistojo ant sklypo užbrėžto 
balta kreida ir liūdnai dairėsi, 
kartais nusišypsodamas, į kale- 
pimo viršininką Ryan ir apie 
20 liudininkų ir sargų. Buvo 
atsilankęs Detroito policijos ko- 
misionierius Heinrich Pickert 
ir Madlando šerifas, kur Che
batoris laike banko plėšimo nu
šovė nekaltą praeivį. Už tą 
žmogžudystę jiy užmokėjo savo 
gyvybe kartuvėse.

Chebatoris atsisakė nuo tra
dicinių “paskutinių pietų”, kur 
gauna ką tik prašo valgyti.

Midlando šerifas buvo prie 
kartuvių ir pagal susitarimą iš 
anksto jis patraukė lyverį ati
darydamas dureles grindyse po 
Chebatoriaus kojomis.

Krentant per tas dureles, 
Čebatoriui kilpa nulaužė spran
dą ir jis tuojau neteko sąmonės. 
Per kelias sekundes jo kūnas 
greitai sukosi aplink ant įtemp
tos virves, paskui sustojo. Trys 
daktarai ėmė klausytis širdies

darymo jie nusprendė, kad Če- 
batoris negyVak

Chebatoriaus mirtis buvo pir
mas pakorimas Michigan vals
tijos istorijoje. Gub. Frauk 
M tirpily, nenorėdamas lo re
kordo sugadinti kreipėsi į pre
zidentą Roosėveltą prašydamas 
bausmę pakeisti arba nuospren- 

» idį vykinti kitoje valstijoje, bet 
jo prašymas buvo atmesitas.

Koresp.
* . I

Leidžia Daryti G. M. 
Dirbtuvių Inspekciją

Michigan Darbo ir Pramonės 
departamentas skelbia, kad su
sitarė su G. M. dirbtuvių in
spekcijos reikalu. G. M. leis 
valstijos inspektoriams daryti 
visų dirbtuvių Michigan valsti
joje inspekciją tam tikromis 
nurodytomis dienomis. Inspek
toriai nebusią varžomi ir jiems 
bus leista pereiti visus skyrius. 
Pirmiau G. M. inspektoriams 
trukdydavo, ypatingai jeigu tie 
norėdavo patikrinti darbininkų 
skundus.

Fordas Automobilių 
Nedirba, Bet 
Didina Dirbtuves
Gamins Padangas, Tfaktdrius, 
—Užpatentavo Naują Motorą

DETROIT, MICH. — Fordo 
Motor Company River Rouge 
dirbtuvėj visai mažai gamina 
automobilių, bet tuo pačiu lai
ku žymiai didinamas dirbtuves 
(riobesių skaičius. Fordas buk 
išleisiąs 40 inilionų dolerių nau^ 
jiems Įrengimams ir naujiems 
triobesiams.

Padangų (“roberinč”) dirb
tuve jau pastatyta. Ji pagamint* 
apie 50% padangų Fordo auto- 
mobiliaftis.

Fordo pramonėse laikomasi 
nusistatymo, kad niekas nega
lėtų “pasipriešinti”. Jeigu kitos 
dirbtuvės apsiima kąi kurias 
automobilių dalis pagaminti pi
giau,- negu pats Fordas, tai tuoj 
pasirašomas kontraktas ir dar
bą gauna mažesnės dirbtuvės. 
Jeigu negauna pigiau, tai For
das pats gamina dalis. Fordas 
ir stengiasi pats visas reikalin
gas dalis gaminti.

Prieš 16 metų anglių kasyk
los pakėlė kainas už anglis. 
Fordas pasipriešino, bet ilgai
niui susūtaikė, bet tuo pačiu 
laiku pradėjo kasti anglis sa
vo kasyklose.

Naujas Motoras
Paskutiniu laiku Fordo ben

drovė užpatentavo naują moto
rą savo automobiliam, kuris 
bus įtaisytas ant paskutinės a- 
šies ir tiesioginiai suks ašį. Dar 
nepaskelbta, kada pradės tuos 
naujus motorus gaminti.

Fordas vėl pranašauja, kad 
pradės gaminti naują traktorių, 
kuris bus pigus ir naudingas 
kiekvienam farmeriui. O darbi
ninkai, tuo tarpu vis laukia 
darbo. Koresp.

Mirtys Michigan 
Upėse ir Ežeruose

Prigėrė Keli Detroitiečiai

Gailėjosi Suėmę 
Smarkų DetroitietĮ
Bay City Policija Ateityj Bus 

Atsargesnė
BAY CITY, MICH. — Vietos 

policija liepos 9 d., areštavo už 
betvarkį elgesį detrortietį Tom 
Massar, po laiko labai gailėjosi.

Masslir pasirodė labai smar
kus kalinys. Uždarytas nuova
doje išdrasikė vandens ir garo 
vamzdžius ir padarė kelis šim
tus dolerių nuostolių. Nepasi
tenkindamas tuo dar nuovadą 
padegė.

išgabentas į County kalėji
mą ten tris sykius padegė savo 
kamerą ir susukęs 100 pėdų il
gio virvę pats pabėgo ir sutei
kė laisvę 13 kitų kalinių. Visi 
buvo suimti, bet policija gailė
josi, kad Mau>arui nepasisekė 
pabėgti, kai buvo areštuojamas. 
Visų tų vargų policistai nebū
tų turėję. Koresp.

Nebeoperuos 
Keltų Tarp USA 
Ir Kanados

DETROIT, MICH. — Delroit 
ir Windsor Ferry kompanija, 
kuri operuoja keltus per pusę 
r.iylio.o platumo upę tarp Kana
dos ir USA, praneša, kad liepos 
18 d. sustos veikti. Keltais per
veždavo žmones ir automobi
lius.

Kompanija sako, kad 1929 
metais užbaigus tiltą per upę, 
o 1930 metais iškasus tunelį, a- 
pyvarta sumažėjo, be to, keltai 
negali atlaikyti konkurencijos 
greitumo atžvilgiu.

J. L. Zurbrik, užveizda mui
tinės prie koltų, kuri randasi 
tie* Wood\vard St., praneša, 
kad, ji bus uždaryta, o 31 dar
bininkas bus perkelti į kitą 
muitinę. Koresp.

*

IŽtos Metinės Sukaktuves

HALSTED ST. prie 19th PLACE

šiandien, liepos 15 dieną, sukan
ka lygiai 12 metų kai HALSTED 
EXCHANGE NATIONAL BAN
KAS atidarė duris.

Per 12 metų musų bankininka- 
vimo biznio mes tarnavome savo 
kostumeriams ir pagelbėjome 
jiems išspręsti jų finansinius rei
kalus. Taip mes darysime ir at
eityje.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

ATLAS BUILDERS CO
Laisniuoti ir apdrausti 

Pilnas Namų Perdirbimas 
Re nuošimčių 90 dienų 
5% palūkanų metinių

10 DIENŲ SPECIALIAI
Nauji gateriai ir down 
spouts, vidutiniam namui WVa i V

Nauji stogams apdengimai— 90 S f? Į? 
Sv. rolial. VislSkal užklota vidų- 
tinlam namui, (Gotikoms ir stoglangiams 
oxtra)
Trilypiai frelmai ir langai tretini- $ 
niams, įskaitant trinius.

Pakeliama namus ir padaroma 
kankryto ramsčius .......................

ir aukščiau

54
435

Sutaupyk 30% nuo nnmo pnrkSttmo', ce
mento ir plytų belamento, nsbestoH sal- 
dingt), porčfi), garažų, kletmcdžio grindų, 
Šildymo pluinbingo Ir pleHterlavlmo.

ATLAS BUILDERS 60.
TELEFONAS BOULEVARD 2440 
5040 S. RACINE AVENUE

X ii— ii.. .............■*/

Garsinkitės “N-iwse’?

DETROIT, MICH. — Bener- 
damas į nežinomą vandenį 
Clinton upėj, netoli Rochester, 
Mieli., į akmenį atsimušęs mir
tinai sužeidė 17 metų berniuką 
Robert F. Bebbee iš Detroito. 
Jis maudėsi sykiu su vyresniu 
broliu ir keliais kitais draugais. 
Mirė nugabenta!* į llighland 
Pa r k Osteopathinc ligoninę.

Sekmadienį St. Clair ežere 
savo dukters akivaizdoje pri
gėrė Dominick Corsi, 54 metų 
amžiaus, 6-ių vaikų tėvas. Tai 
įvyko prie 9 mylių kelio. Cor
si maudėsi su draugu A. Gug- 
niu, keletą šimtų pėdų nuo 
kranto. Policija jį perspėjo, bet 
Cotsi atsakęs esąs geras plauki
kas. Manoma, kad besimaudy
dama!* mirė širdies liga ar kas 
kita atsitiko.

17 metų jaunuolis T. Martin 
prigėrė Lowcr Straits ežere, 
kur buvo nuvažiavęs maudytis 
pilnas (rokas vaikihų ir mergi
nų. Visi maudėsi kartu.

D. Knap, 31 metų, žvejas mi
rė Hufon upėj, kai apsivertė 
valtis.

Girdėti ir daugiau tokių įvy
kių. Žmones turėtų būti atsar
gesni su vandeniu.

Ruošiasi Labor 
Day Paradui

Detroito ir Wayne apskričio 
darbininkų organizacijos ruo
šiasi surengti didžiulį darbinin
kų paradą ir demonstraciją La
bor Day šventę — pirkia nir- 
madienį rugsėjo mėnesį.

Vietos Darbo Federacijos 
skyrius žada kreiptis į C.I.O 
United Automobile Workers 
ruošti paradą bendrai.

Koresp.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.

—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius 
■ •-■■k* ; * ii .m i n i -11    — i

F APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra Užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoje pašeipos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašeipos. Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę**.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.
. ... ■ ..



Penktadienis, liep. 15, 1938NAUJIENOS, Chicago, m.

Diena Is Dienos
SJ -

Iš SLA 55 kuopos susir’nkimo

t

Naujienų Piknikasdailiai nuaugęs.

Štai, pažiūrėk: 
eik šian, “šeik 

Byns. Jis, žinai,

SOVIETŲ RUSIJA ŽYGIUOJA 
S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografininkais, 
vizitas į Birobidžianą. Pamaty
kite ką Rusiją veikia, Gegužės 
Pirmos didžiausią militarę de
monstraciją Sovietų istorijoj.
SONOTONE Teatre 

66 E. Van Buren 
25c. iki 1 v. p. p. išskiriant 

šešt. ir sekm.
Visuomet vėsu ir patogu

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $l(K00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

Per “Naujienas” 
“Gavo Dideli, 
Gražų Vyrą”

Aną vakarą jūsų Rynsas ga
vo pakvietimą vykti pas p-ną 
Antaną ir Stellą Zalogėnus, 
7132—7134 S. Racine Avenue, 
pasisvečiuoti. Žadėjo Bynsui 
papasakoti kaip jie gavo sau 
gerą darbininką savo didžiulei 
aludei.

'i
1
i

Bynsas, gavęs pakvietimą, 
tuoj įriedėjo strytkarin ir už 
45 minučių bumt ant saidvoko, 
krypu-krypu, bar, bar į duris 
ir jau pas Zalagėnus. P-as Za- 
lagėnas, kaip paprastai, pilnas 
kutenančios tabakos, tuoj Byn- 
są beveik už kalnieriaus ir ve
da prie baro. Sako: ‘‘Tu, Byn- 
sai, rašinėji į musų Naujienas, 
tai klausyk, parašyk ką ir nuo 
manęs. Aš noriu, kad 
kavotum Naujienoms 
ir štai mano šonkaulį

—O už ką norite
Naujienoms? — Klausiu.

—Už gerą vyrą — atsako.
—Kaip tai, vyrą? — klausiu.

Daug bedarbių
—Matai aš, tai yra, mes pa

garsinome Naujienose, kad ..... v .....r ______  r_______
mums yra reikalingas darbiniu-1 ti. Taigi, Bynsui vėl klius pas 
kas; ir, žinai, Mr. Bynse, kad Zalogėnus, 7132—7134 So. Ra- 
pradėjo eiti visokių žmonių, cine Avė. —Jūsų Bynsas.

už mane 
Stellą...” 
dėkavoti

Daugiausia tai jauni vyrai, nuo 
18 iki 35 metų amžiaus, dai
laus ūgio, linksmo veido. Kiek 
atsimenu, jų praėjo nemažiau 
15 žmonių. Aš niekad nema
niau, kad tiek ir tokių dailių 
vyrų galėtų būti be darbo. O 
jau nėra ko kalbėti kiek atsi
šaukė telefonu. 
Ei, Telesforai, 
hands” su Mr. 
iš Naujienų.

Tiesa, vyras
Nusiskundė, kad jau seniai be 
darbo. Visuomet seka Naujie
nas ir skaito jų pagarsinimus. 
Jau antrą darbą gauna per 
Naujienas.

Čia p. Antanas tuoj su kau
šu alaus, bet aš sakau, kad rei
kalinga ko kito. Jis tuoj su
prato ir mirktelėjo savo dūšiai 
Stellai, o ši, kaip bematant, 
pupt šešis kiaušinius ant baro. 
Sako, kad yra švieži, neseniai 
iš farmų. P-as Antanas ir visi 
pradedam valio už Naujienas. 
Valio už gerą vyrą.

Švęs 18 metų sukaktuves
Nežinau, kaip atsiradau na

mie, rodos, lyg kas airšipiu 
mane pargabeno, bet vieno da
lyko dar nepamiršau, būtent, 
kad Slella sveikinsime apie 1 
rugsėjo ir kartu pp. Zalogėnų 
18 metų “kooperatyvio” ir san- 
taikaus gyvenimo sukaktuves. 
Visas patarnavimas bus mote
rų, nes Antanas nori savo “šir- 
duką” kaip reikiant pašenavo-

(ACMt.-.NAUJlJUt'i Ų Foto j

“TIKRA MEILĖ” — Deši
nėj, Hurley, Wis, kavalie
rius Ericson, pamatęs gra
žios merginos paveikslą ve
dybų žurnale, nuvyko į 
Knoxville, Tenn., jos ieškoti. 
Bevažiuodama sutiko 19 me
tų gražuolę Isabelle King. 
Ericson pamiršo apie pa
veikslo gražuolę ir per sa
vaitę draugavęs su panele 
King su ja susituokė. Dabar 
grįžo ir apsigyveno Ericso- 
no ūkyje Wisconsine.

Džiaugiasi, Kad 
Sekamas SLA Sei
mas Bus Chicago j

WEST PŲLLMAN. — Praei
tą sekmadienį Bimbos svetai
nėj įvyko SLA 55 kuopos pus
metinis susirinkimas. Musų 
kuopa neturi ligonių ir matyti 
iš iždo globėjų raportų, kad 
Susivienijimas iš musų kuopos 
turi pelno. Narių kuopoj yra 
pilnai užsimokėjusių 71. Du de
legatai buvo išrinkti į SLA 40 
seimą, bet vienas delegatas, K. 
Pocius, buvo seime, antras, Pa- 
leliunienė, susirgo, negalėjo va
žiuoti.

Naudinga 
Knygutė

Amerikos Raudonasis Kry
žius išleido naują knygutę apie 
plaukymą “Swimming and Di- 
ving,” su paveikslais.

Knygutę galima gauti adre
su 616 S. Michigan Avė.

Paliuosavo 11 iš I 
Alimonijos Kalėjimo

Apskričio teisėjas Finnegan 
vakar paliuosavo 11 vyrų iš 
“Alimony Row,” apskričio ka
lėjime, kur jie buvo uždaryti 
už nemokėjimų alimonijos sa
vo žmonoms.

SEKMADIENĮ
Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

TAUPYKIT KUPONUS

Chrysler-Plymouth Į

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio Kliubo 12 
Ward mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, liepos 17 
dieną, 1 v. p. p. Hollywood svet., 1117 W. 43 St. Nariai 
privalo skaitlingai susirinkti ir pasirūpinti su užsilikusiais 
mokesčiais. —Paul J. Petraitis, rast.

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks penktadienį, liepos 15 d.,. 7:30 v. v. bažnytinėje 
salėje, 68 ir Washtenaw avė. Malonėkite visi nariai ir na
rės ateiti, nes yra daug dalykų Marąuette Park apielinkės 
pagerinimo klausimu. —M. C. R.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Mathew Yatsak, 20, su Mary 
Zuba 18

George Rehor, 29, su Fran- 
ces Dūda, 27

Peter Krauchunas,
Pearl Little, 27

Fred Brown, 30, su
Yuknis, 27

Kazimer Norkevich,
Josephine Duba, 51

Reikalauja
Perskirų

Mary Rozanski nuo John Ro* 
zanski

26, su

Ameba

su

Gavo
Perskiras

Anna Makar nuo Fred Ma- 
kar

f

v PARENGIMAI. . . . . . . . .

Šįvakar Lith. Nat 
Democratic Club 
Mėn. Posėdis

Morning Star Kliubo išvažiavimas įvyks septintadienį, liepos 
17 d. Jefferson miškuose. Kadangi kaip buvo pirmiau gar
sinta piknikas dėl lietaus neįvyko, tai komitetas turėjo 
laiko gerinus prisirengti. Atsilankę pamatysite.

Komitetas.

pus-Rinks revizijos komisiją 
metiniam raportui pagaminti

LIETUVIŲ MOTERŲ KULTŪROS KLIUBAS 
rengia

NEDĖLIOJ, Liepos 17 d., 1938 
59th Street Beach (Back of Bov/ling Green)

Pradžia 2 vai. po piet. Pietai 3 vai. po piet.
Kviečiame Chicagos visuomenę dalyvauti. Jeigu lytų, prašome 

visiems susirinkti pas pp. Deikus, 2958 S. Union Avė.

Lithuanian National Demo
cratic Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, Vingeliaus- 
ko svetainėje, 4500 S; Talman. 
Viši nariai būtinai turi atsi
lankyti, nes bus išduotas ga
lutinas raportas iš pereito pik
niko, kuris įvyko 15 dieną ge
gužės, Spaičio darže. Prie to, 
turime daugiau svarbių reika
lų aptarti.

Prie progos, senieji nariai 
neužmirškite atsivesti ir nau
jų narių ir gerų veikėjų, ku
rie nori darbuotis kliubo la
bui.

Dar turėsime išrinkti revizi
jos komitetą, kuris peržiūrės 
pusmetinį kliubo stovį.

Taigi, bukite visi laiku, ly
giai kaip 8 vai. vakare.

— Korespondentas.

Seimo raportas
Raštišką raportą su paaiški

nimu davė delegatas Pocius. 
Susirinkimui' patiko, kad seime 
buvo delegatai didžiuma demo
kratijos šalininkai ir jiems bu
vo lengva pervaryti tarimus, 
svarbius Susivienijimo labui.

Pažymėtinai svarbu Susivie
nijimui, kad redaktorium išrin
ko Jurgelionį.

Džiaugsmas visiems chica- 
giečiams, kad busiantis seimas 
įvyks Chicago j e.

Svarbus apsireiškimas dar ir 
tas, kad Susivienijimas prade-

išrinkdama tam komisija.
Daug vietos užimtu laikraš

tyje atpasakoti visą raportą iš 
Seimo. Atmokėta delegato iš
laidos ir tuomi susirinkimas 
užsibaigė.

* J. Tamašauskas
. SLA 55 kp. koresp..

Policistai
Ruošia Pikniką

Pos

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT 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- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų beSU 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Chicagos karo< veteranų 
tas 1313, ruošia, ^metinį pikni
ką liepos 24 d., piesings Grove, 
111 ir Harlem Ąve. Bus šokiai 
ir visokie žaidimai. Įžanga ne
mokama. Posto komandūotojul 
yra policistas Jdhn Seer, 6320 
S. Francisco Avė-

Išdalins $963,000
Senatvės
Pensijomis

Cook apskričio Labdarybės 
departamentas skelbia, kad lie
pos mėnesį išdalins $963,000 
senatvės pensijomis 41,033 se
neliams. Visi seneliai gaus če
kius nevėliau liepos 23 d.

Remkite tuos, kurie 
e-arsinas1' 

NAUJIENOSE”

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

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196.575.00

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00 
TAUPYTOJAMS

IŠMOKĖJOM DIVIDENTO

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. VAROS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
ęers sidabrinius setus.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

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

KAPA LOVAI APKLOTI

RESTAURANTAI
Naujienų Piknikas

-h

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VIGTOBY 9870.

Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|

GYDYMAS..........................SKILO O
LIGONINĖJE ...................vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

1i

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

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

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

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

ir apdrauda ............
Viso ...........................................

$8.00
$4.00

$12.00

$5.00

$4.50

$9.50

Sekasi Amerikos 
Baletui

Jau kurį laiką Great North
ern teatre šoka Federalis Bale
tas. Ikišiol baleto tėvynė buvo 
Rusija. Bet pasirodo, kad ir 
Amerikos baletas, amerikoniš
komis temomis, publikai patin
ka. Vyriausia šokėja Ruth 
Page, šokti mokinosi Rusijoj

PATTERN 1790CROCHETED MEDALLION

No. 1790. — Komplikuotas dezenis kapai. Bet jei pasiseks jį 
numegsti, turėsit ne tik gražią kapą, bet ji tarnaus jums 

visą amžių.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted SL, Chicago, m.

Čia įdedu 10 centu Ir pralau atsiuati man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardi

I Adresas

No. 1790 SEKMADIENĮ
Rugpiučio 14,1938

PANVMOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI 
“Tune Bride”

Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo) 

ATSILANKYKITE

NAUJIENAS PASIUSKIT: 
Vardas

Adresas

Miestas

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT: 
Vardas

Adresas

Miestas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

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

CHICAGO, UL



r

Penktadienis, liep. 15, 1938

’ HELP iVANTEp—FEMALE

čips kųnjgąi tųrply biitį celibat-u^si-

IEŠKO DARBO į namus arba 
pagelbę|i biznyje. Atsišąukit 6003 
S. Morgan St. antros užpakalyj.

SltUATlON VVANTED 
Ieško Darbo

su kurioniiR galėtų be baimės 
aųįclėti šeimynąs, yra štai ko
kia. Ppr ilgą metų eilę Romos 
pppiežiąį suradę (iš savo pa
tyrimo), ką<| nevedę celibatnin-

REIKIA GROŽIO OPERATORĖS, 
registruotos, puikios plaukų stylis- 
tės, nuolat. 63.08 Sp. Halsted St.

HELP VVANTED—MALĘ 
Darbininkų Reikia

PĖBSONAL 
Asmenų Ieško

53 metų amž. motęrįs, gerai stovin
ti, inteligentiška, paieško draugo— 
pusės amžiaus—taipgi pasiturinčio 
ir gero budo. Prašau rašykite laiš
ku į Naujienos, Box 854, 1739 So. 
Hąlstęd ^tręet.

TRIJŲ CICERO PARARI JONU 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą Jokū
bai.

Jokūbas — Labų, ląbą, ma
no mieji dfaygai. Na, kuF taip 
buvote prągųyę, kąd taip ilgai 
neužėjpta pas ipanę?

Pe|ras — ^ątąį, ęusįede. 
Kaip ųtėjo vasara, tai mano bo
ba tapkiaj užsimąnp važiuoti į 
piknikus. Tai šeštadienį turiu 
darbo pp piptų sąyo automobi
lių nppląųtį, nųšyeisti, tai ir va
kare nebeturiu laiko nė pas ta
ve užeiti. Tačiau šį vąkarą Jo
nas užbėgęs neatbūtinai 
gcįde, kad eituva pas tave, Jo- 
kųbai. SaJ<o, jei tąvpji įr norės 
važiuoti piknikai!, tai gėlės i te 
važiuoti, 'kad ir neplautu auto- 
mobijiu. Jis mąt, užsispyrė su
žinoti, dėl ko, girdi, Romos ka
talikų bažnyčia įvedė savo ku
nigams celibatą, arba kitaip sa
kant, kodėl užgynė jiems pa
čius vesti.

Jpkųbas. — Mano mieli drau
gai. Čia ant to klausimo keliais 
sakiniais aš negalėsiu judviem 
atsakyti. Jei jau jydu taip užsi
spyrėta šį klausimą suprasti, tai 
kięk ipąn šį vakarą laikas/ leis, 
aš prašysiu judu a lydžiai pa
klausyti.

Jonas — Taip, taip Jokūbai. 
Mijjdu šį vakarą galėsiye klau
syti, kati ir iki 12 valandos nak
ties.

Jokūbas. — Na, tai labai ge
rai. Tad dabar paklausykita. 
Vieną ig svarbiausių priežasčių, 
JipdėJ Romos katalikų bažny
čios popiežiai užgynė savo ku
nigams laikyti teisėtas pačiąs,

No. 4741—Patogi vasarai sukne
lė. Nusipirkit pęrkalio už keletą 
centų ir pąsįsiukit ją į 2 valąndaš. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

NĄtolĖNPS Pattern Dept. ° 
1789 S/ Halsted St, Chicago, I1L t •♦f' <

čia |dedu 15 centų Ir prašau
M • > « • * *

atsiųsti man pavyzdi No-------- *—

Mieros ______  per krutinę

.(Vardas ir pavardė) 
sr

TeiegramuY<S

Dalis.
PVIETRININKĄS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So,. Halsted Street
TeL BOULEVARD 7314

daugiau pąjrįaukianti prie sa
vęs jaunaę ippyginas bei mote
ris, kurioj gjcįtai į tokius ku
nigus įsimyij. Na, o tada, ku
rio yyp) jųųteris įsimyli į tokį 
c.elębątpinką kunigą, tai toks 
vyras gaji uiyo vedybinio gyve- 
njino laiineį pasakyti sudiev.

Sįpįgią tyįpĮerėlių Draugijas
Tada, tok$ kunigėlis ar kle

bonas supratęs, kaip paskui jį 
sakiąją tuzinas ar daugiau mer
ginų ir niolerų, jis jas gražiu 
budu pasikinko į darbą savo 
ypatiškai naudai. Be to, jis iš 
tokių merginų ir moterėlių su
tveria po kokio nors šventojo 
ar šventosios vardų draugiją 
ar sodaliciją, kurių didžiausias 
veikimo tikslas yra nupirkimas 
.(išprovijimas) koinžų, stulų, 
arnotų, sutonų ir kitų kuni
gams reikalingų drapanų. Su- 
prantaiųa, )<ad kas metai taipgi 
tokios drąų^ijos iždas yra tuš
tinamas nupirkimui mišių, bei

Kita priežastis, kuri žymiai 
prisidėjo prie užgynimo Romos 
kunigams vesti pačias buvo ta, 
kad vedę kunigai daugiau rūpi
nosi savo pačiomis ir vaikų 
auklėjimu (taip bent manė Ro
mos popięžįąi) ir dėl to mažiau 
pinjgų tesiųsdavo savo vysku
pams ir popiežiui. Suprantama, 
piano' mieli, kad vedęs kunigas 
daugiau rūpinosi savo šeimos 
reikalais, kaip yaikų gražiu iš
auklėjimu, jų į mokslą išleidi
mu, negu Romos popiežiaus po
litika. Kaip tai ir turėtų būti.

J0NĄS GEDRAITIS

Persiskyrės su šiuo pasauliu 
liepos 14 d., 3:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs puses amž;, 
gimęs Jatkėnų kaįmę, Girkal
nio vai.

Amęrikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nubudime 

motėr| Domicėlę, po tėvais 
Mockaitę, dukterį Marijoną ir 
žentą Nelson, sūnų Antaną ir 
marčią Teresę, 3 anukus ir 
gimines. O Lietuvoje 2 bro
lius.

Kūnas pašarvotas randasi 
H. W. Mueller and sons kop
lyčioj, 5308 Belmont av.

Laid. įvyks šešt., liep. 16 d., 
2 yąl. po pietų iš koplyčios į 
Mt. Allow kapines.

Visi A. A. Jono Gedraičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam' paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, duktė, supus ir ki

tos giminės
Laid. dir. Mueller and Son, 

tel. Pabsade 8740. t f . • ’ ¥*

"fTB1

BANDYR—RĖNDUOK—PIRK!
' ' —25 CENTAI

Jokiu kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinaciįos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
hors kelis, kad" tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atrokuojame ką už
mokai mums už' pataisymą kai 
pirksit naujus išrėrigimus.

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

11 n n M Gėlės Mylintiems 
IU W fl Vestuvėms, Ban- 

1 [l&l kietams, Laido-
w • 1 tųvėms,Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Pilone LAFAYETTE 580q

i
i

fe illlB *
C-J j*

[ACME-NAUJIENŲ Foto J

REIKALAUS DIVORSO— 
Margot Graliame, hollyyyood- 
ietė filmų aktorė, apsigyve
no R.eno, Neyadoje, “Divor- 
sų Sostinėj” ir ruošiasi di- 
vorsui.

Rpp!°s Popiežįaus Politika

Jppąs — Na, sakyk, Jokūbai. 
O kokia yrą ta Romos popie
žiaus politika?

Jpkubas — Romos popiežių 
pojitika yra tokia, mano mie
las Jonai. Romos popiežiai skel
biąs!, kad jįe esą Kristaus — 
Dievo vietininkai čia ant že
mės. Tai, girdi, jie turi virše
nybę ne tik ant kilų tikybų, 
bet ir ąnt svietiškų valdovų. 
Už tad, Romos popiežiai vidur
amžiuose užsimanė visų pasau
lį priversti taip tikėti ir Dievą 
garbinti, kaip tiki ir garbina 
Ropios katalikų bažnyčia. Tada 
Romos popiežiams prireikė 
tūkstančių misijoiiięrių, ku
riuos butų galima pasiųsti į į- 
vairius kraštus ir verstinai ver
sti tų šalių žmųppg., taip tikėŲ, 
kajp Romos popiežiai norėjo 
kad jie tikėtų.

Todėl, siunčiant misijonie- 
rius į tolimas svetimas šalis 

misijonieriai tereikalauja ma
žiau išlaidų negu vedę. Todėl 
tai, Romos popiežiai dėl tų tai 
priežasčių ir užgynė savo kųnį- 
ganis užlaikyti teisėtas pačias. 
Nors liesa, jie tokiu savo pasi- 

jaunų vyrų nelaimingais ir mo
raliai juos nupuldė. Tačiau, 
kaip jau visas pasaulis žino, 
Romos popiežiai vadovaująs! 
obalsiu “tikslas pateisina prie
mones.” Už tąd jię nepaiso, kas 
atsitiks su pavieniais kunigais, 
bile lik Romos katalikų bažny
čia užkariaus pasaulio tautas.

Petras — Tas labai gerai, ir 
gal dėl misijonierių ir buvo rei- 
kalįnga būti nevedusiais. Bet, 
sakyk tu man Jokubai, kodėl 
turėtų būti nevedę tie kunigai, 
kurie visai nevažiuoja misijo-

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

LpUIS 
ĄNDRIJĄITĮS

'Persiskyrė su šiuo pa
sauliu 15 d. liepos men., 
1937 m-, sulaukęs pusės 
amž., gimęs Jonlaukių k., 
Papilės parap, Šiaulių ap.

Paliko dideliame nuliu- 
dipie seserį Marijoną Bą- 
jąpmienę, 2 jos sunai, 2 
dukterys ir giminės.

Mes Tavęs musų bran
gusis broli ir dėde niekuo
met neųžmiršimę. Tu pas 
tųus 
mes 
pas 
lųųs

jau nebesugrįši, bet 
anksčiaus ar vėliaus 
Tave ateisime. Lą|ik 
ateinant.

Nubudę lieką
Marijoną Ba jarunienė,

jos sunąi ir dukterys

NAUJIENOS, Chicago, III.
•j I I ^Hll , .. ............................— ■

nicriauli? Paimkim, Romos ku
nigus Lietuvoj, ir čia Amerikoj. 
Juk jiems nereikia niekur^va
žiuoti. Jie turi savo erdvias kle
bonijas, kiti net pp 2Q kamba
rių. Tai jie lengvai galėtų ųe 
įįk savo pačias, bet įr vaikų po
tuziną ar net ir daugiau užau
gini i, bei gražiai išauklėti. Ko
dėl jįe n.egąįi laikytį ną-
čįas?

Lietuvoj ir Amerikoj
Jpkųhąs Td Beirai, jau 

praclėjąi gąlvplį visai teisingai, 
^lipranlapią, kąij kaip Lietuvo
je, taip ir čįa Ąinęrikojc i)ėrą 
i|ė ipažiąnsio reikalo, kodėį 

pągąlyokįtą, kiek Lietuvoj į<u- 
pigąi galėtų išaų|<įėĮi gražių 
šeimynų, vaikų išleisti į aukš
tus mokslus. Kokia lai butų, 
nauda visai tautai!

O kad ir čia Amerikoje, apie 
siuitas ir pusę inteligentiškų šei
ni ypų guįėlų gF^žįąį išauklėti 
say,p vaikuu įr duoti jierąs mok
slą. O dabar yįskąs tas žūna. 
Taip, jię patys vengia 
teisėtas pačias ir ąųgiji|i 
kus. O žiūrėk, per išpažintį ir 
pamokslus, Romos kunigai tan
kiai rągįpą savo parapijomis 
turelį kuodaugiausiai vaikų. 
Grirdi, turite auklėti tiek kie|< 
Dievas jums duoda. Tačiau, pa- 

turėti
vai-

vaikų išauklėti ir mokslą (lutu 
Ii, lai vengia los' naštos kaip 
velnias kryžiaus.

Jonus — Klausyk, Jpkubai. 
Kodėl Lietuvos Romos katalikų 

mos popiežiui ir klausyti jb se
nų kvailų patvarkymų, kaip 
kad kunigams užgynimas vesti 
pačiąs, ausine išpažintis ir dau
gybė kitų kvailybių?

Popiežius Geras” Lietuvai
Jokybag — čia tu, Jonai, pa

kėlei labai rimtą klausimą. Su
prantama, kad nėra nei mažiau
sio Reikalo Lietuvos katalikams 
priklausyti Romos popiežiui. 
Jis dėl Lietuyos ir lietuvių nie
ko gero ąęįjądarė praeityje, 
nieko gerų nedarys nei ateityje. 
Pyądedąnt nuo 120P šinitmečio 
Romos popiežiai pirmą per vo- 

lietuvius užkariauti ir pavesti 
vokięčiamg išnaudoti, kąip kad 
jis padarė su niųsų broliais prū
sais. Kaip tik Prūsija buvo kry- 
žiuųčiy nukariauta, tuojau Ro
mus popiežiai pavedė vokie
čiams juos valdytį ir vokietin
ti. Ir šiandien, nors Prūsijos 
gyyenlojąi iš veido yra panašus 
į žęipaičiųs, tačiau kąĮbn vokiš
kai iy yokiškai galvoja. Q pa- 
s|ayuoju laiku, pasidarė net ar
šiausi priešai Lietuvos.

O musų laikuose, ką dabar
tinis pppĮpžius Pius XI padarę 
su musų broliais vilniečiąis. 
Kaip tik Vilnių $ų jo apylinkės 

dąbąrtinis popiežius pąsįskybb 
Vilniaus kraštą priskir- 
ppie į-enkijos bažnyti- 
provincijos. Ten 
paskyrę lenką 

vieton lietuvio 

tuo- 
vysku- 
yysku--

no 
ti
nęs 
jau 
pą
po Matulevičiaus, ir iki šiol nė 
žodelio netarė, nesudraudė len
kų ųž lietuvių Romos katalikų 
lepprįząyįmą Vilniaus krašte.

Suprantamą, mano mięląs, 
kad už tokias malopej, apturė
tas nųp Romos popiežių, lietu 
viai ųeturi ųęį mažiausios prie- 
Žąsties priklausyti prie Romos 
|<ątąįįkų bažnyčios. Lietuvos 
kątalįkąi padarytų ląbąi išipin- 
ttngaį, Jcąį jię nutrauktu 
ryšius SU Roinos popiežių trus- 
tų. Jęi jąų iki šiolei Ropios po
piežiai nieko gęyp Lietuvai įr 
iietiiyiąnis' nepadąrė, kąda buvo 
1’ęįkąląs juos užstoti, tai jįe 
(Roiųps popiežiai) nielco Rąų- 
dįpgo ir gej-o dėl ĮJetųvos pe- 
piul'ąrys, nei ateityje-

Tufėty 
Popiežium

Tad, vienatinė rimta ir syei- 
ka ąjccij« J.ietųvqs Jiątąlikai 
padarytų, j» Jfe taip padarytų,

FOR RENT—IN GENERAL
_____ Rendai—Bendrai_________

ŠTORAS RENDON—su fiksčer- 
iais tinkamas dėl moterų skrybėlių 
krautuvės—millinery—gera vieta. 
Išdirbta per 11 metų. 3341 So. Hal
sted St. Tel. Prospect 3938.

RENDON 3 kambarių apartmen- 
tas 63-čios arti Western avė., ap
šildomas, kuris taipgi gali būti pa
vartojamas už ofisą, tinkamas bile 
kokiaip bizniui ar profesijai ir pra
gyvenimas, nes “waiting poom” yra 
dykai. Renda $30.00 į mėnesį.

CHAS. UDNICH 
4708 So. Western Ąve.

REIKIA apdraudos agentų 25-35 
metų amžiaus, keturių metų High 
School—turi bųti vedęs. $25.00 į sa
vaitę ir komisija.

ATLAS EMPLOYMENT 
6250 S. Halsted St.

FŲRNISIIED ROOMS—TO BENT 
, _., Gyvenimui K^bariai____

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos vaikinui ar merginai, 
vienas blokas nuo Archer avė. 4014 
Brighton PI. antros lubos.

NAŠLĖ IŠNUOMUOJA 6 furni- 
šiuotus kambarius vedusiai porai 

ar nevedusiam vyrui ar moteriai. 
Galima vartoti virtuvę, telefoną, 
karštą vandenį. Boulevard 4337. 
815 W. 51 St.
I • -T. •< ' .

Ipip padare keli šimtmečiai at
gal Anglija. Ji nutraukė visus 
ryšius sų Romos pępiežiais dėl 
daug menkesnio dalyko. O šian
dien Lietuva tięk daug visokių 
pažeminimų ir įžeidimų turėjo 
patirti nuo Romos popiežių, tik 

pažeminimų ir niekinimų lįęlu- 
yiąi katalikai turėjo patirti per 

rašyti nei ant 10Q jaučių skurų.
Tąčiąp, ant nelaimės, dabar- 

tjnč Lietuvos tautininkų val
džia taip tūpčioja prieš Romos 
popiežius ir pasirengusi pildyti 
visus Romos popiežiaus vysku
pų norus bei užsimanymus, jog 
nėra vilties, kad lokį drąsų žy
gį ta valdžia bandytų įvykinti. 
Juk lik pagalvokita, mano mie
li. Jau vienuolikti melai kaip 
Smetona su savo tautininkais 
valdo Lietuvą, o iki šiol dar ne
prisirengė išleisti Metrikacijos 
įstatymo. Tokį įstatymą, kuris 
duplų teisę kiekvienam užaugu
siam Lietuyos piliečiui taip sa
vo tikybinius reikalus tvarkyli, 
kaip jis nori.

Petras —- žinai ką, juk jau 
nebetoli ir dvylika. Mudu su Jo
nu jąu turime bėgli namo, nes 
mudviejų bdb°s labai užpyks,

ąčių |au, Jokųbai, labai yž taip 
platų kunigų celibato ir kitų 
klausimų išguldymą. Lik svei- 
kas?. ęięęrp Jpkubas

Paieškojimas Nr. 88
Lietuvos konsulatas Chicago- 

je paieško sekančių asmęnų:
BRAZAUSKO Jono, sūnūs 

Vinco. 1919 m. cĮirbo gątveka- 
rių kompanijai Chicagoje.

CHMELIAUSKO Juliaus, sū
nūs Antano. Kilįs iš Panevėžio 
apskr., 1877 metais- Gyveno 
Columbus, Ohįo.

KUZMICKO Jono, įkilusio iš 
Nemunaičių km., Alytaus apsk. 
Gyveno Edwardsvilje, III. Dir
bo anglių kasyklose ir gpležics 
liejyklosę.

LĄStyĮĄNĄVĮČIAUS Vlado 
(Walter Lasmann). KiĮęg iš A- 
belių yąl., Rokiškiu apsky. Apie 
52 metų amžiaus, pyyeno Chi- 
cagoje.

ŪSO Antano. Ątvyko Ameri
kon apie 1913 m. Gyvepo Le- 
vils Ląįe, North Pakoją.

VENSLĄUSĘŲ, Juozapo, Jo
nų, Šimuno ir “Vinco. t Į{ilę iš 
Ęabtų yalsč., ĮĮąuno apskr Iš 
Lietuvos išvyko 1905 m., apsi
gyvenu Pittsbuygh’o mieste.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, lik

RENDAI 4 kambariai su visais 
parankumais ant antrų lubų.

3514 Emerald Avė.

AUTOS—TlttlCKŠ FQR SALE 
Automobiliai Ir Trokal Pardavimui

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardayi- 
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

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

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

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

CALumet 5269.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA KEPYKLA juodos 
ir baltos duonos. Biznis yra išdirb
tas per 25 metus. Yra visi moder
niški įrengimai, štoras daro biznį, 
kuris visą rendą apmoka. Trpkai 
važinąja į storus. Mes viską darom 
su automatiškom mašinom, ku
rios yra visai naujos.

Kas supranta juodos ir baltos 
duonos kepimą tas darys gerą biznį 
Chicago ir apielinkėse. Lysas yra 
geras du metu. Gausiu ilgesnį, jei
gu pirkėjas norės. Pardavimo prie
žastis—aš paveldėjau turtą Lietuvo
je. Box 855, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERN 7400 S. 
Green. Pigiai—Gera vieta—Geras 
kampas.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo ŠAPA; priežastis—apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviejų. Nemokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

SAVININKAS TURI PAAUKUOTI
Labai gerai einantį bizn|, groser- 

nę ir marketą su staku, modernais 
fietures ir trokų. Brighton Parke ar
ti 47 St. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Kreiptis Manor Realty Co., 
2532 W. 63rd St. Tel. Hemlock 8300.

DELIKATESŲ ir GROSERNĖS 
krautuvė su gyvenamaisiais kam
bariais užpakalyj. Geras biznis. 3246 
S. Emerald Avė. Victory 0199.

BUSINESS—TO RENT ’

TAVERNAS ant RENDOS, geroj 
vietoje. 3600 S. Emerald Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Na^

PARDAVIMUI arba MĄINYMUI 
Marųuette' Parke 2 flat; mūrinis 
narnąs, po 5 kambarius, steamu šil
domas, kaina $6500.00.

5 kambarių mūrinis bungalow, 
Hainą 3500.Q0.

100 akrų farmą, triobos ir gyvu
liai, kaina 35OO.O0.

Turime 
ir mainų.

"C.
visokių kitokių bargenų.
P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St. 
Grovehill 0306

* , / J r» Į

8 kambarių katedž dengta su as
bestus gon|£is, maudynės, užda
ryti porčiai, karšo vandėną šiluma— 
kūrenama automatiniu ^lektrikinių 
aliejaus pečiumi—plieninis garažas. 
1229 S. 49 Ct., Cicero.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

EXTRA BARBENĄS — ant par
davimo muro namas, kampinis 2 po 
5 kamb. 2 karų garažius. Pirmos 
lubos karštu vandeniu šildomos. 
9 metų senumo. Parsiduoda už pusę 
kainos ko šiandien kaštuoja pasta
tyti—randasi Brighton Parke.

Turime labai didelį bargeną—3 
štorai ant 2 lotų pastatyti—randa
si South Side—Labai gražioj vie
toj—Parsiduoda už cash arba pri
imsim į mainus kas ką turite mai
nyti—Nepraleiskite progos! šauki
te Yards 1001. 4631 S. Ashland Avė. 
arba Lafayette 2235, 4177 Archer 
Avė, klauskite Paul M. Smith.

PARDAVIMUI namas 4344 So. 
St. Louis Avė. 5 kambarių plytinis 
bungalow, 11 metų senumo, $3600. 
$720 įmokėti, $36 į mėnesį. Robęrt 
B. Malone, Harrison 2022.

PENKIŲ KAMBARIŲ mūrinis 
bungalow karštu vandeniu šildo
mas. Parsiduoda arba išsimaino 
į dviejų flatų namą. 7239 S. Mozart 
St.

Receiveris davė man įsakymą par
duoti sekančius namus, nors pi
giai, bet greitai.

2 po 18 fletų; 1-nas 12 fletų; 3 
po 10 fl.; 1-nas 6 fletų; 2-4 fletų. Ke 
lėtas du flečiu, bungalow ir medi
nių katedžių. šie namai randas 
Marųuette Park ir Chicago Lawn, 
ir pirmąsyk tėra garsinami dabar, 
nes kątik dabar forklozavimo po- 
pieras iščystyję, pigios kainos nuo- 
stebins jumis.

CHAS. URNICH (Urnikas)
56 W. Washington St., Room 514 

Vakarais ir sekmadieniais 
4708 So. Western Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ŽEMĖ 3 akrai 
puikioj apielinkėj Waukegan. La
bai pigiai, o priežastis—važinoju į 
Lietuvą. F. S. A. Tel. Independence 
4547.

166 akrų 8 mylios nuo apskrities 
centro miesto, 3 mylios nuo mažo 
miesto. Geras ūkis, kiek miško, bu- 
dinkai sveiki. Nuosavybė. Tiktai 
$2000.00. Mrs. V. Misevicz, Hart, 
Mich. >

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

.$6.00 
$6.00 
$6.0(1LUMP

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ......... 2______  $5.75 .
SCREENINGS ................. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARPMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

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

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

Savings Associatioų
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmą Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCĮATĮON 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD.‘ Canal 8887
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Atsišaukimas 
į Chicagos 
Suvalkiečius

Ragina Organizuoti Kliubą

Suvalkiečiai subruskit!
Man teko kalbėti su suval

kiečiais ir dauguma pageidau
ja turėti Suvalkiečių kliubą.

Draugai, Suvalkiečiai, pabus-i 
k.t, gana miegoti. Pažvelgkite1 
į kitus kliubus, jie dirba, kul
tūros darbą, sušelpė daugelį 
savo narių patekusių į nelai
mę. Ką mes suvalkiečiai pada
rėm? Nieko. Laikas jau pri
brendo ir reikia kliubą būtinai 
įsteigti, nes būdami pavieniais 
nieko neatsieksime.

Pritariantieji steigimui kliu-j 
bo, malonėkite parašyti laišką 
ir pareikšti savo mintį, ką jus; 
manote apie suvalkiečių kliu
bą. Kaip tik atsišauks bent 20 j 
ar daugiau draugų suvalkiečių 

šauksime susirinkimą ir 
įsteigsime kliubą. Suvalkiečiai, 
Vyrai ir Moterys į darbą!

J. K. Valinskas, 
3423 So. Morgan St., 
Chicago, III.

Neramumai
Chicagos 
Skerdyklose
Darbininkai Protestuoja prieš 

Derybų Vilkinimą

Chicagos skerdyklose nevis
kas ramu. Dviejose dirbtuvėse, 
Roberts and Oake ir Agar 
Packing and Provision Com- 
p:ny darbininkai beveik susto
jo dirbę, protestui prieš vilki
nimą derybų su C.I.O. dėl su
tarties.

Bendrovės derybas pradeda, 
nutraukia ir vėl pradeda; taip 
gaišindama laiką ir neprieida 
mos prie susitarimo su unija.

Dėl darbo apsistojimo tose 
dirbtuvėse Chicagos skerdyklų 
jarduose susidarė galvijų per
viršis, ypač kiaulių, ir jų kai
na ėmė pulti.

Derybos tarp C.I.O. ir dvie
jų aukščiau minėtų ir kelių 
kitų mažesnių firmų paliečia 
kelis tūkstančius darbininkų.

Mirė Chicagoje 
Atvykęs Iš 
Californijos
žuvo besivydamas gatvekarį

Kurt Svvenson, 30 metų vy
ras, atvyko iš Los Angeles, 
California, pasisvečiuoti Chica- 
goj. Tai buvo vakar. O šian
dien Swenson negyvas.

žuvo besivydamas gatvekarį 
prie Hoyne ir Lawrence avenue. 
Jį mirtinai suvažinėjo pasimai
šęs tarp Svvensono ir gatve 
kario automobilis.

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

Uždarė 
Kompaniją

Federalinė prekybos komisi
ja uždarė Automotive Tęst La- 
boratores of America, 2024 E. 
Wabash Avė., kurie neva tir- 
davo tulus produktus ir pas
kui duodavo užgyrimo ženk
lus.

Pasirodo, kad jokios labora
torijos neturi ir jokių tirimų 
nedarydavo, o išduodavo ženk
lus už pinigus.

“Dievo Rykštė” 
Chicagai

Iš šiaurės ir vakarų prie
miesčių Chicagon skrenda “Die
vo Rykštė”. Į miestą traukia 
milionų milionai uodų, kurie 
ten prisiveisė laike potvynio ir 
po potvynio palikusiose liūguo
se vandens.

Chicagoje yra daug vagilių, 
i kurie vagia Ford ir Chevrolet 

Automobilius I
Pereitą savaitę pavogė du S. 

Rakausko šeimos automobilius 
—Ford ir Chevrolet-

Liepos 10 d. James Rakaus
kas sutiko vagis važiuojant jo 
automobiliu prie 63rd ir Cent
ral Park Avė, netoli tos vietos, 
kur automobilis buvo pavogtas. 
Pamatęs gasolino stoty pana
šų Fordą, jis grįžo įsitikinti. 
Tuo tarpu vagiliai pradėjo va
žiuoti. Jis privažiavo artyn ir 
paprašė juos privažiuoti prie 
šaligatvio ir aprodyti savo au
tomobilį. Vagiliai pasileido 
kaip galima smarkiausia bėg
ti, o James Rakauskas vytis-

Besivejant, vagilių karas 
kuone apvirto ant kampo. Tuo 
tarpu vienas iš vagių iššoko ir 
nubėgo, o kiti du 'visu smar
kumu nuvažiavo. J. Rakauskui 
genantis, vagiliai sumanė apsi
ginti, atsidarę užpakalinį lan
gą jie paleido šūvį į J. Rakaus
ką. Rakauskas suprato pavojų, 
nes jis buvo vienas ir sustojo. 
Apžiūrėjęs automobilių rado 
visą radiatorių sušaudytą ir 
vandenį išbėgusį.

Jis tuojau pašaukė policiją, 
kuriai ir išaiškino įvykį.

Patartina tokiame atsitikime 
vienam nesivyti vagilių, bet 
tuoj pasišaukti policiją.

—Pranešėjas*

Pavogė Du 
S. Rakausko 
Automobilius

Nubaudė Taylor 
Kompanijos 
Viršininkus

Ui Žmonių Apgaudinėjimą
Federalinė prekybos komisi

ja įsakė The Taylor Washing 
Machine Co., 3931 W. Madison 
St., liautis varius neteisingą 
kompeticiją, o teisėjas Alleg- 
retti companijos prezidentą El- 
lis R- Taylor ir penkis darbi
ninkus nubaudė $3,012 už ap
gaudinėjimą žmonių. Kartu 
dar pareiškė, kad jie blogesni 
už plėšikus ir vagis, nes pasta
rieji nebando įeiti į namus po 
priedanga legalio biznio.

Jie skelbdavo demonstruoją 
namuose skalbiamąsias maši
nas. Jei kas paprašydavo to
kios demonstracijos, iš jo bu
vo reikalaujama neva kvitos 
už gautą mašiną. Bet pasira
šydavo, kad ta kvitą yra pir
kimo kontraktas ir žmogus tu
rėdavo sumokėti už mašiną 
pilną sumą. —B.
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Sulaikė Cigaretų 
“Grandinę”

Prokuroro įspėjimu liko su
laikyta cigaretų “grandinė”, 
kurią vedė Cigarette Service 
Club, 10 N. Clark St., kuris 
garsinusi pardavinėjąs 200 ci
garetų kartoną tik už 25c. Rei
kėdavo tik nusipirkti tris tikie- 
tukus po 25c. Tų bilietų pirkė
jai irgi turėdavo parduoti tris 
tikietėlius, kol pasibaigdavo 
“grandinė.” Tuo budu už kiek
vieną kartoną buvo sumokama 
po $325. Jei grandinė nutruk
davo, tai niekas cigaretų ne
gaudavo.

—B.

Renkasi 
Chicagos Liet. 
Vyrų Choras

Visi, kurie sutiko dalyvauti 
lošime Naujienų piknike, rug- 
piučio 14 d., prašomi susirink
ti praktikuoti į Neffo svetai
nę, 2435 So. Leavitt st.. šian
dien, liepos 15 d., 8 valandą 
vakare.

Majoro Kelly 
Bankiete

Stevens viešbutyje trečiadie
nio vakare įvyko majoro E. J. 
Kelly bankietas, kur jam bu
vo įteiktas Gedimino ordenas 
“už nuopelnus Chicagos lietu
viams ir lietuvių tautai”. Da
lyvavo 200 suviršum Chicagos 
Hetuvių profesionalų ir biznie
rių. Pirmininkavo teis. Zuris.

Ordeną maj. Kelly įteikė kon 
sulas P. Daužvardis. Dalyvavo 
biznierių ir visokių politikierių.

Z.

Taiso du Parkus
WPA baigia pertaisyti du 

parkus ir žaismavietes. Vieną 
Winnemac parke, Northsidėj, 
o kitą prie Roosevelt Rd. ir 
Central Avė. Abiejose vietose 
bus įrengtos futbolo aikštės, 
tennis aikštės, po dvi soccer
aikštes, taipgi beisbolo aikštės 
Prie to bus įrengtas stadionas 
dėl 3,000 žmonių. Darbas bus 
baigtas šį rudenį ir kainuos 
$600,000.

LAIMĖJO OKLAHOMOJE 
—Liberalas senatorius El- 
mer Thomas, kuris laimėjo 
demokratų nominacijas į 
senatą naujam terminui- 
Thomas yra didelis Roosc- 
velto šalininkas. karo.

NAUJIENŲ-ACME Photo
NAUJAM REKORDUI — Viršuj “viduriai”, apačioj—išorinė išvaizda naujo spe

cialus konstrukcijos automobilio, kuriuo anglas John Cobh bandys nustatė naujį 
greitumo rekordą Utah valstijoje, kur yra patogių vietų nepaprastai greitam va
žiavimui automobiliais. Dabartinis greitumo rekordas yra apie 300 my. į valandą.

Fanfilams
Evikcijos Pavojus 
Praėjo

14 Brightonpar kiečių šeima 
gavo butą

Brightonparkiečių (Panfilų 
šeimynai evikcija nebebaisi. 
Nežinomas geradaris pasiūlė 
jiems butą, šešių kambarių, ad
resu 2158 Ogden avenue- Už du 
menesiu butas bus nemokamai) 
o po dviejų mėnesių turės mo-
kėti ,ti'k mažą nuomą.

L. Panfilų šeimyna, suside
danti iš vyro, žmonos ir 12 vai- lis, parašytas kiniečio ranka, 
kų, kreipėsi į teisėją Edelman kad tai pirmas perspėjimas ja- 
pagelbos, kai Panfilienės sesuo ponams kraustytis iš Ameri- 
Mrs. Milevvski nutarė juos iš- kos. Kitą kartą busią daugiau, 
mesti iš buto adresu 4604 So. Krautuves savininkai yra japo- 
Rockwell avenue. nai.

I ACME-NAHJIENŲ Koloj

CHICAGOJ — Švedijos Princas Bertil, šiame pa
veiksle su bėtroito automobilių “karalium”, H. For
du, vakar su kitais Švedijos karališkos šeimos nariais 
atvyko vizitui Chicagoj. Išbus čia iki šeštadienio va

Kinų-Japonų Karo 
Atgarsiai Chicagoj

Pametė bombą prie japono 
krautuvės

Nežinomi asmenys vakar ry
tą pametė bombą prie Oriental 
JTading Company krautuvės, 

j 4133 W. Madison st., kuri par- 
I davinėja įvairius japoniškus 
suvenirus ir papuošalus.

Bomba išnešė visus langus, 
duris ir sugadino lange išdėtas 
prekes.

Laiško dėžutėj buvo rašte-

\ KAS NORS *1

\ Naujo — Nepaprasto 1

J Naujienų Piknike
BUS PATEIKTA PANORAMA

Jį\\ “Diktatorių Maršas” 
fflll ir

B “Vilniaus Likimas” 

|| Rugpjūčio 14,’38 ■1 Sunset Park Darže 
ir Archer Avenue

ĮŽANGOS kuponas tilps 
NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

Pasmerkė 
“Urmininkus”

Federalinė prekybos komisi
ja pasmerkė tuos “urmininkus* 
Chicagoje, kurie parduoda 
smulkmeniškai neva urmo kai
nomis. Pasirodo, kad jų “ur
mo” kainos yra aukštesnės už 
kainas kitose sankrovose.

—B.

Kaip Žemaitis iš 
Tryškių Į Kulius 
Važiavo
“Ešmesla tuos musų valdios!”

Na, rokouju, šius laikus ke 
Ii a vesor gera išbrokouti, reeks 
er monei kumelate pasikinkęs
važoute į Kulnius savo sūnų 
Ontę, mona pagrondenį aplon- 
kyt.

Vo, bova tata švents ryts, 
poiki deina, neelga meslijęs 
seidaus į vežemą er važouju.

O tu Jergutėliau! Važouju poi- 
kiu, dideliu keliu, ir dyva mo
nei, kad tep daug mažu kūlelių 
primosią, priruošta j žemę, vo 
šalimas dedeli kulia kap žal- 
neria netolimas linijo stov!

Ne, sakau, tu brontaliau c 
pakajus, er esmesla tuos musų 
valdios ar ne geriau butų tro
bą pastatyt iš tokiun pui’kiun 
kulių, o daba išbarstė c gana. 
Sustabdiau kumelatę rėk roko
ku parvešti veiną Ontę pa vei
zėt, kun ons rokous sluzej pa- 
licijo ons veskon supront.

—Kuliškis.

Sumažėjo Nelaimės 
Chicagoj

Chilago džiaugiasi pasiektu 
nauju saugumo rekordu, šie
met per pirmus 6 mėn. auto
mobilių užmušta mažiau 83 
žmonėmis, negu pernai. Suma
žėjo nelaimes ir birželio mėn.

—B.

Nuteisė Politikierių 
Kalėti

Pirko vogtus bonus
Kriminalio teismo teisėjas 

Lewe nuteisė 45 metų politi
kierių Timothy Klapperick ka- 
’ėti už pirkimą ir priėmimą 
pardavimui vogtų šėrų. Klap
perick užsiima šėrų bizniu ir 
užlaiko ofisus ties 224 S. Mi- 
.‘higan avenue.

Jis buvo aktyvus politikoje 
ir kelis kartus kandidatavo į 
ddermonus.

Sėkminga 
Komedija

Blaikstone teatre Federali
nis teatras jau aštunta savaitė 
vaidina jaunystės komediją 
“Anthony and Anna,” parašy
tą St. John Ervine. Ta komedi
ja turėjo labai didelį pasiseki
mą Londone. .

Vaidinimas bus kas savaitę, 
išėmus sekmadienius.

>

Apie Grybus, Keistą 
Organizaciją, Gerus 
Kaimynus, Darželį

“Raidas” į Willow Springs

WEST SIDE. — Aną gražią 
dieną Brighton parkiečiai Nau
jienų bendradarbiai Mr. ir Mrs. 
Mankai davė “raidą”. Išvažia
vome į Willow Springs apylin
kes vasarinių grybų pasirinkti.

Ak, kokia ten gamta graži. 
Saulė pakilus kalneliu veidus 
bučiavo, dvelkiantis vėjalis ku
teno medžių lapus, o mes besi
gėrėdami aplinkuma prisirin
kome nemažai grybų. Žinoma, 
aš surinkau daugiau, negu Mrs<. 
Maukus, tai gal užtat kilo kaip
ir pavydas, nes Mrs. Maukus 
pradėjo kai kuriuos grybus iš 
mano krepšio laidyti lauk, sa
kydama, šis blogas, tas nege
ras, va tas šungrybis ir taip 
mano sunkiai surinktų grybų 
skaičių sumažino.

Vėliau užkandome, pailsė- 
jom. Mr. Maukus perskaitė 
laiškutį gautą nuo savo duk
ružės p-lės Irenos iš Michigano, 
kuri ten atostogauja. Laiškutis 
net kelių puslapiu ir labai įdo
miai parašytas. Tikiu, kad ki
tai tokiai jaunutei butų sunku 
rašyboje susilyginti su p-le 
Maukus. Vakarop atsisveikino
me gražiuosius aplinkumoj 
vaizdus ir grįžome namon gry
bų virti.

Ypatinga organizacija
Westsidės vienos dirbtuvės 

tarpdury pastebėjau po stiklu 
keistos organizacijos iškabą- 
čarterį vardu: ši organizacija 
apsaugojimui geru darbininkų 
nuo blogų darbininkų’*.

Toks organizacijos vardas 
mano suidomino. . betgi neteko 
patirti kokia kalbamos organi
zacijoj darbuotės kryptis. Ma
nau ar tik nebus kompanijos 
organizacija persekiojimui dar
bininku, kas depresijos laikais 
nenaujiena.

Geri kaimynai
Mr. ir Mrs. Jankauskai apsi- 

pirko nam^ prie 24-tos ir Coul- 
ter gatvių. Kaip sakoma, nau
ja šluota geriau šluoja, taip ir 
čia. Naujų savininkų namas 
kaskart iš vidaus ir lauko gra
žinamas. Be to, Mr. ir Mrs. 
Jankauskai draugiški žmonės, 
užtat ir kaimynai patenkinti, 
kad jie čia apsigyveno.

Gražus gėlių darželis
Šalę Jankauskų namo randa

si gražiai užlaikomas Mr. ir 
Mrs. Jarush namas ir prie ntų- 
mo yra puikus darželis, kuria
me žydi įvairios gėlės. Verta 
pažymėti, kad kito tokio pui
kaus darželio šioj apylinkėj ne
su pastebėjęs: —A. J. S.

Garniai Muziejuje
Field muziejuje buvo įreng

ta ir vakar atidaryta publikai 
įdomi garnių paroda, su liz
dais ant namų stogų, ete-
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