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Kinai Paskandino 45 Japonų Karo Laivus
GREITIEJI RUSU IŠDIRBYSTES LĖKTU

VAI VARGINA JAPONUS
Japonai nepajėgia paimti Kiukiango. Jiem 
reikia daugiau kariuomenės koncentruoti

HANKOV, Kinija, liepos 15. 
— Kautynių iniciatyva Yangtze 
fronte, Kinijoj, penktadienį at
rodė parėjusi į kinų rankas. 
Karo vadovybė paskelbė, kad 
kinų lėktuvai nepaliaujamai 
atakavo japonų sausumos ir 
laivyno jėgas žemiau Kiukian- 
go.’

Paties miesto Kiukango japo
nai nepajėgia paimti, nors mū
šiai dėl jo eina jau dvi savai
tes. Paskutines tris dienas at
rodė, kad kinai visai sulaikė 
japonų ofensyvą. Japonams 
tenka daugiau kariuomenės ir 
motorizuotų dalių koncentruoti 
šioj srity.

Kiukiang randasi 135 mylių 
atstumoj nuo Hankowo, laiki
nosiom Kinijos sostinės, kurios 
linkui japonai slenka.

Didžiausio nesmagumo japo
nams daro kinų lėktuvai. Tai 
maži, nepaprasto greitumo ru

sų išdirbystės monoplanai bom
bonešiai. Jie puola japonų ka
ro laivus plaukiančius Yangtze 
upe. Nors daugybė japonų lėk
tuvų saugo laivus, bet kinų 
aviatoriai praslysta jų sargy
bę, pavaišina laivus bombomis 
ir vėl dingsta toly.

Atvejų atvejais; didelės japo
nų lėktuvų jėgos mėgino sunai
kinti kinų lėktuvus, tačiau šie 
išliko sveiki ir veikia kaip vei
kę. Ir penktadienį stipri japo
nų bombonešių eeskadra už
puolė kinų lėktuvų bazę, bet 
lėktuvų čia nerado. Faktina i. 
kaip tik tuo laiku, kai japonai 
puolė sakytę bazę, kinų lėktu
vai atakavo japonų karo laivy- 
nę Yangtze upėje.

Kinų pranešimais, jie pa
skandino 45 japonų karo lai
vus tik per paskutines dvi sa
vaites. 19 iš tų laivų teko nu
tempti į Shanghajų pataisoms.

NEWT0RKA8 TRIUKŠMAVO SVEI
KINDAMAS HUGHESA

NEW YORK. N. Y., liepos, glijos kanalo, Byrdo 
15. — Penktadienį Broadway 
gatve, nuo Battery iki miesto 
salės, buvo surengtas paradas 
lakūnui Hughes ir keturiems 
jo sąkeleiviams
sveikinti. Tokio triukšmo, to
kio entuziazmo 
jau seniai nematė. Triukšmas 
priminė mero Walkerio laikus, 
Lindbergho perskridimą Atlan- 
tiko, Ederle perplaukimą An-

oficialiai pa

New Yorkas

Bomba sprogo ara
bų minioj Jeruzalėj

JERUZALĖ. Palestina, liepos 
15. — Bomba sprogo penkta
dienį Jeruzalėj, Dovido gatvė
je, arabų minioj. Arabai kalti
na žydus metus bombą. Astuo
ni arabai užmušti, dvylika su
žeistų.

Kita bombos eksplozija įvy
ko Safed miestely. Čia britų 
kariuomenė nušovė du arabus, 
arabams sukėlus riaušes.

Jeruzalėj, arti mosulmonų 
bažnyčios Omaro vardu, poli
cija užtiko didelį gink/ų ir eks- 
ploduojančios medžiagos sandė-

Daugiau negu 17,000 britų 
kareivių daboja opiatf ^kiaušių 
atžvilgiu vietas Palestinoj.

Londone, diplomatų rateliuo
se, kalbama, kad dabartines ara- 
bų-žydų riaušes Palestinoj kur
sto italai ir vokiečiai.

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

skridimą

užtvindė 
kiti tuk-

per šiaurės polių.
75,000 žmonių 

Broadway šalygatvius, 
stančiai susimetė Broadway pa
statų languose, tarp 35.000 ir 
40,000 žmonių susirinko prie 
miesto salės.

Vyrai ir moterys, vaikai ir 
seniai, klerkai ir stambus biz
nieriai nesigailėjo gerklių šauk
smams ir triukšmui.

CIO reikalaus papei 
kimo teisėjui

WASHINGTON, D. C., lie
pos 15. — Prieš porą dienų 
Newton, Ohio, miestely teisė
jas Fuller paskyrė kalėjimo ir 
pinigines bausmes trims CIO 
organizatoriams, kurie vado
vauja Maytag plaujamų maši
nų kompanijos darbininkų 
streikui. Teisėjas Fuller betgi 
pareiškė, kad organizatoriams 
jis bausmes dovanos, jei jie 
patars darbininkams grįžti į 
darbą.

CIO vyriausias advokatas 
Pressman ketvirtadienio vaka
re išleido pareiškimą, kurs sa- 
kb. kad šitoks teisėjo elgesys 
duoda pagrindo iškelti bylą, 
reikalaujančią nupeikti teisėję 
Fullerj (impeachment proceed- 
ings), nes jis niekinąs teismo 
instituciją. Byla veikiausia bus 
iškelta.

Sunkiai serga gar 
sus mokslininkas

ROCHESTER, Minn., liepos 
15. — Penktadienį pripiešta, 
kad Mayo klinikoj guli Dr. Ro- 
bert A. Millikan, Kalifornijos 
technologinio instituto fizikas

Giedra, truputį šilčiau; sau- ir Nobelio dovanos laimėtojas, 
lė teka 5:28, leidžiasi 8:24 va-Dr-o Millikan padėtis rimta po 
landą. Sekmadienį — dalina! operacijos, kuri buvo padaryta 
apsiniaukę. jam ketvirtadienį.

. .. ’ ’ • . . *.. , ' (ACME-NAUJIENŲ Photo]
' KELIONĖS FINALAS. — Hovvardo Hughes lėktuvas NeW Yhtko Floyd Bcnnett airporte, T<ur‘nusileido po 

kelionės aplink pasaulį per tris dienas ir 19 vai. Hughes pradėjo skridimų iš to airporto sekmadienį 6:20 vai. 
vakare. Nusileido ketvirtadienį 1 vai. po pietų.

LEWIS STENGIASI ATSTEIGTI TAIKĄ 
AUTOMOBILIŲ UNIJOJ

WASHINGTON, D. C., lie- kų, 500.000 eilinių 
pos 15. — Automobilių darbi- rių tarpe skirtumų 
ninku unijos trylikos lokalų 
prezidentai ketvirtadienį visą (kalų viršininkų pareiškimą, kad 
dieną tarėsi su John Lewisu, i atrodo tikrai 
CIO pirmininku. Lokalų prezi
dentai prašė Lewisą įsimaišy
ti į automobilių unijos virši
ninkų kovą. Jie užtikrino CIO 
vadą, kad unijos nariai priims 
jo vadovybę, jo patarimus.

Po konferencijos Lewis pa
reiškė, kad lokalų vadai kovą 
unijoj atvaizdavo kaipo apmo- suspendavo keturis vice-prezi- 
kamų organizacijos viršininkų dentus ir unijos sekretorių-iž- 
rietenas; kad pačių darbinin-1 dininką.

Girios gaisras išvijo 
atostogininkus

SEATTLE, Wasfr., liepos 15. 
— Gaisras Olympic pusiausaly, 
kur atostogauja Seattle ir ki
tų miestų turtingos šeimos, jau 
sunaikino aštuonių mylių ilgio 
ir trijų mylių 
plotą. Sudegė 
pastatai.

200 žmonių
bet neturi vilties jį įveikti. 
Oras čia karštas ir sausas, ir 
numatoma, kad gaisras pada
rys dar daug daugiau žalos, 
jei nepalys smarkus lietus.

platumo miško 
kai kurie ūkių

kovoja gaisrą,

Rusai Įsiveržė Į 
Manžuriją

TOKIO, Japonija, liepos 15. 
— Tokio dienraštis Asahi penk
tadienį pranešė, kad Sovietų 
Rusijos kariuomenė jsibriovė 
šešias mylias j Manžurijos te
ritoriją ir čia pradėjo statyti 
sustiprinimus. Manžurijos vy
riausybė įteikė Rusijai protes
tą, reikalaudama rusus pasi
traukti atgal.

Lewis akcentavo

unijos 
nėra.' 
paskirų

na-

lo-

keista, matant 
kaip darbininkai sugyvena tai
kiai, o jų organizacijos apmo
kami viršininkai 
liojasi.

Artimi Lewiso 
suprasti, kad jis
gėsiui Homer Martino, automo
bilių unijos prezidento, kurs

pešasi ir ko--

draugai davė
nepritarė el-

Recesija praeina, 
sako Hopkins

lie -WASHINGTON, D. C 
pos 15. — Pašalpgavių kiekis 
Jungt. Valstijose šiemet buvo 
pasiekęs 2,853, 354 skaitlinę. 
Paskutiniuoju laiku pašalpga
vių skaičius ima mažėti.

Harry Hopkins. WPA admi
nistratorius, spaudos atstovų 
konferenciją ketvirtadienį pain
formavo : “Gamyba kįla. Aš 
esu įsitikinęs, jogei ji dar žy
miai pakils, bet ar ji pakils 
ši mėnesį ar kitą, niekas ne
gali pasakyti.”

Italai stato Įmones 
Etiopijoj

ROMA, Italija, liepos 15. — 
Gautais čia pranešimais iš ry
tų Afrikos, statyba įvairių įmo
nių Etiopijoj eina visu i smar
kumu. Įmonės statomos dau
giausia Addis Ababa, užkariau
tos šalies < sostinės, apielinkė- 
je.

Lietuvos Naujienos
Kontautui Statys Paminklą 

Klaipėdoje.
jau vien už tą, kad pirmas ry
žosi iš Amerikos aplankyti Lie
tuvą.

KAUNAS, liepos 12 dien. — 
Nacionalsocialistų birželio 28 
dien. Klaipėdoje sukeltose muš
tynėse žuvusiam Kontautui, žu
vimo vietoje, bus pastatytas 
didelis paminklas. Kiti per muš
tynes sunkiai sužeistieji sveik
sta.

Atidaryta Tautinė Lietuvių 
Skautų Stovykla.

KAUNAS, liepos 10 dien. — 
Panemunėje, dalyvaujant pre
zidentui ir ministrams, atida
ryta tautinė skautų stovykla, 
kurioje dalyvauja per 1400 lie
tuvių skautų ir aštuonių užsie
nio valstybių skautų atstovai. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių skautus atstovauja De- 
kenis.

Dainų šventė Klaipėdoje.

KLAIPĖDA, liepos 10 dien. 
čia įvyko dainų šventė, kurioje 
dalyvavo 3000 dainininkų ir 
Amerikos lietuvių “Pirmyn” 
choras. Kaip paprastai, užjūrio 
lietuvių choras atkreipė į save
visų dėmesį. Jis mylimas visų lietuvių-lenkų prekybą.

Aukos Ginklų Fondui.

KAUNAS, liepos 12 dien. — 
Kaip nepriklausomos Lietuvos 
tautiečiai ,brangina laisvę, ro
do jau ir tas faktas, kad vien 
birželio mėnesį Ginklų Fondui 
suaukota 1,074,202.00 litų. Ši 
suma, palyginti, yra labai di
delė, nes reikia atsiminti, kad 
kraštas nėra labai turtingas, 
ir pragyvenimo lygis nėra auk
štas. Įdomiausia, kad didžiau
sią aukotojų dalį sudaro ūki
ninkai ir darbininkai.

Prekybos Sutartis Su Belgija.

BRIUSELIS, liepos 9 dien. 
čia pasirašyta nauja Lietuvos- 
Belgijos prekybos sutartis.

Lietuvos Prekybos Delegacija 
Išvyko Į Varšuvą.

KAUNAS, liepos 11 dien. — 
Lietuvos prekybos delegacija 
išvyko j Varšuvą naujoms de
ryboms. Šios derybos gal bus 
ilgiausios ir sunkiausios, nes 
liečia ekonominius reikalus —

Daugiausia Lietuvių Naturalizuojasi Iš Visų Pabaltijo Valstybių

Foreign Languages Information Service pranešimu, natu- 
ralizavosi:

lietuvių
estų 
latvių 
suomių
New York City

1933
1,612
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1934
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275
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1935
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1938-VH-13

1936
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89 
293 

1,206
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Per 
1937 1938 

2,168
105 
356

1,664

pirmuosius 
mėn. 
896 

35 
155 
744

m. 6

G

Reguliarus transat
lantinis susisiekimas 

lėktuvais Į metus 
laiko

WASHINGTON, D. C., lie
pos 15. — Aleksandras Sever- 
sky, lėktuvų statytojas ir jų 
modelių planuotojas, komentuo
damas ketvirtadienį ryšium su 
Hughes lėkimu aplink žemės 
kamuolį, pareiškė: Šiandieninis 
rekordas yra rytojaus papras
tas įvykis. Hugheso kelionė 
buvo gerai suplanuota ir įvyk
dyta. Galima tikėtis, kad re
guliarus skridimai per Atlanti- 
kę bus pradėti į metus laiko.

Prašo vokiečių pasi
gailėjimo

EVIAN-LES BAINS, Francu- 
zija, liepos 15. — Myron C. 
Taylor, Amerikos delegatas 32 
tautų atstovų konferencijai, 
kuri ieško priemonių pabėgė
liams iš Vokietijos ir Austri
jos kitose šalyse apgyvendin
ti, penktadienį atsišaukė į Vo
kietija. Taylor prašė vokiečius 
leisti emigruojantiems iš Vo- 
kiėtijos išsivežti asmenišką 
ųjipsavybę. Apskaičiuojama, kad 
iŠ Vokietijos’ ir Austrijos nori 
išvažiuoti daugiau nei 300.000 
asmenų. Konferencija pasibai
gė penktadienį.

Lojalistai paėmė ne 
laisvėn daug su

kilėlių
HENDAYE, Francuzija, lie

pos 15. — Penktadienio pra
nešimais, Ispanijos lojalistai 
sulaikė frontines sukilėlių ata
kas ofensyve prieš Valenciją. 
Lojalistai, vadovaujami genero
lo Miaja. susilaukę sustiprini
mų. Espadan kalnų sek tore pa
darė kontratakas, išmėtė suki
lėlius iš kai kurių strateginių 
vietų ir paėmė daugelį jų ne
laisvėn.

Nepajėgami įveikti lojalistų 
frontinėmis atakomis sukilėliai 
pailgino frontą 
jalistų fronto 
yra silpnesni, 
bia, kad fronto 
ro progreso.

ir atakuoja lo- 
sparnus, kurie 
Sukilėliai skel- 
Šonuose jie da-

NEW YORK, N. Y., liepos 
15. — Vyriausias Nacionalios 
Aeronautikų Asociacijos laiko 
rekorduotojas, John P. V. 
Heinmuller, penktadienį oficia
liai paskelbė, jogei Hughes ke
lionėn lėktuvu apie žemės ka
muolį pakilo New Yorke perei
tą sekmadienį (liepos 9 d.) 6:26 
valandą (Chicagos laiku), o 
baigė ją ketvirtadienį (liepos 
14 d.) 1:34:10 (Chicagos lai
ku). Jo kelionė truko 81 valan
dą, 8 minutes ir 10 sekundų.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 

bus uždaryta

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas RepubHe 7868

Urugvajaus lietuviai socialistai simbolizuoja visai 
tų Amerikos darbininkiškai lietuvių išeivijai.

Rašo J. Lazdauskas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai ■
Phone CANAL 6122

$215
$265
$115

Iš Pietų Amerikos
.........................   t tam ■ ■ ...

(Tęsinys)
“Visi fašizmo ekonomistai ir 

žurnalistai, ieškodami kelių 
ekonominiam krizini pašalinti, 
&turanda štai ką: tik karas iš
gelbės kapitalizmą, kad tik iš
žudžius milijonus jaunų, svei
kų žmonių, kurie laiko apgulę 
fabrikų vartus ir siekia į savo 
rankas paimti valdžią. Todėl 
išžudžius juos, galima bus pra
ilginti fašizmo viešpatavimą ir 
išgelbėti kapitalistinę santvar
ką. Jiems karas tai kolosališka 
ūkio įmonė, kuri garantuoja 
pelną ir vergijos išlaikymą. 
Nesvarbu, kad karas pareika
laus’ iš darbininkų klasės daug 
aukų, kad išžudys milijonus 
žmonių — fašizmui svarbu, 
kad imperialistai turėtų pelno, 
o tą pelną žada Rusijos, Abisi
nijos, Kinijos, Ispanijos, Lietu
vos ir kitų kraštų teritorijų už
grobimas, tai kodėl nekariauti, 
kodėl negrobti!

“Visa tai turint prieš akis, 
Šiandien pat reikalinga pajėga, 
kuri neprileistų fašizmo ruo
šiamo kriminalizmo įvykdyti. 
Tą pajėgą gali suorganizuoti 
tik darbo žmones, kuriems jo
kios* naudos karas neatneš ir 
kuriems yra svetima fašistinės 
žmogžudystės moralė. Darbi
ninkams tenka visu atsakomin- 
gurnu organizuoti savo jėgas, 
kurios užtikrintų taiką ir butų 
reali jėga kovoje už galutiną 
pergalę — už fašizmo ir kapi-

“Nepamirškite draugai dar
bininkai, kad Lietuvos fašistų 
spauda vadina Urugvajaus lie
tuvius “pasiučiausia lietuvių 
kolonija P. Amerikoje”. Taip 
pat neužmirškite, kad jūsų cen
tais išlaikoma “Naujoji Ban
ga” yra taikingiausias meteo
ras į fašistų lizdus. Iš visų 
“kairiųjų” lietuvių laikraščių, 
tai tik “N. Banga” pasiliko sa
vo darbininkiškose pozicijoje. 
Už tad garbė jums, “N. Ban
gos” prieteliai. Istorija jūsų ne
pamirš. Esame biedni, neskait
lingi, bet — “muy bravos”.

Socialistas.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dainuos Budriko 
Programe

'iiuaiiiuiuuuauiujuNnatiuiimiiiaiHiiHJUUDiuiuiiu uir

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand) 

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

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

aiiiHMiuaiiiHiiiiiiiDuiiiniHiiauuuumiaiiiiiiimtiauuinmuauk
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O savo laidoje iš 
perspausdindamas 
Aukštuolio kalbą 
Lietuvos nepri- 

proga, “Momen-

talizmo nuvertimą. Darbinin
kiškos lietuvių išeivijos užda
vinys — būti tuo avangardiniu 
aktyvu, kuris į visą musų vi
suomenišką veiklą įneštų svei
ko gyvo socialistinio blaivumo, 
pasiryžimo ir atkaklumo išbu- 
davoti savyje organizuotumą, 
sąmoningumą ir revoliucinę 
dvasią.”

“N. Banga” apie Argentinos 
lietuvių komunistų spaudos 

pataikavimą fašizmui
“Momentas” yra leidžiamas 

“bendro fronto” dvasioje. Vie
nas to laikraščio straipsnis kal
ba už Rusijos diktatūrą, antras 
už Lietuvos. 
24-11-38 m., 
ministerio J. 
20-ties metų 
klausomybės
tas atvirai išėjo už fašizmą, su
šukdamas: “Valio Lietuva ir 
jos prezidentas Antanas Smeto
na !”

Tai pastebėję Urugvajaus lie
tuviai tOcialistai savo organe 
rašo: ,

“Musų darbo išeivijos orga
nizacinė būklė iki šiol didelių 
vilčių neteikia, ypač Argentinos 
lietuvių kolonija, kurios spau
da ir organizacijos paskutiniu 
laiku pradėjo veikti pagal fa
šistinės Lietuvos atstovybės in
strukcijas. Bet tai nereiškia, 
kad ir mes Urugvajaus lietu
viai darbininkai turime eiti 
Argentinos lietuvių “demokra
tų” keliu, turime klauptis fa
šistų Atstovybėje už pilietybės 
atėmimą ir kitokius “nuopel
nus” Pietų Amerikos lietu
viams darbininkams. Atvirkš
čiai, mes Urugvajaus lietuviai 
darbininkai turime su dviguba 
energija ir pasiryžimu spirti į 
užpakalį Smetonos atstovams 
ir jų ballaižiams, vystydami so
cialistinį darbą ir savo antifa
šistines kovos patvarumu sim
bolizuodami visai Pietų Ameri
kai.

“Bendro fronto” dvasia
Tame pačiame “Kibirkštės” 

kertelėje Birma užakcentavo, 
kad Urugvajiečių “Darbas” yra 
leidžiamas revoliucinių darbi
ninkų laikraštis “bendro fron
to” dvasioje.

Taigi, pažiūrėkime kokia to 
“bendro fronto” dvasia, su ku
ria dažnai replikuoja socialis*- 
tų “Naujoji Banga”, esą —

Komunistai dažnai klysta
“Darbo” 1 (37) nr. buvo pa

rašyta, kad “Vokietijos buržu
azija, socialdemokratų ranko
mis papildė žiaurią žmogžudys
tę, gyvuliškai nukankindami 
Liebnechtą ir Rožę Liuksen- 
burg”. Sekančiame numeryje 
šią žinią “atitaisė” šitaip: “Ty
rinėjimai parodė, kad žmogžu
dystė atlikta ne su visos parti
jos priruošimu, o tik su social
demokratų vadų žinia, tuo kart 
sėdinčių valdžioje.”

Ir maži vaikai žino, kad vi
sur, kur tik socialdemokratai 
sudaro valdžią, nors ir koalici
nę, tuojaus panaikinama mir
ties bausmės įstatymas ir palei
džiami iš kalėjimų politiniai 
kaliniai. Taip pat visi žino, kad 
komunistų vadai daug žiaures
ni ir už fašistų, peš vien tik 
pereitais metais pa
smerkė miriop l,80fWavo opo-

Jadvyga Gučaitė

Ši jauna dainininke, pernai 
padariusi debiutą operoj “Rigo- 
lieto” rytoj vakare dainuos J. 
F. Budriko radio ir rakandų 
bendroves programe iš stoties 
W.G.F.L., 970 kc. Dainininkę 
lydės radio simfoninis orkes
tras susidedąs iš 12 instrumen
tų. Programas bus transliuo
jama nuo 6:30 iki 7 vai. vak.

Brangi
Mielaširdystė '

Prie Westerp ir Berteau gat
vių motoristas Albert Kincaid, 
12912 Maple avė., Blue Island, 
paėmė jaunuolį “hičhaikerį”, 
kuris prašė jį pavėžėti. Įsi gavęs 
automobiliu, jaunuolis išsitrau
kė revolverį ir atėmė nuo ge
radario $12.00 pinigais, prekių 
ir automobilio įrankius.

Rengia “Moonlight 
Pikniką — Tik be 
Mėnulio
(Vasara. Metų šilčiausias 

kas. Visi mėgsta kiek atspėję 
laisvesnio laiko kur nors iš 
miesto išbėgti: ar tai maudytis, 
ar tai i piknikus važiuoja. Kiti 
dar į miškus ar kalnus išvažiuo 
ja atostogoms.

Taip dalykams susidėjus ir 
Birutės choras vasaros metu 
savo veiklą sumažino ir repeti
cijas laiko tik porą kartų per 
mėnesį. Aną penktadienį choras 
susirinkęs nutarė surengti įdo
mią pramogą, būtent, gražų 
“Moonligth” (mėnesienoje) pik
niką. Diena paskirta liepos 
šeštadienio vakaras. Vieta 
rinkta tikrai ideališka, tai 
los Park Pavilion.

Kadangi vasaros metu esant 
karštoms dienoms pikni kauti 
nėra jau taip patogu, tai vė
siam vakarui užėjus visi kas tik 
atsilankys, linksminsis iki vėlu
mos. O linksmintis bus proga 
visiems, kas tik norės. Bus deš
relių kepimas, įvairiausi gėri
mai, saldumynai, gardumynai, 
šokiai ir žaidmai. O kas sakė, 
kad Birutės choras svečius ne- 
palinksmintų ir įvairiai muzi
kaliai? Bus kaip ir naujoviška 
nepaprasta naktinė pramoga va 
karo metu — mėnesienoje.

Tik gaila, kad mėnulis tomis 
dienomis bus visai mažas arba

23, 
pa- 
Pa-

jo ir visai gali nebūti. Bet cho
ras tuo nesirūpina ir sako bu
sianti labai gera dirbtina mėne
siena, prie kurios bus galima 
mansuoti tiek jauniems, tiek 
niems. Visi bus patenkinti, 
tas viskas bus galima įgyti 
labai žemą kainą, tik 35c.
kietuką. Visi esate mielai kvie
čiami.

AUKCIONO IŠPARDAVIMO 
KAINOS

BE_ FINANSINIŲ MOKESČIŲ
34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29

Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan 
BUICK Trunk Sedan 
CHRYSLER Sedan ... 
OLDSMOBILE Sedan.... $115; 
DODGE Sedan 
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan .... $2951 

ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE

KIMUI PIGIAI KAIP £9
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir i 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė.
Visuomet atdara.

$95
Sedan ....... $95 

................. $95) 
truck ....... $95 
Sedan ....... $60 

................. $60

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

nuo

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

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

' Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE- 

1 NUE, BEVERLY 
1 SHORES, IND. 
i Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. W este r n Blvd. Laf. 0361-8016 

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

Kas dėl vadų, tai jų turi vi
sos partijos. Bet svarbiausia 
yra tai, kad tarp fašizmo ir 
stalinizmo yra grynai analo
giškas vadizmo ir diktatūros 
kultas. Ir komunistai ir fašis
tai garbina dievukus, kurie ne
pripažįsta spaudos, žodžio ir 
kritikos laisvės, kurie žiauriai 
žudo ir kalėjimuose pūdo savo 
opoziciją. Fašistai, prieš nužu
dant savo opozicionierių, ap
šaukia jį “valstybės išdaviku”, 
o stalinistai — “trockistu”. Tai
gi, skirtumas tik būdvardžiuo
se, bet taktika ^vienoda — te
roras, bet ne demokratija. Tie
sa, Stalinas pasmerktus mirti 
savo opozicionierius “pakrikš- 
tina” kartais “pasiutusiais šu
nimis”, tuomi pastatydamas 
motinos sentimentą iki paže
minto kalės vaidmens. Tai “di
džiausios pasaulyje demokrati
jos vado” moralumo lygis. To
kie pat “demokratai” nužudė ir 
Liebsnecbtą su Rože Liuksem 
burg, — rašo “N. Banga”.

Tai “bendro fronto” dvasia, 
kurią protaguoja Bimba ir ki
ti Stalino pasekėjai.

Jei “Naujienų” redaktorius, 
gerb. P. Grigaitis prie tokios 
dvasios režimo nuvažiuotų į 
Sov. Rusiją — sušaudytų, jei į 
Lietuvą — mitručytų!

Tegyvuoja Grigaitis Ameri
koje, o mes jaunesnieji iš vien 
su Grigaičiu kovosime už lais
vę ir žmoniškumą!

J. Lazdauskas
Montevideo-Uruguay.

Illinois Dalyvaus
Dviejose Parodose

Illinois valstija dalyvaus dvie
jose stambiose parodose, ku
rios atsidarys Amerikoj atei
nančiais metais, New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje ir San 
Francisco Golden Gate Parodo
je. Pavilionams ir eksponatams 
paskyrė po $100,000.

i

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA .LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE

, DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t —x Z-1 >- -I koplyčios visose 
1—" <1 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero .
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Gourt

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. UULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanich* Avenue

Yards 1139
Yards 1138

ADVOKATAI

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

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

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

st.
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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! C. Z. VEZEL’IS
DĖNTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Kiti ^Lietuyiai_^Daktairau_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSĖ

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 Iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. G. SERNER
LIĖTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
NedP.linmiit nncrnl mitnrfi
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DARBO ŽINIOS•• •

Nudsprendis prieš 
Kompaniją

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba svarstė geležies darbi
ninkų skundą prieš Borg-War- 
ner Corp. Ji rado, kad skundas 
yra pamatuotas ir kad ta kom
panija pašalino iš darbo du dar 
bininkus už veikimą unijos 
naudai. įsakyta priimti į darbą 
tuos du darbininkus pilnai ap
mokant algą už nedirbtą laiką- 
Be to darbininkai nusprendė, 
kad santykiuose su kompanija 
juos atstovautų CIO unija.

tuojamą algų nukapojimą, ap
sirašė vienų metų kontraktą su 
CIO unija.

boj per radio grieštai pasmer
kė algų kapojimą, 'kaipo ma
žinantį perkamąją jėgą. Prieš 
algų kapojimą pasisakė ir John 
L. Lewis. Algų kapojimui prie
šinasi ir geležinkeliečių broli
jos.

Pasirašė Bilių Prieš 
Streiklaužius

Nuosprendis Prieš 
Laikrašti

Nacionalė darbo santykių ta
ryba išnešė nuosprendį prieš 
Decatur, III. News. Ten pernai 
buvo kilęs redakcijos darbinin
kų streikas, kurio pasėkoj du 
darbininkai neteko darbo..

Taryba nusprendė, kad laik
raštis neprivalo darbininkus 
trukdyti oragnizuotis, taipgi 
tuo j aus turi priimti j darbą pa
šalintuosius darbininkus ir ap
mokėti jiems už nedirbtą lai
ką.

Pasirašė Kontraktą 
Su C. I. O.

Adber Metai Products Co., 
kuri buvo paskelbus lokautą 
savo darbininkams, pasirašė 
kontraktą su plieno darbinin
kų CIO unija- Streikas auto
matiškai užsibaigė.

Irgi Pasirašė 
Kontraktą

Buggs Mfg. Co. iš Detroito, 
pasirašė pirmą kontraktą su 
CIO inžinierių unia-

Prezidentas Rooseveltas pa
sirašė bilių, kuris numato di
desnes bausmes už gabenimą 
streiklaužių iš vienos valstijos 
j kitą. Tokiems streiklaužiams 
skiriama iki $5,000.00 pabau
dos ir iki 2 metų kalėjimo.

Pasirašė Kontraktą
Su Unija

i\etna Standard Engineering! 
Co., kurios darbininkai didele, 
balsų dauguma atmetė projek

Plieno Industrija 
Nekaposianti Algų

Plieno darbininkų vadas 
Philip Murray paskelbė, kad 
derybos su keliomis stambio
mis plieno firmomis nebuvo 
svarstymo apie kokį nors algų 
nukapojimą geležies industrijo
je ir dar nei viena plieno kom
panija nepranešė norinti keisdi 
kontraktą su unija.

Prezidentas Rooseveltas kai-

Pasirašė Kontraktą
Thew Shovel Co., Lorrain, 

Ohio, pasirašė kontraktą su 
CIO unija jai laimėjus didelę 
daugumą balsų balsavimuose.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

modemiškuoju S. S. “Marieholm”.

Sėkminga Kampanija 
Pietvakariuose

Geležies darbininkų unija S. 
W. O. C. veda labai sėkmingą 
kampaniją suorganizavimui 
pietvakarių valstijų darbinin
kų- Susikūrė daug naujų loka
lų, o senieji padidėjo kai ku
rie 50 nuoš. Tikimąsi visos ei
lės naujų derybų ir naujų kon
traktų.

Nereik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per
Laivų išplaukimai iš New Yorko:

GRIPSHOLM: ....... Liepos 22, Rugsėjo 7
DROTTINGHOLM Rugpiučio 8, Rugsėjo 1 
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

Švediją.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ, ; - CHICAGO, ILL.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALfiS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. V AK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

IŠGILMINGOS ĮKURTUVES

PHIL’S
LIEKIERIŲ KRAUTUVĖS IR TA VERNO 

4346-48 Archer Avenue 
Archer ir Kedzie žiemių vakarų kampas

SPECIALAI — ŠEŠTADIENĮ TIKTAI
BOURBON WHISKEY Ledo-Šaltumo ALUS
Va paintės 27c 24c % galionas

If V O JI | Paintė 25c Kvorta 49c 
Penktadalė 37c ’/z gal. 85c

GALIONAS $1.59
Užlaikome visą eilę

CIGARŲ .. CIGARETŲ .... TABAKO

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

C. I. O. Unija Laimėjo 
Rinkimus

Borg-Warner dirbtuvėj, Chi
cago Heights, III., kurioj dirba 
400 darbininkų, didele balsų 
dauguma balsavimuose laimėz 
jo CIO unija- Po to kompani
ja pasirašė su unija kontraktą.

M -----

Kompanijos iFUnijos 
Piknikas

Phillips Punys and Tams Co. 
Cincinnati O., suruošė bendrą 
pikniką su CIO unija. Pikni
kas buvo labai sėkmingas. Lė
šas padengė pusiau kompani
ja ir unija.

Liepė Panaikinti 
Kompanijos Uniją

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba rado American Chain 
and Cable Co., New York, kal
tą už peržengimą Wagnerio 
Darbo Santykių akto, ir įsakė 
panaikinti kompanios uniją ir 
kontraktą su ja.

įsakė Pripažinti 
CIO Uniją

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba įsakė Burnside Steel 
Foundry Co. Chicagoj, panai
kinti kompanijos uniją ir pa
darytąją su ja sutartį, kartu 
pripažinti CIO uniją kaipo 
darbininkų atstovą derybose.

Kompanija Turi 
Atmokėt $12,500

Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos nuosprendžiu Castile 
Minin Co. iš Ironwood, Mich., 
turi atmokėti $12,500 užsiliku
sių algų tiems 18 darbininkų, 
kuriuos ji pašalino už priklau
symą CIO unijai. Be to visi pa
šalintieji darbininkai turi būt 
priimti į darbą.

Atgavo Algą, Bet 
Darbo Nenori

John J. Brownlee atgavo iš 
American Steel Foundries Chi
cago $1,250 nedamokėtos algos, 
kada jis buvo pašalintas iš dar
bo už veikimą unijai. Darbo ta
ryba taipjau įsakė jį priimti 
atgal į darbą. Pinigus jis pri
imsiąs, bet j darbą grįžti nema
nąs.

Išmetė Federaciją
e ■ I -■

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba nusprendė, kad Joliet, 
III, Wrought Washor Co. nu
traukė savo kontraktą su Am, 

. Darbo Federacija ir kad pripa
žintų CIO uniją.

—B.

KORESPONDENCIJA
Lietuvis Kandida
tuoja Į Šerifus 
Michigane

GRAND RAPIDS, MICH.— 
žinomas vietos žmogus Dan J. 
Smith užsirašė “Naujienas” 
pusmečiui ir žada būti nuola
tiniu laikraščio skaitytoju. Jis 
žada būti vietos Kent apskričio 
šerifu. Visiems lietuviams pa
tartina už jį balsuoti, nes jis 
lankosi visuose musų parengi
muose, palinksmina visus savo 
ristynėmis ir stoja už darbi
ninkus. Visuomet buvo už dar
bininkus.

Motiejus.
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JŪSŲ TAUPOMOSIOS
SĄSKAITOS ŠIAM BANKE

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ 
INVESTMENTAS PER 
DEPRESIJA

Jii Vertė Nenukrito.

Jos visuomet neša jums 100% 
savo vertės.
BUDAVOKIT JAS AUKŠTYN.

ATDARA:
9:00 vai. ryto iki 3:00 vai. p. p. kasdien 
9:00 vai. ryto iki 2:00 vai. p. p. šeštad.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANKc/CHICACO

Narys FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.

RAUDONGYSLIŲ 
LIGONIAI!

Vasara geriausias laikas gydymui 
be operacijos. Nelaukite, jei yra 
operacijos reikalas, gaukite DYKAI 
ekzaminaciją ir patarimą nuo 20 
metų specialisto—daktaro. Jis paro
dys įrodymus kaip gydoma be pei
lio. Namų ar ofiso gydymo būdas 
$1.00 ir $2.00—6 už $10.00 įtikins. 
Lengvų? išmokėjimai prašant, šau
kti Šiandien ar rašyti.

Dr. P. Schyman, 
Specialistas per 20 metų 

1869 NORTH DAMEN AVENUE 
Armitage 8200.

Reumatizmo Priešas
Skausmas rankose, ko
jose, kryžiuje, o po 
odos, tartum skruzdės 
landė. “MIZER” bu
telis kainuoja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 
N. Taylor Avė., Oak

Park. III. Telefonas Viliage 5591

Budriko Radio 
Programas
Budriko WCFL radio progra

mas ant trumpų bangų W.9XAA 
5080 k. su geru radio priimtu
vu bus pasiekiamas visose Ame
rikos ir Kanados dalyse, nedė- 
iioj, 6:30 vai. vakare, pagal 
Chicagos laiką. Bus leidžiamas 
šaunus programas, dalyvaujant 
simfonijos orkestrai iš 12 inst
rumentų ir žyrrtiai Chicagos 
Operos solistei Jadvygai Gricai- 
tei, kuri dainuos pritariant or
kestrai. *’

Bus smagu pasiklausyti gero 
muzikos ir dainų iš geros sto
ties, girdimos aiškiai ir gražiai. 
Programų direktorius ir vedė
jas Juozas Budrikas visus pa
linksmina intenacionaliu popu
ri iš stoties WAAF,. 920 k. ne- 
dėliomis ir pėtnyčiomis kaip 4 
vai. po pietų.

, — Rep. V.

Naujos Gėrimų 
Krautuvės 
Įkurtuvės

BRIGHTON PARK. — Lie
tuvių apielinkė susilaukė nau
jos gėrimų krautuvės, būtent 
Phils Liųuor Store and Tavern, 
4346-48 Archer avenue.

Savininkas ir vedėjas Phil 
Grupposo džiaugiasi galėsęs 
savo rėmėjus pilnai aptarnau
ti. Iki šiol vien taverno bizny 
tai buvę sunku atlikti. Be gė
rimų laiko ir visų rųšių taba
ko išdirbinių: cigarų, cigaretų 
ir paprasto tabako.

(Skelb.)

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

10 Colių 
CAKE DISH

Sviestui Padėti
Indas

IR
Viena 

Torielkaitė 
Kompotui ar 

Vaisiams 
PaduoĮį 

. ..... '. Ik ' ■

Seimininkės Pagelbininkai
Skalbiama Mašina ir Elektrinė
Ledaunė sutaupo pinigus ir už

vaduoja laiką ir sveikatą.

Sutaupysite $65.00 ant 1938 Elek
trinio Refrigeratoriaus 6 pėdų su 
5 metų garantija už $89.00.
General Electric 5 pėdų už $99.00 
Norge, 10 metų garant. už $89.00

Sutaupysit $40.00 ant geros, 
naujos Norge, ar Thor Skalbia
mos mašinos, pirkdami dabar. 
Skalbiama masina pati per sa
ve apsimoka.

Skalbiamos mašinos ir radi- 
jos sutaisomos jūsų namuose.

Pamatykite Budriko Krautuvėje naujas 1939-38 Radijas 
Pamatykite spalvuotuose paveiksluose inovies — “Save” 

dabar rodomuose kasdien Budriko krautuvėse. 
Pamatykite naujus vėliausios mados rakandus, 

Didelis Iškrovimas

Jos. F. Budrikis
3409-17 So. Halsted Street

Permainytas Naujas Telefonas:

Yards 3088-9 ir 2151
Išgirskite nedėlioj gražų radio programą iš Stoties WCFL, 970 k. 
Kituose miestuose girdimas ant W9XAA, 6080 k. nedėlioj pagal 

Chicagos laiką 6:30 vakare

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 23 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 
Pažymėkit ką norite.

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

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

IŠLAIDOMS PADENGTI

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

Adresas------------------------------------------------------ ----- ---- - ------

II .....UI.....JĮJĮ J
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(Tothe RUPTUREDĮ
CONSULT THIS SPĖČIAUST

Leiskit šiam 20 metų 
patyrusiam laisniuo- 
tam daktarui-speciali- 
stui sutaisyti jus tik
rai, arba pagydyti be 
operacijos. Pasekmin
gas būdas, kuris da
bar tūkstančius gydo. 
Stato naujus audi
nius, kaip oisteriskad 
išaugina perlus. Pa
tarimas ar ekzamina- 
cija be mokesnio ir 
prievolių.
Paraiščiai ir Gydymas 

kurie pagydė.
įsigyk patikimą, sau
gų Dr. Schyman pri
taikintą paraištį, ar
ba patirkite gydymą
be peilio. Darykit tai dabar. Vasa
ros mėnesiai geriausi. Pamatykite 
įtikinančius įrodymus, jei pagei
daujate. Atdara iki 8 v. v. sek
madieniais iki 2. Musų ‘paraiščiai 
geriausios kokybės ir patogiausi.
RUPTURE CORRECT-TO SERVICE 

Dr. P. Schyman, direktorius 
1869 NORTH DAMEN AVĖ. 

Armitage 8200.

Skelbimai Naujienose 
naudą dėlto, 

pd nn.eios Naujienos 
•ra naudingo*.

Ob BANDYKIT 

GAMTOS 
GYDYMĄ 

NEGALĖMS PAGYDYTI 
Nesvarbu kokios negalčs butą imkit 
gamtos gydymą, kad pasilluosuot nuo 
daugumos negalią, nežiūrint kur Jos ap
sireikštą,—švelnios, rimtos ar užslsenfju- 
dos. Tūkstančiai pagijo. Tarkls su 1S me
tą patyrusiu specialistu DYKAI. Jei ne
norit operacijos—šaukit Gamtos Gydymo 
raistą užtikrintam išgydymui namuose. 
Galima ir ofise gydytis už $1.00 ar $2.00 
ui patarimais ir eksaminacija dykai, kad 
įrodyti Jog galite susilaukti pagelbos su 
vienu atsilankymu. Nėra prievollą. Vie
nas gydymas vasarą atstoja 3 kitą laiką. 
Taip, tad neatidtliuok vėlesniam laikui 
<iel išlaidą. Krelpkit šiandien.

DR. P. SCHYMAN
(Specialistas)

Įsteigta 18 metų

1869 North Damen Avenue, 
Antras aukštas. Ann. 8200

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

sssssssssESaasssGsGsasas
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Ezcept Sunday by
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Hitleriškas frontas Lietuvoje
1—Apžv. —JT

Snbscription Ra tęs: 
per year 
per year 
per year

$5.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

in Canada 
outside of Chicago 
in Chicago

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.

Užsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams ______________
Pusei metų ......... ............ .
Trims mėnesiams_ ..._
Dviem menesiams ..........
Vienam mėnesiui .... ......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .....................  3c
Savaitei -....................   18c
Menesiui ~.......................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

“TĖVYNĖ” D’AUG ĮDOMESNĖ

Žemė darosi maža
Amerikos lakūnas Howard Hughes aplėkė aplink 

žemės kamuolį mažiaus kaip per keturias dienas. Tech
nikos atžvilgiu jo skridimas buvo paruoštas nepaprastai 
gerai. Jo lėktuvas buvo brangus ir aprūpintas daugybe 
instrumentų, kurių neturėję nei Lindberghas, nei Wiley 
Porst, nei Feliksas Vaitkus.

O betgi ir šiam lakūnui teko bereikalingai sugaišti 
kelionėje kelioliką valandų. Paryžiuje jisai turėjo už
trukti daugiau, kaip aštuonias valandas, iki buvo sutai
sytas užpakalinis “landing gear” ratukas, kuris sugedo, 
lėktuvui keliantis į orą New Yorko aerodrome. Paskui, 
nusileidžiant kitose vietose — Maskvoje, Omske, Ja- 
kutske ir t. t. — reikėjo ne tik pasiimti gasolino ir aly
vos, bet lakūnas turėjo ir šiek-tiek pasilsėti.

Jeigu ne šitie sugaišimai, tai kelionė aplink pasaulį 
butų buvusi atlikta per tris dienas arba greičiau. Taigi 
jau prie dabartinio aviacijos technikos stovio ši žmonių 
apgyventoji planeta pasidarė mažas kamuolėlis.
' Pasaulio valdovas, žmogus, ne taip jau gali didžiuo
tis tąja savo tėvyne. Ji viso yra tiktai taškelis erdvėse, 
apšviestas saulės spinduliais.

O betgi vos prieš trejetą šimtų metų dauguma žmo
nių dar manė, kad žemė tai — visatos centras, aplink 
kurį sukasi saulė ir žvaigždės. Ir kai italų mokslininkas 
Galijeo Galilei surado,;kad žemė ne stovi vietoje, bet 
“juda”, tai popiežiaus Urbono VIII Inkvizicijos teismas 
privertė jį to savo mokymo viešai atsižadėti, kaip here- 
zijos, priešingos religijai!

Juo daugiau žmogus įgyja mokslo, juo mažesnė da
rosi žemė. Tautos, gyvenančios už tūkstančių mylių nuo 
viena kitęs, pasidarė artimi kaimynai. Ar jos norės, ar 
ne, jos bus priverstos taip savo santykius sutvarkyti, 
kad jos viena kitai į kelią nepareitų. Tautų bei rasių 
neapykanta ir karai virsta absurdu, kuris turės išnykti.

Lakūno Hughes’o oro kelionė aplink žemės kamuo
lį yra dar vienas žinksnis į tautų susiartinimą, į geres
nę visos žmonijos ateitį.

“Tėvynės” 28 numeris jau 
visas suredaguotas naujojo re
daktoriaus, Kl. Jurgelionio, ir 
SLA laikraštis jau pasidarė 
daug įdomesnis.

Naujasis* redaktorius pirmon 
vieton stato Susivienijimo rei
kalus, todėl pirmame “Tėvy
nės” puslapyje jisai įdėjo atsi
šaukimų į SLA organizatorius, 
ragindamas juos ruoštis dar
bui, narių prirašinėjimui; už tų 
darbų 40-is seimas nutarė duo
ti organizatoriams didesnį at
lyginimų (atlyginimo planų iš
dirbs prezidentas su redakto
rium). Redaktorius* tikisi, kad 
šis naujų narių prirašinėjimo 
darbas padidins organizacijų ir 
duos galimumo jai plačiau vy
kinti savo sumanymus švieti
mo, jaunimo organizavimo ir 
kitose srityse, o nuo savęs jisai 
žada nuolatos rašyti “Tėvynė
je” apie organizatorių pareigas, 
kad jie daugiau išsilavintų ir 
galėtų sėkmingiau dirbti.

Žymi ir labai naudinga at
maina “Tėvynės” turinyje iš
daryta žiniose. Vietoje iwP~ 
tvarkytų palaidų pranešimif a- 
pie įvairius* dalykus, kuriais 
pirmesnysis redaktorius užpil
dydavo pirmų j į laikraščio pus
lapį (dažnai išsikepdamas- arba 
išsikepi j uodamas tas žinias iš 
dienraščių), naujasis redakto
rius deda pasaulio ir Lietuvos 
įvykių apžvalgas, iš kurių skai
tytojai galės sekti, kas* kuf de
dasi ir suprasti, kuria kryptim 
eina gyvenimas. Kl. Jurgelionis 
moka rašyti gyvai ir aiškiai, to
dėl nėra abejonės, kad šitų “Tė
vynės” dalį visi skaitys* rsu pa
mėgimu.

Pagalios, malonu yra paste
bėti, kad naujasis redaktorius 
visai aiškiai ir nedviprasmin^ai 
pasisako už demokratijų, pa
brėždamas, kad dem'pkratybe 
yra paremti ir Susivienijimo 
fraternalizmo principai. Jisai 
sako:

jie buvo išrinkti Scrantono sei
me. Kreipdamasis į tariamus 
“bendrafrontininkus”, kurie sei
me buk nuskriaudė “tautinio 
nusistatymo žmones,” jisai pa
reiškia :

“ . . . galime pasakyti, jog 
sandariečiai prie pirmos pro
gos galės pasiųst jums savo 
rezignacijas iš tų komisijų.”
Tai, tur būt, pagal tautiškų 

principų: Duok mums “visų ke
palų” — arba nieko!

Bet tokie rukštųs dejavimai 
ir grasinimai, rodo tiktai vienų 
dalykų, — kad sandariečių šu
lai yra labai prasti sportai. Ei
nant į kovų, reikia būti pasi
rengusiam ne tik laimėti, bet 
ir pralaimėti. Kas praleimėjęs

>
verkia, tas turėtų sėdėti užpeč-

MENKAS REPORTERIS

Tie Sovietų pabėgėliai
Dar vienas stambus sovietų šulas atsidūrė sveti

mam krašte ir “šunis karia” ant tos valdžios, kuriai ji
sai ilgus metus tarnavo. Tai — generolas Luškov, buvęs 
sovietų žvalgybos viršininkas Tolimuose Rytuose.

Jisai pabėgo į Mandžuriją ir dabar japonų spaudai 
duoda ilgus pranešimus apie baisų terorą Sovietų Są
jungoje ir Stalino diktatūros ruošimąsi karui. Gen. Luš
kov teigia, kad tie trockistai, kuriuos Stalinas tūkstan
čiais areštuoja ir galabija, nedarę jokių sąmokslų prieš 
sovietų valdžią arba prieš savo kraštą; diktatorius juos 
žudąs tiktai dėl to, kad jisai įsivaizdavęs juos esant jo 
priešais.

Bet pabėgėlis prisipažįsta, kad iki paskutinio laiko 
jisai ir pats padėjęs Stalinui tuos “trockistus” naikinti. 
Jeigu jisai mano, kad jie nebuvo sąmokslininkai arba iš
davikai, tai kodėl jisai juos žudė?

Su šitos rųšies “atsivertėliais” yra ta bėda, kad jais 
negalima pasitikėti. Arba jie melavo, tarnaudami Stali
nui, arba jie meluoja dabar, kovodami prieš Staliną. Jei
gu žmogus sutinka meluoti, kai valdžia jam už tai mo
ka, tai jisai gali meluoti ir kai jį pasamdo tos valdžios 
priešai.

Ta pati bėda yra su visais buvusiais bolševikais, 
pradedant Trockiu. Kol jie buvo prie sovietų vairo, jie 
be pasigailėjimo žudė visus bolševikų priešus, tikruo
sius ir įsivaizduotuosius. Bet pabėgę į užsienius, jie 
garsiai protestuoja prieš Stalino terorą!

Jie protestuoja ne dėl to, kad jie turi žmoniškes- 
nius jausmus, bet tiktai dėl to, kad Stalinas juos išspy
rė lauk. Jeigu Trockis šiandie sėdėtų Stalino soste, tai 
jisai šaudytų savo oponentus ne blogiau, kaip Stalinas. 
Gal būt, ir pats Stalinas jau butų po velėna; ir gal būt, 
gen. Luškovui nebūtų reikėję bėgti pas japonus.

Stalinai pasisekė, o jo oponentams ne. Tai visas 
tarp jų skirtumas. Bet jų principai vienodi. Jie visi što

“Taip jau savaimi supran
tama, kad mes stovime už 
demokratijų ir esame priešin
gi visokiai tiranijai. Tai glau
džiai jungiasi su giliais musų 
fraternalizmo principais. Tai 
musų dorovės pagrindinis 
dėsnys, nės* mes trokštame 
matyti visų žnionijų susijun
gusių brolybės ryšiais, taikoj 
ir meilėj siekiančių visų 
žmonių gerovės ir laimės šia
me pasaulyje.”
Fašistų suklaidintiems , žmo

nėms (tokių, deja, yra ir Su
sivienijime) šitas “Tėvynės” re
daktoriaus* pareiškimas nepa
tiks. Bet milžiniška 
SLA narių džiaugsis, 
laikraštis, pagalios, 
svyravimų pasisakė
principus, kurie jiems visuomet 
buvo brangus.

dauguma 
kad jų 

be jokių 
už tuos

PRASTI SPORTAI

Riaušės Klaipėdoje. — Naciškas jaunimas, kuris senes
nių diriguojamas daro visokias provokacijas. — “In- 
cindentas”’ Rygoje. — Persilaužimas Klaipėdos vo
kiečiuose. — Luchtas ir Zomeris yra nacių vadai 
Lietuvoje. — Vokiečių knygynas Kaune. — Lenkai 
su vokiečiais palaiko tamprius ryšius.

Luchtas ir Zomeris yra nacių vadai
•WT 1 v TT 1 •

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Aprašydamas* tų SLA seimo 
sesijų, kurioje buvo debatuoja- 
ma klausimas apie organo re
daktoriaus rinkimo būdų, p. P. 
Bajoras ^Tėvynėje” pasakoja:

rinktų 
pasako 
Grigai- 
Vipar-

“Kad redaktorių
Pild. Taryba, kalbas 
šie delegatai: Liutkus, 
tis, Michelsonas, kun. 
tas, Dr. A. Montvidas ir kt...
Tai netiesa. Kun. Vipartas 

visai nesvarstė klausimo, kas 
turi rinkti redaktorių, o tiktai 
protestavo prieš vieno delegato 
riksmų, kad spauda busianti 
“prikalta prie kryžiaus”. O Gri
gaitis kalbėjo tiktai apie redak
toriaus kontroliavimų, siūlyda
mas palikti'-jo rinkimo būdų, 
kaip buvo iki šiol, šituo klau
simu Grigaitis pateikė ir įneši
mų (“substitute”).

Toliau reporteris Bajoras ra
šo apie kitų sesijų, kurioje de
batai redaktoriaus* klausimu 
buvo tęsiami, ir sako:

“Delegatas M. Vaidyla pa
siūlo substitutų prie Dr. P. 
Grigaičio substituto... Dr. P. 
Grigaitis savo vakar pasiūly
tų substitutų ištraukia.”
Čia irgi netikslus aprašymas. 

Duoti substitutų prie substitu
to butų iš viso priešinga parla
mentinei tvarkai.

Delegatas. Vaidyla pasiūlė ne 
naujų įnešimų, o tiktai kitokį 
Grigaičio įnešimo suformulavi
mų. Tų suformulavimų Grigai
tis priėmė (nes apie tai buvo 
iš anksto susitarta), ir Grigai
čio “substitute” šitoje naujoje 
formoje praėjo.

Bet reporteris Bajoras ir čia 
suklydo, rašydamas, kad tas į- 
nešiinas buvęs “priimtas vien
balsiai”. Balsuojant įnešimų, 
buvo vienas balsas prieš. — p. 
Klingos. Visas seimas tai ma
tė, tiktai “Tėvynės” reporteris 
ne.

Sunkiausias dalykas, tur būt, 
yra paduoti tikrus faktus, ap
rašant kokį nors įvykį. Bet kas 
nemoka faktų pastebėti, iš to 
negali būti geras reporteris.

(Tęsinys)
Bet viena tik įdomu, kad 

vyksta lyg ir savotiškas persi
laužimas. Šitas persilaužimas, 
tur būt, vyksta Austrijos* įvy
kių akivaizdoje. Mat, ausitrai 
tik dabar tikrumoje įsitikino, 
kiek hitleriški užsimojimai yra 
tikri ir kiek jo duoti pasižadė
jimai laikomi. Juk austrai da
bar jaučiasi kaip prūsų oku
puoti. Nors ir austrai vartoja 
literatūrinę vokiečių kalbų 
spaudoje, bet' šiaip jau kalba 
austriška tarme. Seniau iki Hit
leriui čia neįsigalėjus, daug kas 
stengėsi šios* austrų tarmės nu
sikratyti,. bet dabar daug kas 
visai demonstratyviai pradeda 
visur, kur tik galima, kalbėti 
austrų tarme. Tuo pačir noru 
parodyti, kad jie ne vokiečiai 
ir vokiečių okupacijai neprita
ria.

taip pat įvairių vokiškų firmų 
atstovas tūlas Zomeris. Tai pa
siturįs žmogus, kuris Lietuvoje 
turėjo gerą biznį.

Be Klaipėdos krašto, pačioje 
Lietuvoje vokiečių labai maža 
yra. Daugelis jų vokiečiais tik 
todėl skaitosi, kad nėra katali
kai. Net vokiškai kiti nemoka 
kalbėti, o jei kalba, tai labai

laikomi 
daroma

sumeti-
Klaipė-

dabar

Ypač į Kaunu daugiausia vo
kiečių parsigabeno dar caro lai
kais pramonininkas Tilmansas. 
Kiti jų jau visai išlautėjo, bet 
kiti pasiliko Vokietijai visai pa
tikimi ir dabar virto nacional
socialistais. Kolkas vokiški na
cionalsocialistai visai čia viešai 
veikia tik tie, kurie yra Vokie
tijos pavaldiniai; kiti 
visai nuošaliai, bet tai 
tik takto sumetimais.

Taip pat lygiai takto 
mais* jie nesi jungia su
dos krašto nacionalsocialistiš- 
komis organizacijomis. Tiek 
Luchtas, tiek Zomeris abudu y- 
ra Vokietijos pavaldiniai, todėl 
viešai jų veikla ribojasi tik su 
Vokietijos pavaldiniais. Bet aiš
ku jie visokiais budais stengia
si paveikti ir vietos jau Lietu
vos piliečius vokiečius.

Luchtas ir Zomeris dabar tu
ri gero biznio laikus. Mat, Vo
kietijos firmos vengia turėti 
biznius su žydais, tai Lietuvos 
žydai, jei nori importuoti ku
rias nors prekes iš Vokietijos, 
kreipiasi į Luchtų arba Zomerį, 
nes šiuodu vokiečiai turi dauge
lio Vokietijos firmų atstovybes.

Tai tuodu vyrai veik nieko

Pralaimėję SLA seime Scran- 
tone, karštesnieji sandariečių a- 
gitatoriai įpuolė į tokį apmau
dų, kad dar ir dabar jie negali 
be piktumo kalbėti apie tų sei
mą. Oficialis sandariečių orga
nas grasina net boikotuoti Su
sivienijimų. Jisai sako:

“Sandariečiai ir kiti tauti
nio nusistatymo žmonės tęs 
savo darbuotę, gal daug in
tensyviau (? — “N.” Red.) 
negu ligšioliai/ gal ne susivie
nijimo rybose...”
Kitoje vietoje tas laikraštis 

praneša, kad sandariečiai, gal 
būt, atsisakysiu dirbti ir SLA. 
pastoviose komisijose, į kurias jų propaganda.

IŠ LIETUVOS
• Vilniaus lietuvių nė t redak
cijos iki šiol negauna laikraš
čių iš Nepriklausomos^* Lietu
vos. Laikraščiai iš Kauno siun
čiami, tačiau jie nežinia kur 
dingsta.
• Kaune pagrindinai remon
tuojama Vytauto Didžiojo baž
nyčia. Vyriausybė remonto rei
kalams paskyrė 15,000 litų ir 
renkamos aukos.
• Kaune grupė asmenų steigia 
draugijų, kuri rūpinsis lietuviš
kų tautiškų šokių grynimu ir

ja už diktatūrą, už smurtą ir terorą. Jų; tarpusavės ko
va demokratija visai nėra suinteresuoja.

Vokiečiams valdant 
austrai patyrė, kas yra necio- 
nalsocializmas ir kų jis tikru
moje žmonėms duoda. Kalėji
mai pilni žmonių prigrūsti. Ei
na žmonių kankinimai, o duo
nos nevisi turi.

Aišku, kad šiokios* žinios pa
siekia ir Klaipėdos vokiečius, 
todėl visai suprantama, jei jų 
mintyse atsiranda savotiškas 
persilaužimas, bet kiek jis gi
lus, kiek jis platesnes mases y- 
ra pasiekęs, s*unku spėlioti. Vie
na dabar tik galima aiškiai tvir
tinti, kad tokio,; persilaužimo e- 
sama, ar tai bus tik laikinas 
padarinys, tai tik netolima at
eitis galės pasakyti.

Nesant spaudos ir susirinki
mų laisvės, sunku kalbėti apie 
žmonių politinę nuotaikų, nes 
ji gali tik per visokius* koštu
vus pasirodyti ir, be to, gali tu
rėti grynai provokacinių tiks- 
hj.

Austrijos įvykiai parodė, kad 
komunistiniai nusiteikę gaiva
lai labai lengvai persimeta pas 
nacionalsocialistus. Taip pat Če
koslovakijos savivaldybių rinki
mai sako, kad tose vietose, kur 
vokiečių apgyventa ir kur se
niau buvo labiau įsigalėję ko
munistai, tenais dabar vokie
čių necionalsocialistai surinko 
daugiausia balsų,

Klaipėdos krašte vyriausias 
nacionalsocialistų vadas yra 
buvęs seniau komunistas. Tai 
suprantama. Komunistai dau
giau tos dienos efektais gyvena, 
juos lengviau paveikia visokios 
demagogijos ir provokacijos, o 
pagaliai! ir patys reakcionieriai 
iš pradžių padeda komunis
tams, kad paskui, juos sudoro
jus, galėtų įsigalėti. Tokia jų 
taktika. Jie visi veikia ne tiek 
į žmonių protų, kiek į jų jaus
mus, o jausmas lakus ir nepa
stovus daiktas, tai labai neten
ka stebėtis, jei šie kraštutinu
mai lemiamoje valandoje susi
eina.

Dabar kaip visur, taip ir Lie
tuvoje nacionalsocialistai pra
dėjo sparčiai vokiečius organi
zuoti. štai jau ir Lietuvoje na
cionalsocialistai turi savo vadą, 
tai Luchtas.

Šitas vyras jau iš senesnių 
laikų į Lietuvą atsibeldė kaip 
įvairių firmų atstovas. Seniau 
buvo visai ramus vyras, vare 
savo biznį, mėgino gerai įsigerti 
ir su mergomis paūžti. Neabe
jotina, kad jis Lietuvoje varė, 
jei ne kitų, tai bent ūkiškų 
špionažų.

Dabar tasai vyras jau orga
nizuoja Lietuvoje vokiečius ir 
yra paskirtas nacionalsocialistų 
vadu.

Jo artimiausias padėjėjas yra1 rius, Seimo išrinktas, nėra nie-

nedirbdami gauna gerus* komi
sus už tarpininkavimų. Kitaip 
tarus, jų nacionalsocializmas 
gerai apsimoka.

Luchtas gerai moka lietuvių 
kalbų ir Kaune plačiai yra ži
nomas. Seniau jis turėjo dau
giausia spaustuvių reikmenų 
vokiškų firmų atstovybes, o da
bar jau verčiasi įvairia preky
ba.

Taigi, vokiečiai ne tik Klai
pėdos krašte varo grynai na- 
cionalsocialistiškų propagandų, 
bet jau siekia visos Lietuvos.

Kaune be šių dviejų Hitlerio 
apaštalų yra ir daugiau Vokie
tijos įvairių firmų atstovų, ku
rie be tiesioginių pareigų dar 
atstovauja ir hitleriškas mintis.

Jie visi čia gerai uždirba, nes 
Lietuva daug visokių prekių 
importuoja iš Vokietijos, todėl 
jų firmos čia turi nuolatinius 
savo įgaliotinius.

Kaune yra vokiečių knygy
nas, kuris, kad ir mažų varo 
prekybų, bet turi daug tarnau
tojų, kurie visi be išimties yra 
nacionalsocialistai, šitas vokie
čių knygynas yra nacionalsocia
listų užeigos vieta. Tasai kny
gynas nieku budu iš apyvartos 

t 

negalėtų išsiversti, jis visų lai
kų yra iš Vokietijos šelpiamas. 
Tai savos rūšies vokiečių pro
pagandos biuras.

Kaip kas iš lenkų jau iš se
nesnio laiko su šiais vokiečiais 
palaiko tamprius 
lenkų dvarininkų 
niai šio vokiečių 
jentai. Lenkai vis 
voje įžūlesni. Jų
drąsiai pradeda rašyti. Reikia 
manyti, kad dėl jų cenzūra pa
sidarė minkštesnė: mat, diplo
matiniams santykiams .susida
rius, reikia savos rūšies manda
gumų rodyti.

Be Klaipėdos krašto, vokie
čiai Lietuvoje turi mažutį dvi
savaitinį laikraštukų, kuris čia 
jokios įtakos neturi. i

i.Tųi tokios naujienos iš hitle
riško fronto Lietuvoje. —P.

ryšius. Daug 
yra nuolati- 

knygyno kli- 
darosi Lietu- 
dienraštis vis

A

Iš SLA Seimo
SESIJA 7-ta

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

(Tęsinys)
Tačiau Dr. Montvidui kal

bant kai kurie tautiškai nusi
teikę delegatai bando sukelti 
triukšmų ir visa eilė delegatų 
prašo balso ir šioj sesijoj, pir
mininkaujant vice-prezidentui 
J. K. Mažuknai, pasidaro tikrai 
sunkus darbas Seimo tvarkų 
palaikyti. Išrodo, kad tam tikra 
dalis delegatų yra didelėj de
speracijoj. Tikrai stebėtina, kad 
visai niekas nekelia jokių triuk
šmų dėl kuopų siūlomų refor
mų prezidento ir iždininko urė
duos. Buvo svarstoma be jo
kios baimės ir įsikarščiavimų 
ir šiuose klausiniuose niekas 
niekur nematė jokio blogo, — 
net nė pasikėsinimo “prieš de
mokratijų”.

štai, gauna balsų adv. Raste
nis ir pradeda bauginti Seimų, 
kad Seimui nutarus redaktorių 
samdyti, vietoj rinkti Seime, 
lai butų panaikinta demokrati
ja ir tada Susivienijime butų 
taip, kaip pas Hitlerį ir Musso
linį. Tautiškai nusiteikę delega
tai karštai ploja.

Gauna balsą Dr. P. Grigaitis 
ir siūlo Seimui maždaug seka
mą pataisymą: kad organo re
daktorius butų renkamas Sei
mo, bet kad Pildomoji Taryba, 
rekomenduojant Apšvietos Ko
misijai, galėtų redaktorių pra
šalinti už papildytus prasižen
gimus arba už neatlikimą pa
reigų. Pataisymas paremtas ir 
Dr. Grigaitis savo kalboje nu
rodo, kad pagal dabartinį Kon
stitucijos patvarkymą, redaktor

kam atsakomingas ir už jokius 
prasižengimus niekas jį negali 
prašalinti, nors pačios Pildomo
sios* Tarybos nariai gali būti 
prašalinti už prasižengimus ar
ba už neatlikimų savo pareigų. 
“Tai kodėl mes turėtumėm bi
joti savo organo redaktorių pa
dėti po tokia pat kontrole, po 
kokia yra visa Pildomoji Tary
ba?” Dr. Grigaitis klausia Sei
mo.

Po Dr. Grigaičio kalbos kal
ba Brazauskas, adv. šalna, 
Klinga ir Vaidyla ir visi su įsi
karščiavimu rėkia sutartinai, 
kad jie nenori “Hitlerio, Mus- 
solinio, Stalino tvarkos Susi
vienijime”. Bet tie kalbėtojai, 
smerkdami Hitlerį, Mussolinį ir 
Stalinų, visai neprisiminė apie 
Smetonų, kad ir tenai demo
kratijos mažai tesiranda.

Tikrai juokingai išrodė gir
dint Klingų taip karštai ginant 
demokratijų, nors tasai žmoge
lis, kaipo ištikimas Voldemaro 
sekėjas, visur ir visados iš de
mokratijos tyčiojosi. Nors tik
renybėje visi tie tautiški kalbė
tojai, kurie taip karštai gina 
demokratijų, patys neperdau- 
giausiai tiki į demokratijų ir 
žino, kad šiame Seime visai 
niekas* prieš jų nesikėsina, ypa
tingai kai Dr. Grigaitis įnešė 
pataisymų prie kuopos įnešimo, 
kad Seimas rinktų redaktorių, 
tik kad jis butų kontroliuoja
mas taip kaip ir Pildomosios 
Tarybos nariai.

Reiškia, tautininkai po prie
danga demokratijos vartojo
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

SIFILIS
Rašo Dr. A. Yuška

(Tęsinys)
Salvarsan arba 606 buvo im

portuojamas iš Vokietijos ir 
brangiai kainuodavo, o pasau
linio karo laiku visai nebuvo 
galima jo gauti. Del to ameri
kiečiai buvo priversti pasiga
minti savo salvarsaną. Nuo to 
laiko sifilio gyduolės keleriopai 
atpigo. Tais laikais laikraščiai 
daug rašinėjo apie surastą gy
duolę ir nepaprastai stebėtinai 
greitą išgydymą sifiliu sergan
čių ligonių. Bet salvarstanu gy
dytiems ligoniams neilgai buvo 
lemta džiaugtis, nes sifilis, il
gai nelaukus, atsikartodavo. 
Gydyti ligoniai iš naujo pradė
davo sirgti ir gydytojams pri- 
seidavo grįžti prie senųjų gyv
sidabrinių gyduolių. Dabar sifi- 
litikai yra gydomi pamainant, 
salvarsaną gyv-sidabriu ir dar, 
vėliau surastu vaistu, bismuthu. 
Salvarsano gerinimas tęsėsi il
gai, net iki buvo padarytas 914 
eksperimentas, ir dabar jis yra 
keleriopai geresnis už pirmąjį 
salvariną.

Kai pirmutinis 606 arba sal- 
varsanas atsirado, jis buvo ne
tobulas. Gydytojams* reikėdavo 
įsigyti specialį aparatą, ir pjau
styti ligonio ranką, kad sura
dus kraujagįslę. Salvarsano mil
telių buvo daug, apie du šaukš
teliu. Jų ištirpinimui reikėdavo 
apie pusę kvortos vandens ir 
tai milteliai labai sunkiai pasi
duodavo tirpinami. Tais laikais, 
man esant mokiniu, profeso
rius paduodavo salvarsano įčir- 
škimur prikratyti,’ ’kad gerai 
milteliai ištirptų. Mes, mokiniai, 
pasiskailydami apie rengiamą 
butelį valandą laiko ' purtyda- 
vom butelius iki pavargdavo 
rankos. Dabar, įčirškimas sal

varsano yra dešimteriopai pa
gerintas, jį vartojant sifilitikai 
greičiau apgyja ir tarpais pa
mainant gyv-sidabriu arba bis
mutu, duoda geras pasekmes. 
Nors dabartinis* gydyinas dar 
neatsakančiai ištobulintas, bet 
yra daug geresnis negu seniau 
buvo. Pirmiau ligoniams reikė
jo gydytis apie tris metus, o 
dabar išgydoma nuo vienų iki 
trijų metų. Tas priklauso ku
riame laipsnyje sifilis pradeda
ma gydyti arba kaip ilgai jis 
yra užsinuodijęs. Gydymui daug 
prisideda ligonio išvystytas nuo 
senų lakių imunitetas ir jo ypa- 
tiškas atsparumas.

IŠGYDYMAS. — Klausimas, 
ar sifilis yra išgydomas “ant 
visados”, ar tik sifilio požymiai 
išgydomi kuriam laikui? Tas 
klausimas gal ilgai dar bus dis
kutuojamas. Seniau gydytojų 
buvo manoma, kad užsikrėtęs 
sifiliu ligonis niekados negali 
būti išgydytas, tik sifilio požy
miai išgydomi, kad ligonis ga
lėtų gyventi linksmas ilgą am
žių ir butų apsaugotas nuo už
krėtimo sveikųjų žmonių, iki 
suserga kita liga ir numiršta. 
Bet tankiai taip vadinamas iš
gydytas “sifilitikas” po kelių 
metų vėl suserga sifiliu.

Kiek yra žinoma gydytojams, 
vieną kartą užsikrėtęs sifiliu li
gonis būna imunizuotas, tai y- 
ra .antrą kartą negali užsikrės
ti sifiliu. Dėl to reikia manyti, 
kad apgydyti ir nusilpninti se
ni sifilio parazitai yra nevisai 
išnaikinti. Jie palengva per ke
letą metų veisiasi, auga, bujo
ja ir dauginas, iki pripildo vi
są sistemą. Tokiu' budu ligonio 
įgytas imunitetas neatsilaiko, ir 
ligonis iš naujo sifiliu suserga.

Dabartinė gydytojų 
yra tokia, kad mažas nuošim
tis sifilitikų, kurių liga labai y- 
ra užsisenėjusi ir dirksnių — 
nervų sistema yra parazitais 
pripildyta ir pažeista, būna ne
išgydomi. Kiti visi sifilitikai, 
gal su maža išimtim, būna visai 
išgydomi. Bet tie ligoniai be 
pertraukimo, nuoširdžiai priva
lo gydytis nuo vienų iki dviejų 
metų, ir per tą laiką turi būti 
įčirkšta į sistemą nemažiau 
kaip 30 dožų salvarsano ir apie 
40 dožų gyv-sidabrio arba bis- 
mutho. Tik tuomet nepatiria
ma sifilio atsikartojant. Gydy
mas tik iki to laiko, kada krau
jo patyrinėjimas nebeparodo si
filio parazitų — nuodų arba 
požymiai, skausmai išnyksta, y- 
ra neužganėdintas, tik laikinas 
išgydymas.

Karvelis, išvežtas apie šimtą 
mylių, jis greitai parlekia, o 
nuvežus penkis šimtus mylių 
jam užima ilgesnį laiką parlėk
ti namo. Taip ir sifilio liga, 
trumpą laiką gydyta, o neišgy
dyta, gali atsikartoti po kelių 
metų, o ilgai ir gerdi išgydyta, 
jei ir sugrįžta, tai užima kelias 
dešimtis metų. Tuo tarpu ligo
nis pasensta ir nesulaukia jo 
sugrįžimo. Sąžiningi gydytojai, 
išgydę sifilį, negarantuoja atsi
kartojimo. Tik atsargumo dė-

nuomonė lei pataria ligoniui kas metai
duoti išegzaminuoti kraują ir 
pertikrinti, kad sifilis nebeatsi
kartojo.

BAIMĖ SIFILIO nereikia 
bijoti, tik reikia saugotis jo ly
giai taip, kaip ir kitų užkrečia
mų ligų. O nelaimei pasitaikius, 
reikia suglaustai laikytis šeimy
nos gydytojo patarimo. Žmo
nėms — kas yra paslaptinga, 
tas ir baisu. Kai pasiseks visuo
menei geriau sifilį pažinti, tai 
ir baimė išųyks. Gal ir įbaugin
tų žmonių visokie išnaudotojai, 
nesąžiningi “daktarai”, svieto 
gelbėtojai” ir socialvorkeriai”, 
neturėdami kuo nežinančius pa
bauginti, išnyks, nes jų įplau
kos sumažės.

Dabartiniu laiku valdžia pa
skyrė $15,0.00,000.UU kovo i su 
sifiliu. Dar kartą pagalvokit, 
penkiolika milionų dolerių 
žmonių pinigų, “išŠaudymui” 
sifilio parazitų. Reikia stebėti 
iš kur tokia didelė baimė atsi
rado, ir kas bus tie kovotojai? 
Nereikia nusiminti, mums pa
prastiems gydytojams netoks 
kovoti. Atsiras kas kovą varys 
pirmyn ir be Uncle Šamo pini
gų. Ar tai ne baimės padaras? 
Sifilis buvo kovojamas ir jo gy
dymas* gerinamas be valdžios 
penkiolikos milionų.

(Bus daugiau)

IŠ SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AM. SEIMO
kaną prie ‘“kitų”. Tik vienas 
dalykas buvo aišku, kad tas 
“tautiškas demokratijos gyni
mas” buvo suplanuotas iš ank
sto ir kad po priedanga gyni
mo demokratijos buvo mano
ma pasukti į m v o pusę svyruo
jančius kai kuriuos Seimo dele
gatus.

Ar tas tautininkams pavyks 
ar ne — tai tik paaiškės rytme
tinėj sesijoj.-|O kad tautininkai 
moka visokiųi.-“triksų” iškrėsti 
SLA Seimuose, tai nėra jokia 
naujiena. Tur būt dar daugu
mas SLA Seimų delegatų atsi
mena “tautiškus triksus” Pitts-

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

Nėra Stipresnės Įstaigos Dėl I
TAUPYMO

t
 TURTAS VIRŠ: $2»500>00g:00 Į
Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196,575.00 |

KIEKVIENO ASMENS PINIGAI |
Apdrausti iki $5,000.00 ĮTaupytojams i

IŠMOKĖJOME ja n/ 
DEVIDENTO Ak /ODuodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERALI
SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION I

OF CHICAGO
JUSTIN MACK1EWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679 
 CHICAGO, ILLINOIS 

PIRKIT ANGLIS DABAR

Adam BernadiŠius, Sav.

Patariu visiems savo kostume- 
riams pirkti anglis dabar, kuo
met kainos žemos, anglys sausos 
ir pristatymas lengvas. Mes par
duodame visokių rųšių anglis: 

Petroleum Carbon ir t. t 
Pirkdami anglis dabar, sutau

pysite daug pinigų

Grant Works 
Coal Yard

16th ST. ir 49th CT. 
CICERO, ILL. 

Phone Cicero 311

(Tęsinys iš 4-to Pusi.) 
šlyščią demagogiją, kad apgy
nus ne demokratiją, bet p. Vi
tai tį kaipo “T.” redaktorių, 
matomai, būdami pilnai įsitiki
nę, kad jų remiamas redakto
rius ir vėl laimės.

•Na, o jei tautininkai nebūtų 
buvę perdaug optimistai ir bu
tų nujautų p. Vitaičio pralaimė
jimą, tai jie nebūtų gynę taip 
karštai “demokratijos” ir, gali
mas daiktas, jie patytf butų sto
ję už tą kudjjbs įnešimą, prieš 
kurį taip drūčiai kovojo. Tuo- 
mi gal būt buvę daug daugiau 
pagelbėta p. Vitaičiui pasilikti 
“Tėvynės” redaktoriaus 
je...

Taip pat, ne mažiau buvo 
juokinga girdėti ir poną Jurgė- 
lą kalbant ir nuduodant didelį 
demokratijos “čempioną”.

P-ia Bernotienė iš Grand Ra- 
pids, Mich., kaipo paskutinė 
kalbėtoja, pasakė graudingą 
prakalbą už “demokratiją” ir 
pilnai pritarė’tautiškų kalbėto
jų chorui.

Nežinia kuomi ta visa “au
dra šaukšte vandens” butų pa
sibaigus, jei ne Seimo Rengimo 
komisijos pirmininko p. Stepa
nausko prašymas, kad šioji se
sija butų uždaryta kaip 4 va
landą po pietų, nes* toje pačio
je svetainėje tą vakarą turėjo 
įvykti Šeiminis Bankiėtas ir 
viešbučio darbininkai norėjo 
kiek anksčiau pradėti ruoštis iš
kilmėms

“Tautiški manevrai”
Sesija lieka uždaryta ir nu-' 

triaukiami karšti Šeiminiai de
batai. Bet ir Sesijai užsidarius 
delegatai nesiskubina skirstytis, 
pasidalinę į mažus būrelius vie
ni kalbasi, kiti ginčijasi. Iš tų 
kalbų tenka girdėti, kad kai 
kurie tautiškai nuulteikę dele
gatai didžiuojasi, kad jie esą 
dideli “demokratijos gynėjai”. 
Tačiau ir tarpusaviai pasikalbė
jimai lieka nutraukti šeiminėje 
svetainėje, nes viešbučio darbi
ninkai su šluotomis pradeda 
“šluoti” laukan ne tik, sąšlavas, 
bet ir delegatus.

Apleidus svetainę ir einant į 
kambarį tenka susitikti su Cen
tro Sekretorium Dr. Viniku. Jis 
mane ir užkalbina: “Matai, p. 
Bakanai, jus kitą kartą būda
vot kairėje pusCje, o dabar mes 
perėjom į kairę, reiškia, pasi
mainėm rolėmis.” Matomai, Dr. 
Vinikas norėjo jūsų Korespon
dentą įtikinti, kad tautininkai 
savo demagogija buk giną “de
mokratiją”.

Matomai, Dr. Vinikas save

vieto- i burgho ir Detroito Seimuose, 
kur būdavo skleidžiami, be jo
kio pamato, gandai apie adv.
Bagočiaus areštavimą.

Dauguma laikraščių skaityto
jų dar tur būt nėra pamiršę ir 
tą garsųjį ne tik buvusio “T.” 
redaktoriaus p. Vitaičio, bet ir 
kitų tautiškai nusiteikusių laik
raščių riksmą prieš Naujienų 
menamą “pylą” Seimo delega
tams.

Tai ir sį “tautišką demokra
tijos” gynimą galima priskai- 
tyti prie tų pačių triksų ir blo- 
fų. Tik reikia labai abejoti ar 
tuomi tautininkai ką atsieks.

S. Bakanas
(Bus daugiau)

Suvažinėjo Du 
Mažus Berniukus
Pakliuvo Po Automobiliu Eida

mi Per Gatvę
Prie Mayvvood rotušės*, 125 

S. 5th avenue, automobilis su
važinėjo du mažus berniukus— 
brolius Richard, 6 m., ir Leroy 
Cross, 5 m. amžiaus. Abu ėjo 
skersai gatvę laižydami “ice- 
cream” komis ir, matyt, auto
mobilio nepastebėjo. Abu pa vė
jingai sužeisti. Paguldyti Mel- 
rose Park ligoninėje.

Nelaimė prie 95 ir Harlem
Prie 95 U i ir Mariem susidū

rė dvi mašinos ir keturi žmo
nės, trys moteriškės* ir vienas 
vyras buvo sunkiai sužeisti. 
Viena sužeistųjų, Mabel Wilson 
iš Harper, Kansas valstijos, bu
vo paguldyta šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
SunsetPark Darže

priskaito prie “vienų”, o Ba- 135th IK ARCHER AVENUE

Dabar eina pats didžiausias naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas

COOK COUNTY FINANCE C0.
Prie 1340 W. 63rd St.

Ateikite į didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matytą parodą

Nesvarbu kokios gamybos ar modelio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kaina, kokios KITUR nerasite.

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Chicagoje, parduodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
karų skaičių ir didžiausį pasirinkimą Jungt. Valstijose. 
Mes parduodame daugiau karų negu bile dešimtis dylerių 
kartu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kostumierių rekordas yra ge
riausia jūsų patenkinimo garantija. Mes absoliučiai užtik
riname jums geriausį pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti.

Virš 300 puikiausių karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie naujutėliai.

Virš 100 karų naujausių 1938 modelio.
Virš 150 karų — 1937 modelio.
Ir likusi 1936—1935 ir 1934 modeliai.
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 metų modelio karą už 

taip pigiai kaip $395, ir 1937 karą už $295. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikia jums nė grynų pinigų. Jūsų kreditas pas mus geras.

Visi karai turi musų 90 dienų garantiją ir 10 dienų va
žiavimo bandymą. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga proga ir sutaupykite 
šimtus dolerių.

Jūsų seną karą priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusią dalį išsimokėti.
Atdara kasdieną iki 9:30 P. M. ir visą dieną sekmadienį

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas komisLIEPOS
Išpardavimas

Užpildykit 3 kambarius geros rųšies 
Rakandais, vertės $250.00 už

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

U T I L IT Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 S o. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

FILMS DEVELOPED

TAISYKIT SAVO NAMUS ’
SUTAUPYKI? 30%

Nereikia pinigų, 5% palūkanų 
1-2-5-10 metai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porėtai
Viftkų flatai 
Garažai

Stovų dengimas 
Asls-stos kalimas 
Phimbingai 
šildymas 
M alevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

I A L U S -- S P E C
, KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS CO1C ir aukšč

Musų Kainos Žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD »44O

ATLAS BUILDERS CO.
Laisniuoti ir apdrausti kontraktoriai 

Statytojai nuo 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( biTeath ) 
uĮik'i t _____

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

•Vith the best to choose from theee daye, em» 
ployers favor the person whc is most attrac- 
tive. In business lite aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybod/ cuffers from thie 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the rausė of most cases. Decaying 
teeth and poor digestlon also cause odors.

The ųulck, pleasant way to fmprove your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha! ta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomee the oaort themselveB. 
Your breath becomes sweet and agreeable. Iv 
'»*ii not offend others.

If you value your job and your friends, usa 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam* 
L>crt Pharmacal Company, St, Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

PARSIDUODA PO

6 ŠMOTŲ $2.75
SETAS!

NAUJIENŲ Q Q p
Skaitytojams v V U

TIKTAI
V SU 6 KUPONAIS

J Kitus Miestus 15c Extra
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU ................. KUPONUS
SIUNČIU ..................... PINIGŲ
Atsiųskit man ......................... —
Vardas ....................... ..................
Adresas .......... t—............. .........
^Liestas
V aisti j a ■•■■■■ ....m.
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Taut. Parapijoj 
Išvažiavimas

Bridgeporto Liet. Tautiška 
parapija ruošia išvažiavimą- 
pikniką rytoj darže netoli T. 
Kapinių. Valdyba, komitetas ir 
kun. Linkus kviečia parapijos 
draugus atsilankyti, pašokti, 
pažaisti ir pasidžiaugti kitais 
“prašmatnumais”. (Sp)

ną Kaziunus, jų puikiame va- 
sarnamyj prie Mills Point, Wis*.

O šiomis dienomis pats p. 
Simonas M. Skudas irgi išva
žiavęs ten pasisvečiavo ir par
sivežė savo širduką namo, nes 
reikalai — biznis neleidžia il
giau atostogauti.

Vakar pradėjo popieriuoti- 
maliavoti kaip savo ofisų, taip 
ir koplyčią. Reikia priminti, p. 
Skudas yra vietinis graborius, 
718 W. 18th St.

Palieka Pats Vienas 
Duoną Kepti

Šiomis dienomis buvo trupu
tis permainų Cicero Rye Bread 
Bakery kepykloj. Andrew Bal
nis dabar vienas palieka šios 
įstaigos savininku, bet sako 
duonos “nemainys”. Kepykla 
po antrašu 934 W. 29th Street 
keps tokią pat skanią ir mais
tingą ruginę duoną kaip visuo
met, — gal ir skanesnę, jei ga
lima, sako ponas A. Balnis.

“Laimingai”, sakome 
“su kepimu duonos ir su 
biznio reikalais! —F.

Walter Sharka 
Atostogauja 1

Šiomis dienomis gavau laiš
ką nuo Walter Sharka, Keistu
čio Kliubo fin. raštininko, ku
ris praneša, kad šiuo laiku ran
dasi Wisconsin Delis, ir viskas 
yra “fain”. Siunčia keistutie- 
čiams daug gerų dienų, 
sugrįš. —Steponas.

Parke, prie Lake Michigan.
Aną dieną p. Kikas buvo la

bai nusiminęs, nes jų tymas 
pralošė “gėmį”. J. Kikas buvo 
labai nusiminęs ne vien dėl to, 
kad “gavo išpilti kailį” (musų 
nauju žodžiu “pylos”), bet jų 
tymas net ir savo “bolę” pra
lošė.

Užpereitą dieną jau jų “ty
mas” atsilankė ir “apkūlė” 
Sargents’ Drug Stores ir H. 
Keeley’s. Bet p. Kikas* prašė 
nerašyti, kad jie pralošė Park 
and Davis vaistų išdirhėjams. 
Čia reikia pastebėti, kad p. Ki- 

ščore

Iš Cicero Kareivių 
Draugijos Veikimo

Rytoj Svarbus Pusmetinis 
Susirinkimas

|=<atno=Į
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Tuoj

kas nelošė, bet buvo 
keeper”.

Pavogta Kede

mes, 
visais

Iš “Pirmyn” 
Ekskursijos

Pp. Skudai gavo du atviruku 
ir laišką nuo s*avo dukters, ku
ri yra išvažiavus kartu su cho
ru Pirmyn Lietuvon, bet tie 
laiškai buvo tik iš kelionės.

South
10 d.

P-lė Estella Skudaitė-Griga- 
liunaitė rašo, kad be galo yra 
sužavėta kelione ir visa padė
tim. Ji nei nebuvo sapnavus, 
kad pasaulis turi tokių, dailių 
gamtos grožių ir švarių, išpuoš
tų miestų. —Bynsas.

paprastai, pp. Chernauckai iš
sinešė kėdes laukan prie durų 
atsivėdinimui, nes kiekvienas*, 
saulutei nusileidus, mėgsta at
vėsti ir pasilsėti po nukamavi- 
mo tos musų, taip labai mėgia
mos žiemos laiku, saulės.

Ir taip pasilsėję jie rengėsi 
eiti vidun, bet atsitiko, kad bu
vo pamiršta įnešti vidun kėdės*. 
Dabar pp. Chernauckai neteko 
geros kėdės, o juokdariai sako: 
“Kam kėdė kojas turėtų, jeigu 
vietoje stovėtų”.

CICERO. — Rytoj, 1-mą va
landą po pietų, Draugystė Lie
tuvos Kareivių laikys savo pus
metinį susirinkimą Liuosybės 
svetainėje, 14th ir 49th Avė. 
Kaipo pusmetinis, tas susirin
kimas yra svarbus visais at
žvilgiais ir nariai • privalo da
lyvauti, užsimokėti duokles, iš
klausyti raportų iš valdybos 
veikimo, taipgi išgirsti raportą 
apie buvusį pikniką.

Kaip jau žinoma, piknikas 
nusisekė. Rengimo komisija tik 
šypsosi ir visiems dėkoja už 
paramą, ypatingai F. Zajauskui, 
šauliui ir daugeliui kitų drau
gijos rėmėjų 
žmonių.

Jau butų 
apie metinį 
turi įvykti
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet, metinis parengimas

narių ir pašalinių

laikas pagalvoti 
parengimą, kuris 
lapkričio mėnesį.

Jonas Ramanas 
Jau Sveiksta

Jonas Ramanas, 4152 
Campbell Avė., birželio
tapo urnai išvežtas į Hines li
goninę, kur tapo padaryta sku
bi aklosios žarnos operacija.

Liepos 5 d. Jonas sugrįžo į 
namus ir dabar gerai jaučiasi. 
Jonas yra Dariaus-Girėno Pos
to 271 narys ir geras* naujienie- 
tis. —Steponas.

Atostogos, 
Atostogds

Tas važiavo, tas parvažiavo 
iš atostogų. Tokios* paskutinių 
dienų žinios. Gerai, labai ge
rai, atostogos priduoda žmo
gui sveikatos ir energijos to
lesniam gyvenimui ir geresniai- 
pasekmingesniai darbuotei.

Musų tarpe irgi yra tokių,
kurie atostogauja. Štai, p-ia Į du kartu, su kitų vaistų išdir- 
Marijona Skudas visą savaitę bystėmis bei vaistinėmis taip 
išbuvo pas pp. Mikolą ir Hele- vadinama “soft bąli’ Burnham

Seni Sportininkai
Kas manė, kad tik jaunuo

liai mėgsta sportą?
Štai pas mus' musų kolonijo

je gyvena pp. Teresė ir Juoza
pas Kikai. Neužtenka, kad šie 
žmonės darbuojasi musų vietos 
draugijoje, Amerikos Legijone 
— Dariaus ir Girėno PosCe, 
bet dar p. Juozapas Kikas už
siima ir beisbolu.

Mat jis tarnauja Wright and 
Lawrence vaistinėje, kurios 
tarnautojai turi sudarę beis- 
ball tymą.

Šis tymas Wright and Law- 
rence, 53 E. Washington St., 
lošia kas savaitę, o kartais ir

Išsiėmė Leidimus
Vedybom's
(Chicagoje)

Ralph Humphrey, 31, su An- 
toinette Belskis, 23

Bruno Gurgul, 24, su Ann
Lorenz, 19

Vance Tobolt, 23, su
Yurk, 23

Elmer Rezek, 21, su
Dūda, 20

Gavo
Perskiras

Estelle Baltus nuo
Baltus

Piknikai;
Piknikai!

Bertha

Wanda

Bruno

SUSIRINKIMAI

O Rytoj Dambrausko farmoje, 
prie Willow Springs Road, Uti- 
lity Liąuor Distributors, 5931 
S. Ashland avė., piknikas. Pro
gramas, dovanos, gera muzika, 
ristynės. Sav. Frank Dzimidas 
kviečia vistas klientus ir drau
gus atsilankyti.
O Daniels darže, vieną mylią 
nuo Kean avenue prie 81 s t, 
Lietuvių Jaunimo Kultūros Ra
telio piknikas rytoj, liepos 17 
d. Bilietai po dešimts centų.

. Žurkauskas, pirm.

Nedėlioj, liepos 17 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj, įvyks 
svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” pusmetinis susirinki
mas. Bus svarbių pranešimų ir nutarimų. Prašom narių 
susirinkti. Taipgi nariai atsilikę su mokesčiais malonėkite 
užsimokėti.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio Kliubo 12 
Ward mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, liepos 17 
dieną, 1 v. p. p. Hollywood svet., 1417 W. 43 St. Nariai 
privalo skaitlingai susirinkti ir pasirūpinti su užsilikusiais 
mokesčiais. —Paul J. Petraitis, rašt.
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Draugystės Susivienijimas Brolių ir Seserų Lietuvių piknikas 

rytoj, liepos 17 d., Justice Park, prie 82 ir Kean avė., Lie
pos? darže. Pradžia 1 vai. p. p. Komisija ir valdyba kvie
čia visus narius atsilankyti ir atsivesti savo draugus. Bus 
gera muzika, skanių užkandžių, visokių pasilinksminimų. 
Katrie atsilankys į išvažiavimą ir įsirašys į draugystę, bus 
priimami nuo 18 iki 45 metų be įstojimo mokesčio.

A. Grišius.
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 geriaus prisirengti. Atsilankę pamatysite.

Komitetas.

9 Upytės Draugiško Kliubo iš
važiavimas rytoj, Antano But
elio farmoje, Willow Springs 
Road ir 83rd st., Willow 
Springs, III. Komisija kviečia 
visus draugus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.
• Bendras* piknikas ruošiamas 
LDS kuopų: Roseland—133, 

204, West Pull- 
Burnside — 72, 
130th ir Cottage 
liepos 17. Ketu-

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JS1GYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. IŠsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

•h*

mano — 2, 
Rossi darže, 
Grove, rytoj, 
rios piniginės dovanos, bilietai
po 10c. Dalyvaus Roselando 
Aido choras, geras orkestras. 
Pelnas — delegatams į LDS 
seimą. Trokai veš žmones už 
15c į abi puses*: nuo Mackevi
čiaus svetainės, 1036 E. 93rd, 
12 vai.; nuo LDS svetainės, 
10413 S. Michigan, 12:30 vai.; 
nuo West Pullman Zalatoriaus 
svetainės, 700 W. 119th — 1 
vai. Komisija kviečia visus pri
tarėjus dalyvauti.

Nori Auginti Našlai
tį, Ar Neturtingos 
Šeimos Berniuką

Į Naujienas atsikreipė mums 
gerai žinomi žmonės, kurie no
ri paimti našlaitį arba' neturtin
gos šeimos mažą berniuką, ne- 
senesnį kaip 1 ar 2 metų ir jį 
padaryti savo kūdikiu, “adop- 
tuoti”. Kas žino apie tokį naš
laitį, kuris ieško gerų namų, 
prašom *atsikreipti pas Naujie
nų vedėją Maria Jurgelonis.

šįvakar iš \VHFC (1420 K.) 
radio stoties bus transliuoja
mas įdomus šaltiiniero lietu
viškas radio programas, kuria
me dalyvaus žymus daininin
kas Antanas Kaminskas ir gros 
Šaltimiero didžiulė 8 muzikan
tų radio orkestrą.

Šaltimiero programai prasi
deda kaip 7 v. v. ir tęsiasi pil
ną valandą.

Ryt vakare kaip 7 v. v. Šal
timiero programas bus dedi
kuotas musų žuvusių lakūnų 
Dariaus* ir Girėno 5-ių metų 
mirties atminimui. Dainuos Ci- 
vic Operos artistė Elena Bar- 
tush ir gros Šaltimiero radio 
orkestrą. —Klausytojas.

bus su gražiu programų, o at
sakantį programą reikia iš ank
sto pradėti ruošti.

K. P. D.

Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelio
LINKSMA GEGUŽINĖ

Programe Rateliai, Žaidimai, Dainos, Lamėjimai

Nedėlioj, Liepos 17 dieną, 1938
DANELIAUS DARŽE

Willow Springs, III., vieną mylią į vakarus nuo Kean Avė. ant 87 
Pradžia 11 vai. ryto. Tikietas 10 centų 
Tikietas Geras Del Įžangos ir Laimėjimo

PIKNIKAS
Rengia L. D. S. ROSELANDO 139 KUOPA, JAUNUOLIŲ 204 KP., 

WEST PULLMAN 2 KP., BURNSIDE 72 KUOPA

Nedėlioj, LIEPOS-JULY 17,1938
130-TH IR COTTAGE GROVE AVĖ.

BUS DUODAMOS DOVANOS, GRAŽUS PROGRAMAS, DAINUOS 
L. D. S. AIDO CHORAS. GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

r>‘ Kviečia Visus RENGIMO KOMITETAS

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Porjtsmouth 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ..........   ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

VISOS

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 VARTOTU AU 
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

AUTO-

Didelis Vasaros Išvažiavimas 
PIKNIKAS 

parengtas 
TAUTIŠKOS PARAPIJOS

Nedėlioj, liepos 17 d.
Prie Tautiškų Kapinių 

šokiai, Žaismės ir kiti prašmat
numai

Visus Kviečia
Kun. Stasys Linkus, valdyba 

ir Komitetas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

SILPNAS
LIGUISTAI

NUSILPĘS
Jt, nervingas

DĖLTO, KAD

ŽARNOS
PAGELDOS 

REIKALAUJA
Jei jūsų negalės priežastis pareina 
IBsIvalytno ir geležies stokos 
Ieškokit R.vvos sveikatos Šiuo bildu. Jau- 
ikitčs Kailiniais I Vyrai Moterys, kaip jii- 
4ų sveikata? Ar vargina nevlrftkininias? 
<»r užkletCilnias? Imkit Motinos Elenos 
N’atnre’s Vegetable Compound. Tai Švel
nus Šaknų tonikas, padarytas sveikatai ir 
|?K<>mls atgauti.
Pranešama; kad tie nuostabus Šaknų ir 
geležies vaistai daro tikrus stebuklus. 
Tai yra tain, kad padėt atstatyt nusilpu
sių sistemų, ir veido ISraiSkų pataisyti, pa
ntis Šaknų tonikos, padarytas sveikatai ir 
inų.
Pats daryk kų nors, kad blogų jausmų 
pasalinti, nuovargi, nusidirbimų, nervin
gumų, silpnumų, neramumų, negalę mie
goti, sunykusių iSvaizdų, ligotumų, ken
tėjimus. Jei energijų Ir Jėgos iščiulptos 
rupesnio Ir persidirblmo—KLAUSYK PA
TARIMĄ KITU, KURIE SAKO MUMS 
iple didžia pageliu), kurių jie rado Mo
tinos ELENOS Gamtos švelnioj daržovių 
tonikoj.
Ateikite dykai pabandyti ir patirti kaip 
natūralūs šaknų vaistas padės negales 
nuveikti.
Ateikit šiandien ir gaukite S| dykai ban
dymų.

ELENOS NAMŲ 
GYDYMAS

Atdara kasdien ir vakarais 
1869 North Damen Avenue 

Armitage 8200
ELENA SZYMANSKA 

Originale herbalistė 
Per 40 metų gydo.

nuo 
krauju],

Susivienijusios Detalines Kepyklos
SEKMADIENIAIS UŽDARYTOS

LIEPOS 24 DIENĄ, 1938 IR PO TO
Associated Retail Bakers of Greater Chicago

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“June Bride”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą

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

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

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

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

$8.00
$4.00

$5.00

$4.50
$12.00 Viso $9.50

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

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

Adresas

Miestas

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas--------------------------------------------

Adresas

Miestas

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, 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. YARDS 3408

L "

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

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

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

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

DAILY

BUSINESS
D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
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
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*jg.5O
GYDYMAS........................ SEH.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

$15-oo
J2°°

VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

TeL Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VIGTORY 9670.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO

GENERALIS KONTRAKTORIUS

3427 S. Emerald Avė. 
chicago, nx.
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NUGRIAUTA BAŽNYČIA SU ISTORIŠKA 
PRAEITIMI IR KITI ĮVYKIAI WESTSIDEJ

“Naujienų” Išnešiotojo “Trubeliai” ir 
Malonumai - Darbai Westsidėj

Tykiai, Draugiškai 
Gyvuoja Šis 
Lietuvių Kliubas

Iš Aštuonioliktos 
Apylinkės Lietuvių 
Gyvenimo

Westsidėj, prie kampo 22-ro 
pi. ir Oakley gatvių riogsojo se- 

< na, surukusi, lentom langais 
užkalinėta tuščia bažnyčia.

Šioj bažnyčioj, kaip ir kitose, 
savo laiku buvo atlaikyta dau
gybės mišiolų, Žmonės* joje au
kojo savo centus “Dievo gar
bei” ir karštai meldėsi už savo 
griekus, bijodami peklon nu- 
grimsti.

Vėliau, kalbama bažnyčia jau 
buvo žinoma kaipo pono Kar- 
vowskio svetainė, o dar vėliau 
išnuomota karčiamai.'

Praeitų rudenį tūlam italui 
nupirkus bažnyčių, ji tapo nu
griauta ir jo svieton jau pasta
tyta du puikus naujausios ar
chitektūros gyvenami namai, 
kurie čia skaitomi retenybe. Tai 
gražus visai apylinkei pavyzdis.

Westsidės “Naujienų” išne
šiotojui nevisuomet ankstyvo 
ryto įkyrus, lietus pila už api- 
kaklės. Jis kartais susilaukia ir 
labai giedrios — linksmos die
nelės. 

I

Štai, anų dienų ryšyj su už
baigimu sėkmingai Harrisono 
Aukštosios Mokyklos, liko 
brangioms dovanėlėms apdova
notas, kurias jam suteikė po
nios M. Jarush, A. Bučinskienė 
ir p-Iė Bučinskaitė, o kiti pri
siuntė sveikinimo laiškelius.

Už visų tai jo širdingas ačiū 
tenka visiems. Be to, apylinkės 
lietuviai, kurie turite reikalų su 
“Naujienomis”, kreipkitės prie

“N.” išnešiotojo, 2131 W. 24th 
St. Jis greit atliks kas bus įsa
kyta ir sutaupys jums brangaus 
laiko.

Wests<idės apylinkėj randasi 
daug įvairių dirbtuvių, kurios 
šiuo nedarbo laiku vos gyvuo
ja. Tiesa, vienoj — kitoj dirb
tuvėj dar dirbama neblogai ir 
jeigu reikalinga bent kokio dar
bininko, tai darbininkus sau 
importuoja vien tik per vidur- 
nriesčio agentus, kur, žinoma, 
darbininkas turi užmokėti a- 
gentui, pagal savo amatų, nuo 
dešimts dolerių ir aukščiau. O 
kas svarbiausia, tai didžiumoj 
nusipirkto darbo pakanta tik 
apie porai savaičių laiko.

Aišku, bedarbis, neturėdamas 
dolerių kišenių j, negali svajoti, 
kad ir apie trumpalaikį darbų. 
Kuomet visos dirbtuves dirba 
gerai, tai toks biaurus darbi
ninkų išnaudojimas dalinai pa
siliauja. Gali žmogus ir be a- 
gentų gauti darbo.

Nesirūpina Politika, Religija, 
Bet Dirba Kulturinius 

Darbus

yraJati kelinti metai, kaip 
susitveręs Zarasiškių kliubas, 
kuris nesikišdamas nei į politi
nius, nei į religinius dalykus, 
tyliai ir draugiškai gyvuoja ir 
retkarčiais atlieka kokį nors 
kulturinį dalykų.

štai, nedėtoj, liepos 10 die
nų, Cicero Liuosybės svetainėj 
Zarasiškių kliubas turėjo savo 
susirinkimų.

Ruoš Sutiktuves

S.

Piknikai, 
tininkai

Neramumai Tarp 
WPA Darbininkų 
Marųuette Parke

Tuzinas patrolkų ir policijos 
skvadų vakar po pietų sulėkė 
į Marųuette Parkų, prie 67 ir 
Kedzie, kai pasklido žinia, kad 
tarp 2,400 WPA darbininkų, 
kurie ten dirba, eina neramu
mas.

Ten antradienį įvyko strei
kas ir darbininkai nepasitenki
nę. Apie tai daugiau pirmadie
nio’ numeryje. 1 ' 1

Aptarus kliubo reikalus, liko 
nutarta surengti sulauktuves 
dviems kliubo nariams, būtent, 
J. Rukštalai ir B. Namajuškai, 
kurie su Pirmyn choru dabar 
Lietuvoj koncertuoja ir, kaip 
girdėti, aplankė jau ir Zarasus.

Tad, patartina Zarasiškiams, 
kurie priklausė ar dar nepri
klauso prie kliubo atsilankyti 
į tas* sulauktuves, nes nėra abe
jonės, kad jie pargrįžę daug ko 
įdomaus pasakys, netik apie 
Zarasus, bet ir apie visų Lietu- 
vų. Prie to, mes, Zarasiškiai, 
galime pasididžiuoti, kad ir J. 
Rukštala ir B. Namajtiška pa
dėjo įdėt naujų švarų kulturi
nį lapų Lietuvos istorijon, tai 
yra nuvykimas Pirmyn choro 
Lietuvon.

rasiškių kliubas rengia šaunų 
piknikų šį sekmadienį, tai yfa, 
liepos 17 dienų, prie tautiškų 
kapinių, tad visus ' kviečiame 
atsilankyti ir smagiai praleisti 
laikų tyrame ore. s X. Š.

ri ' • i Z • .1 .
t v -7................. ....71; ""V ■

Vagiliai. — Spor- 
Atostogininkai.

18 KOLIONUA. — Piknikas 
už dykų! Netikite? Tik paklau
sykite.

Musų vietos didžiausia libe
rališka draugija: Susivienijimas 
Brolių ir Seserų Lietuvių išva
žiuoja j savo metinį piknikų 
ir kartu kviečią visus geros va
lios lietuvius.

Piknike bus daug smagumo, 
nes komitetas pasikvietė tal
kon dar ir musų nares-sesuteS, 
kurios privirs koldunų-virtinių 
ir kitokių skanėsių. O komite
tas su valdyba tai pasirūpins 
vyriškais skanėsiais-tokiais, ko
kių nevisur kur galima gauti.

Piknikas įvyksta RYTOJ, 
NEDĖLIOJ, Liepos-July 17ta, 
Liepos (buvusiam Kučinsko) 
darže, priešais Tautiškas Ka
pines.

Pradžia yra nenustatyta, bet 
juo ankščiau, tuo geriau. Iš ry
to net ir oras geresnis.

Čia nauji nariai bus priima
mi į draugijų be extra įstoji
mo (tas padaryta tik šiam pik
nikui). Visus prašome atsilan
kyti ir smagiai laikų praleisti. 
Atsiminkite, tikietų nėra! Aš 
irgi busiu.

Kulturiečių Iškilmės
JacksoirPark
Maudynėse |
Kviečia Visas Nares, Simpati 

kės Dalyvauti

PERSONAL 
Asmenų Ieško

53 metų amž. moteris, gėrai stovin
ti, inteligentiška, paieško draugo— 
pusės amžiaus—taipgi pasiturinčio 
ir gero budo. Prašau rašykite laiš
ku į Naujienos, Box 854, 1739 So. 
Halsted Street.

IEŠKO Yancites, Matthevv Yan- 
citės įpėdinio, gimęs Lietuvoj apie 
1862. Prašo atsakyti angliškai. P. O. 
Box 147, Chįcago.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo 

IEŠKO DARBO į namus arba 
gagelbėti biznyje. Atsišaukit 6003 

. Morgan St. antros užpakalyj.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED—MALĖ
_______

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

ATLAS EMPLOYMENT 
6250 S. Halsted St.

IEŠKAU darbininko ar partnerį į 
Milk Products biznį. Turi būt susi
pažinęs su Bridgeportu. Box 856, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

AUTOS—TR’tjCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokaiParda vilnai

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

GOOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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 Wesf 63rd Street 
ties Loomis.

REAL ESTATE FOR SALE 
____ Namal-žemė Pardavimui

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

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

BARGENO kaina 5 akrai, mo
dernas 7 kambarių namas, fumaso 
šildymas, elektriką, mažam mieste, 
65 mylios į vakarus, 1739 South 
Halsted, Box 857.

DVIJŲ FLATŲ BARGENAS 
3442 So. Lowe Avė.

2 ŠEŠIŲ kambarių flatai, pilnas 
beismentas ir viškos, uždaryti už
pakaliniai porčiai, 2 karų garažas, 
aukos kaina $3,450, lengvus termi
nai. Stanley Realty Co., 179 West 
Waphington St., Randolph 7055.

FURNfSHED ROOMS—TO RENT 
GyveniniuiKambariai

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos vaikinui ar merginai, 
vienas blokas nuo Archer avė. 4014 
Brighton 1?1. antros lubos.

SPECIALUS BARGENAI 
(Forklauzuota nuosavybė) 

4-flatų kampinis naujų plytų na
mas garu šildomas—$10,500.00.

2-4 kambarių flatas, freiminis, 
gera transportacija, $300.00. Pini
gais—$2,250.00.

Ir daug forklauzuotų, kurie turi 
būti tuojau parduoti. (Sekmadie
niais ofisas uždarytas).

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St.

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.

FURNIŠUOTAS miegkambaris lie
tuvių šeimynoj, garu šildomas, bė
gantis karštas vanduo visą metą— 
nebrangi renda. 7104 Emerald.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

MODERNAS duflatis—6 ir 6, už
darytas miegamas porčius ir open 
Service porčius—karšto vandens Ši
luma, refrigeracija, stalo viršaus 
pečius. 6134 S. Troy St., antras auk
štas. Republic 4934.

PARSIDUODA Marquett£ Parke 
prie 2 gatviakarių, gražus karštu 
vandeniu apšildomas namas, gra
žus Štaras ir 5 kambariai pragyve
nimui, 2 karų garažas.

Tinkamas bile kokiam bizniui ir 
tuojaus galima įeiti. Kaina $5500.00.

Jeigu trūksta pinigų pirkikui, mes 
prirengsime paskolą be iškasčių. 
šis yra tikras bargenas ir tuojaus 
turi būt parduotas.

CHAS. URNICH
4708 S. Western Avė.

PARSIDUODA KEPYKLA juodos 
ir baltas duonos. Biznis yra išdirb
tas per 25 metus. Yra visi moder
niški įrengimai. Štaras daro biznį? 
kuris visą rendą apmoka. Trokai 
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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai PardavimuiŠTORAS RENDON—su fiksčer- 

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

Rytoj bus didelė diena chi- 
cagietėms, nęs įvyks Chicagos 
Lietuvių Moterų Kultūros kliu
bo išvažiavirriAš į Jackson Park 
maudynes,.^EiSii. St. 'Beach.

Išvažiavimas prasidės anksti 
nuo ryto liepos 17-tą. Maudy
simos ir smagiai laikų leisime, 
o lygiai trečių valandų po pietų 
musų garsiosios valgių gamin
tojos duos “barbikių” pietus.

šiuomi užkviečiame visas 
kliubo nares, visas Kultūros 
Kliubo pritarėjas ir Moterų 
Choro simpaUkes musų išva
žiavime dalyvauti. Iš savo pu
sės užtikriname, kad jus pra
leisite laika smagiai ir naudin
gai tame kulturiečių parengi
me. Komisija.

PATTERN 1789

*aw;
| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

1 1739 So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 

čia įdeda 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..——

Mieros —........  ......... per krutinę

No. 4822—Karščiams užėjus pato
gus rūbas. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Klo varniečiu Kliubo
Išvažiavimas

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)
'' U-------------------

ęjįjp. .(Adresas) l

(Miestai ir valstija):

STANISLOVAS ADOMAVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 5 d., 1938 m., sulaukęs 
33 m. amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Puronai- 
tę, posūnį Juozapą, 2 brolius, 
Antaną ir Juozapą, brolienę 
Stella, seserį Juliją, uošvienę 
Kastanciją Puronienę, dėdę 
Ignacą Adomavičią ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li- 
tuanica avė.

Laid. įvyks pirm., liepos 18 
d., 8 vah ryto iš koplyčios į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Ado
mavičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, posūnis, broliai ir 

giminės
Laid. dir. S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

Pelnas Skiriamas Klovainių 
Paminklui

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

CHAS. URNICH 
4708 So. Western Avė.

SAVININKAS TURI PAAUKUOTI 
Labai gerai einantį bizn|, groser*- 

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

PARSIDUODA ŽEMĖ 3 akrai 
puikioj apielinkėj Waukegan. La
bai pigiai, o priežastis—važinoju į 
Lietuvą. F. S. A. Tel. Independence 
4M7rV

CICERO. — Rytoj šaunus 
Klova iniečių Kliubo išvažiayi- 
mas prie Desplaines upe pietų 
pusėj nuo vieškelio U.S. 66.

Atvažiuokite Visi, turėsite 
smagius laikus tyrame ore. 
Bus ir programas, o muzika 
kad gros, tai net riša apylin
kė skambės.

Aš busiu. O tu ar busi? Taip, 
taip, busim visi! Ačiū!

Parengimo pelnas skiriamas 
Klovainių paminklo statymui.

D.

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

MEKSIKONIŠKI MOTYVAI 
IŠSIUVINEJIMAMS

RENDAI 4 kambariai su visais 
parankumais ant antrų lubų.

3514 Emerald Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakaii^ ir Įtaisai Pardayimm 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI Beauty Shop įrengi
mas, nebrangiai. Šaukit Miss Baher, 
Monroe 3308.

IŠ LIETUVOS

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

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.

MĖSOS marketas — senai įsteig
tas, geroj' vietoj; nėra kompeticijos, 
pigi renda; geri fixtures; groser- 
nes stakas, su viskuo $600. Kainuo
ja virš $2,000, gali būti ir perkrau
stytas. 3853 No. Kedzie Avė.

GROSERNĖ ir MĖSOS marketas 
aukuojama, nebrangi renda, išdirb
ta, gera vieta, 2542 West 45th P].

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA arba įsimaino 
100 akrų farmą Wisconsin vals. Mai
nysiu ant Chicagos nuosavybės ar
ba automobilį nesenesnį 1936. Far- 
ma yra cash. Atsišaukit pas G. Ur- 
bon, 5800 S. Peoria St., Chicago.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

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

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

e Miništerių Taryba patvirtino 
pašto valdybos su viena anglų 
firma sudarytų sutartį, pagal 
kurių anglai patieks įrengimus 
Kauno telefono tinklui praplės
ti iki 10,000 abonentų. Iki šiol 
buvo telefono stoties tinklas iki 
7,500 abonentų.

PARDAVIMUI arba MAINYMUI 
Marųuette Parke 2 flat;. mūrinis 
namas, po 5 kambarius, steamu šil
domas, kaina $6500.00.

5 kambarių mūrinis bungalow, 
kaina 3500.00.

100 akrų farma, triobos ir gyvu
liai, kaina 3500.00.

Turime 
ir mainų.

C.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

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

COAL—VVOOD—ODL. 
Anglys—Malkos—Aliejus

I m A Gėlės MylintiemsI O fl Vestuvėms, Ban-
tJ 81 O kietams, Laido-w h g. < B tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

O Šiemet keturių metų pra
džios mokyklas* baigė 30,000 
mokinių ir šešių metų mokyk
las 4000 mokinių. Visiems šias 
mokyklas baigusiems moki
niams nepriklausomybės su
kaktuvių atminčiai švietimo 
Ministerija duoda dovanų kny
gų “Jaunoji Lietuva”, 1 
parašė rašytojas — poetas 
zys Binkis.

8 kambarių katedž dengta su as
bestas gontais, 1% maudynės, užda
ryti porčiai, karšo vandens šiluma— 
kūrenama automatiniu elektrikiniu 
aliejaus pečiumi—plieninis garažas. 
1229 S. 49 Ct., Cicero.

Kainos Numažintos—
ANGLYS y

LUMP

.00

.00

.00

.75

.00

Ka-

MEXICAN MOT1FS
No. 1789. — Gražus ir spalvuoti išsiuvinėjimai komodei, stalui 

apkloti arba užvalkalams.

No. 1789

Hu
no-

I d V F I k j R Temimu T8 
LU I LIMO Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams.

! 3316 So. Halsted Street
TeL BOULEVARD 7314

čia (dedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardė

| Adresas —...............

| Miestas ir valstija

sijos tautų kultūrai pažinti 
ri surengti Kaune SSSR liau
dies meno parodų ir Maskvoje 
lietuvių liaudies meno parodų.
• Darbo Rūmai pradėjo rū
pintis atostogaujančiais darbi
ninkais. Norėdami papiginti ir 
palengvinti darbininkams ato
stogavimų, Rūmai numato su
ruošti gražiose, sveikose vieto
se darbininkų vasarotojų sto
vyklas palapinėse. —Tsb.

EXTRA BARBENĄS — ant par- 
davimo muro namas, kampinis 2 po 
5 kėmb. 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 
storai 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.

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

Finansai-Paskolos

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 j 
lėtas du flečiu, bungalow ir medi
nių katedžių. šie namai randas1 
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)
W. Washington St., Room 514 
Vakarais ir sekmadieniais 

4708 So. Western Avė. '

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

kų. Duodame ant pirmų mort- 
giČių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

56

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.



Gudrus pasipinigavimo 
skymas

PENKIMETAI

Cicero, III.
Cicero lietuvių švento Anta

no parapijos klebonas apsuk
rus biznierius. Jisai moka vi
sokiais budais padaryti pinigų 
iš savo parapijonų — ne tik 
kolektomis bažnyčioje, ėmimu 
atlyginimo už mišias, laidoji
mus, krikštus ir šliubus, ne tik 
baliais ir piknikais, bet ir ki
tokiais keliais.

Vienas pelningiausių šaltinių 
tai vadinami “sekmadienių kon- 
verteliai”, kuriuos klebonas Vai
čiūnas įvedė. Su jų pagelba iš
renkama iš parapijonų tūkstan
čiai dolerių. Dalykas sugalvo
tas labai gudriai.

“Sekmadienio konvertėliai”
Visiems žmonėms, kurių tik 

vardai ir adresai yra klebonui 
žinomi, pasiunčiama kas sek
madienis konvertas su prašy
mu įdėti į tą konvertą auką ir 
sugrąžinti klebonijon. Paskui, 
pasibaigus metams, klebonas 
suskaito, kiek pinigų kas pri-

taip, kad kitą metą, kuomet 
išduosime SEKMADIENIŲ 
KONVERTĖLIŲ Atskaitą, 
nebūtų reikalo pažymėti tą 
žodį ‘NIEKO’.”
Tarpe šimtų žmonių, kurių 

vardai paduoti klebono gazie- 
toje su pažymėjimu “NIEKO”, 
yra ir tokių, kurie daug auko
jo parapijai kitokiais budais. 
Bet ir jie dabar yra viešai ap
šaukti, kaipo šykštuoliai, ku
rie neaukojo “nieko”. Supran
tama, kad tie žmonės labai pa
sipiktinę.

Visas šitas “sekmadienio kon- 
vertelių” skymas atrodo, kaip 
čigoniškas biznis.

Cicerietis.

Kalbės Apie 
Ispaniją

Kun. Michael O’Flanagan, 
buvęs Airijos respublikos pre
zidentas ir žymiausias Airijos 
kalbėtojas, kalbės temoj: “Ko-

Naujienos Photo
LITUANICA I, virš New Yorko, tragingai pasibaigusios traus-a Dantinės kelionėj pra

džioj. Rytoj, liepos 17, 1938 sueina penki melai nuo lakūnų kap. Stepono Dariaus ir Įeit. 
Stasio Girėno mirties Soldine miškuose, Vokietijoje, kur LITUANICA I nukrito ir sudužo 
laike audros.

\ KAS NORS

\ Naujo — Nepaprasto \\

J Naujienų Piknike V
BUS PATEIKTA PANORAMA Į ,

Diktatorių Maršas” b
“Vilniaus Likimas” i \

Rugpjūčio 14,’38 y
Sunset Park Darže \

135th ir Archer Avenue \
l ĮŽANGOS KUPONAS TILPS \ 
A NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D 1
LV----- —r , 1

KOMPLIKUOTI TIE ROSELANDO LIETU
VIU BUŽU ŠEIMYNOS REIKALAI

Įdomi Jų Painiava Su Federale Valdžia 
ir Imigracijos Biuru

siuntė tuose konvertuose — ir 
paskelbia neva atskaitą.

Toje atskaitoje pažymima, 
kiek kuris parapijonas aukojo. 
O kurie nesugrąžino konvertų 
su aukomis, tų vardai yra taip 
pat viešai paskelbiami, su pa
žymėjimu, kad jie nedavė NIE
KO.

šitą “atskaitą” klebonas įde
da i savo parapijinę gazietą 
— “švento Antano Par. Prane
šėją”. Tikslas aiškus: klebonas 
pagarsina savo laikraštėlyje 
vardus tų, kurie nedėjo aukų 
į “sekmadienio konvertėlius”, 
kad davatkos galėtų apie juos 
piktai kalbėti, šitokiu budu kle
bonas nori priversti visus “pa
rodyti savo duosnumą”, neat
sižvelgiant j tai, ar žmogus 
turi iš ko aukoti, ar ne.

Kitas žmogus dėl depresijos, 
gal būt, neturi iš ko gyventi 
arba savo šeimyną išmaitinti, 
bet klebonas to nepaiso. Turi 
jam įdėti auką į “sekmadienio 
konvertėlį”, kad ir tau reikėtų 
badauti — o kad ne, tai tavo 
vardas bus pagarsintas, kad 
nedavei “NIEKO”!

dėl respublikoniška Ispanija ne
gali pralaimėti ?”, penktadienį, 
liepos 22 d., 8 vai. vak., Gold 
Room, Congress Hotel, Michi- 
gan Blvd. ir Congress St. Įžan
ga 40c.

Rengia Medikalis Biuras ir 
Demokratinės Ispanijos Pagel- 
bos Komitetas

Padėtis Gerėjanti
Chicagos Plieno
Distrikte

Parapijonai pasipiktinę.
Šio mėnesio 10 d. išėjo nau

jas “švento Antano Par. Pra
nešėjas”, kuriame pranešama, 
kad “musų gerb. Klebonas yra 
išvažiavęs ant poilsio-vakacijų” 
ir sugrįšiąs tik pabaigoje mė
nesio. Bet prieš išvažiuodamas 
pasilsėti įdėjo i savo gazietą 
“sekmadienio konvertėlių at
skaitą”, paskelbdamas šimtus 
vardų žmonių, kurie davė au
kas, ir dar didesnį skaičių žmo
nių, kurie, esą, nedavė “NIE
KO”.

Surašyta ilgiausia litanija 
vardų, iš kurių klebonas ban
dė per panevalią gauti pinigų, 
bet negavo. Tarp Cicero para- 
pijonų dabar eina didelis su
bruzdimas. Daugybė žmonių, 
kurie nieko blogo nėra padarę 
parapijai, dabar jaučiasi, kad 
klebonas juos lyg ant pajuo
kos pastatė, viešai pranešda
mas, kad jie negrąžino “sek
madienio konvertėlių” su au
ka.

Kokią teisę turi kun. Vai
čiūnas šitaip žmones užgaulio
ti? Juk auka yra liuosos valios 
darbas, tai argi galima žmogų 
viešai barti už tai, kad jisai 
savo aukos nepridavė? Minė
tame savo laikraštėlyje kun. 
Vaičiūnas duoda tokį pamok
slą:

“Brangieji, vartokime SEK
MADIENIŲ KONVERTĖ 
LIŪS savo auką duoti. KON- 
VERTĖLIAI buvo įvesti dėl 
geresnes tvarkos ir todelei
butu geistina kad kiekvienas-Į duos grand džiurei visas savo 
kiekviena pasistengtų savo knygas ir dokumentus. Įmonės 
auką dėti į KONVERTĖLĮ, daro tai po teismo prievarta.

Ima mažėti šelpiamųjų ir WPA 
Į darbininkų skaičius

Chicagos šelpimo administra
cija džiaugiasi, kad darbininkų 
būvio pagerėjimas pradėjo reik
štis* Chicagos plieno įmonių dis- 
trikte pietrytinėje miesto daly
je.

Laike pereitos ir dabartinės 
depresijos ta apylinkė buvo aš
triausiai paliesta. Bet dabar žy
miai pradėjo mažėti šelpiamų
jų darbininkų skaičius, taipgi 
mažta ir WPA samda toj apy-

sprendžia, kad plieno distriktas 
pradeda atgyti, nors palyginus 
su kitais Chicagos pramonės 
disdriktais bedarbė ir vargas ten 
tebėra dideli.

Suėmė “Kunigą” Už 
Blogus Čekius

Evanstono policija suėmė 42 
metų “kunigą”, piktadarį dė
vintį kunigiškus rubus, už blo
gų čekių platinimą. Jis prigavo 
keliolika Chicagos ir priemies
čių biznierių.

Taip gi už blogus čekius Chi
cagos policija suėmė Glencoe, 
III., gyventoją Geirge Todd. Jis 
buvo suimtas* valgykloj ties 114 
S. Clark, kur bandė iškeisti blo
gą čekį antru kartu. Valgyklos 
vedėjas turėjo gerą atmintį ir 
George Todd tuojau pažino.

Chicagos “Icecream”
Pramonės Dokumen
tai Fed. Teismui

Chicagos federalio teismo 
grand džiury, kuri veda pieno 
monopolio tyrinėjimą, nutarė 
pasižvalgyti ir po Chicagos sū
rių ir ledų (“icecream”) pra
monės užkulisįus.

Pirmadienį ledų įmonės pri-

ienos

Lituanicos 
kelionei j

Photo
su Da-
I, prieš 

į Lietuvą.

Dešinėj kap. S. Darius, kairėj Įeit. S. 
riaus motina velione p. Degutiene, prie 
pat išskridimą iš Chicagos trans-atlantinei

Algų Valandų 
Įstatymas 
“Kelias Į Fašizmą99

Republikonų partija vakar 
Chicagoje išleido > pareiškimą, 
kuriame sako, kad kongreso 
priimtas įstatymas nustatantis 
maximum darbo valandas ir 
minimum algas “yra kelias į 
fašizmą.” Toks įstatymas “rodo

pie
pa-

67lh

Ryloj antrą valandą po 
tų, prie Dariaus-Girėno 
minklo Marųuette Parke,
ir California, įvyks Lituanicos 
I tragedijos . penkių metų su
kakties paminėjimas. Didžiau
sią dalį programo atliks 
riaus ir Girėno Amerikos

Da-

giono Postas po vadovybe 
mandanto Jono Yuškos. Įžanga 
nemokama.

Boosevclto palinkimą ,į fašizmą 
ir diktatūra”.

Įves Autobusus 
83-čia Gatve

II-
au-

Pranešama, kad netrukus 
linois susisiekimo komisija 
lorizuos Chicagos gatvekarių Ii-1

ko-

STEUBENVILLE, Ohio, lie
pos 13. — Minia tarp 2,000 ir 
3,000 žmonių trečiadienį suren
gė čia, prie Federalio Trobe
sio, demonstraciją. Demon
struotojai protestavo pašalini
mą Weirton plieno kompanijos 
advokato pašalinimą iš Darbo

niją operuoti autobusus 83-čia Tarybos ekzaminuotojo posėd- 
gatve. Autobusų reikalavo vie- žiu, kuriuose tyrinėjama kom- 
tos gyventojai. panijos anti-unijinė veikla.

DABAR — PAS BARBERĮ! — Lakūnas Howard Hughes New Yorke po re
kordinės trijų dienų ir 19 valandų kelionės aplink pasaulį. Paklaustas ką dabar 
darys, Hughes atsakė pirmiausiai važiuoja pas barberį. Nesdskuto per keturias die
nas.

ROSELAND — Roselandie- 
čių lietuvių Bužų šeimyna šiau
dine gal patylomis džiaugiasi, 
bet Chicagos imigrantų biuras 
ir federalis teismas turi labai

vas iki rugsėjo 27 d.

ir yra imigracijos biuro ir fe
deralio teismo galvosūkis.

Reikalą komplikuoja dar ir 
kita aplinkybė. Kadangi sūnūs 
Antanas* yra nubaustas proba- 
cijai, tai jis yra po federalės 
valdžios globa ir ji negali jo 
išleisti iš savo rankų kol pro- 
bacijos terminas nepasibaigs. 
Todėl, dar ir dėl to sūnų Anta
ną negalima deportuoti šiuomi 
laiku.

Tokius faktus federaliam tei
sėjui Wilkersonui Chicagoje iš
dėstė Fred J. Schloffelt, imi
gracijos biuro viršininkas, pra
šydamas deportacijos varanto 
Bužams. Nežinodamas* ką dary
ti ir ką sakyti, teisėjas Wilker- 
son paskyrė rugsėjo 27 d., to
limesniam deportacijos reikalo 
svarstymui, pasitikėdamas, kad 
per tą laiką iš keblios padėties 
bus galima surasti kokią nors 
išeiti.

Dar Viena Komplikacija

melais, kai 18 melų jaunuolis 
Antanas Bužas pakliuvo į bė
dą, rašydamas grąsinančius lai
škus filmų aktorei ir šokėjai 
Gingėr Rogers. Jis grąsino šo
kėjai, kad jai bus blogai, jeigu 
ji neatsiųs jam $500. Jis buk 
buvęs ligotas, silpnos* sveikatos 
ir tų pinigų norėjęs gydytis pas 
gerus daktarus ir važiuoti ligo
ninėn.

Jaunuolis Bužas buvo suim
tas. Kadangi grąsinančių laiškų 
siuntimas paštu yra federalis 
prasižengimas, tai jis buvo lei
sdamas Chicagos federaliaine 
teisme. Matydamas, kad jau
nuolis truputį nenormališkas ir 
nieko blogo nemanė, tas teis
mas paskyrė jam ne kalėjimo i T, . • , ,, , , , , . . įdomus dar ir kitas* dalykas,bausmę, bet du metus probaci-I, . .. . . . . . .
jos.
Atvyko Chicagon iš Kanados
Laike tos bylos nagrinėjimo 

iškilo aikštėn faktas, kad Anta
nas Bužas ir jo tėvai pp. My
kolai Bužai, kurie gyvena adre
su 10895 South Wabash ave
nue,* yra nelegaliai atvažiavę 
Amerikon.

Bužai pirmiausiai iš Lietuvos 
atvyko Kanadon. Paliko tos ša
lies piliečiais ir ten kurį laiką 
gyveno. Kanadoje gimė jų sū
nūs Antanas ir kiti du sūnus. 
Pranas ir Mykolas, .Ir.

Palikęs Kanados piliečiais, 
Mykolas Bužas Vyresnysis ir jo 
žmona prarado Lietuvos pilie
tybę, o 1926 metais nelegaliai 
įvažiavo į Jungtines Valstijas 
ir apsigyveno Chicagoje. Netru
kus po to nelegaliai parsitrau
kė iš Kanados ir tris sūnūs. 
Valdžia sugavo sūnų Mykolą 
Jr., 1932 metais ir jį išdepor- 
tavo. Kiti gi Bužai taip ir pa
liko Jungtinėse Valstijose ir ra
miai gyveno kol sūnūs Antanas 
neįsivėlė į bėdą.

“žmonės Be šalies”
Bet štai kur komplikacijos. 

Bužai nėra Amerikos piliečiai, 
nes nelegaliai įvažiavę negalėjo 
pilietybės gauti. O Kanada turi 
tokį patvarkymą, kad jos pilie
tis išgyvenęs svetimame kraš
te daugiau penkių metų laiko, 
praranda kanadietišką pilietybę. 
Kadangi Bužai atvyko Chica- 
gon 1926 metais tai reiškia, 
kad Amerikoj jie jau dvylikti 
metai. Tokiu budu jie nebėra 
Kanados piliečiai. Nėra jie nei 
Lietuvos, nei Amerikos piliečiai 
— Žmonės be šalies. Tad, kur 
juos deportuoti? Nei Tfan«da 
nei Lietuva jų nepriims. Tame

Imigracijos biurą teisme atsto
vauja Chicagos fedcralio pro
kuroro padėjėjas Martin Ward. 
Atstovaudamas federalę val
džią, jis taipgi atstovauja ir An
taną Bužą, kuris yra po fcde- 
rales valdžios priežiūra ir kurį 
toji federale valdžia nori depor
tuoti.

Tai bent painiava!
Kol toji federale valdžia iš 

tos painiavos narpliosis, tai 
Bužai patylomis džiaugsis, nes 
gal jiems pasiseks iš deportaci
jos išsisukti. R.

iBrightonparkiečiai 
Šventė Auksines 
Sukaktuves
Atvyko Amerikon 1893 metais

Vakar brightonparkiečių šei
myna Mr. ir Mrs. August Keb- 
schull, nuo 4313 South Talman 
avenue, šventė Auksines — 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves.

Jie turi penkis vaikus ir sep
tynis anukus. Visi buvo suva
žiavę iškilmėse dalyvauti.

KebschulPai, gimę ir vedę 
Vokietijoje, atvyko ir apsigyve
no Chicagoje 1893 metais, laike 
pirmos Pasaulinės Parodos.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ
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