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Anglija ir Prancūzija Rengiasi Skolas Mokėti
EINA PASITARIMAI DĖL SKOLŲ 

MOKĖJIMO
ANGLIJA IR PRANCŪZIJA NORI SU AMERIKA 

SUSITARTI SKOLŲ KLAUSIMU. — PARYŽIU
JE EINANČIOS DERYBOS

LONDONAS, liepos 28—Sa
koma, jog prieš kelias savaites 
Amerikos ambasadorius Angli
jai Joseph P. Kennedy, pradė
jęs tartis su premjeru Neville 
Chamberlain dėl likvidavimo 
skolų. Matyti tie pasitarimai 
vystėsi patenkinamai, nes da
bar jau Paryžiuje eina derybos 
skolų mokėjimo klausimu.

Kaip žinia, Paryžiuje dabar 
yra Henry Morgenthau. Ame
rikos iždo sekretorius. Drauge' 
su ambasadorium William C. 
Bullitt jis jau turėjo pasimaty
mą su Prancūzijos finansų mi
nistru Marchandeau ir užsienio 
reikalų ministru Bonnet.

Tas diplomatų pasimatymas 
kaip tvirtinama, buvo susijęs 
su skolų klausimu. Esą, Angli
ja ir Prancūzija norinčios kaip 
galima greičiau susiprasti su

Amerika bei išspręsti skolų, 
klausimą. Skolas tos vaistytas 
sutinkančios mokėti, tačiau jos 
norinčios išsiderėti, kad butų 
žymiai sumažinti 
Be to, norima, kad 
paskola butų šiek 
žinta.

Sakoma, kad
Rooseveltas pritariąs deryboms. 
Jeigu taip, tai gal netrukus 
džiausios Amerikos skolininkės 
(Anglija skolinga yra $5,185, 
730,763, o Prancūzija—$4,101, 
220,180) pradės skolas mokėti.

Skolų klausimas buvo viena: 
didžiausių priežasčių to, kad 
Amerika stengėsi kiek galima 
labiau atsipalaidoti nuo Euro
pos ir laikytis nuošaliai. Mokė
damos skolas, Anglija ir Pran
cūzija tikisi pakreipti ameri
kiečius į savo pusę ir ateityje 
susilaukti iš jų paramos.

nuošimčiai, 
ir originali 
tiek suma-

prezidentas

■■

“FOURTH OF JULY” LIETUVOJ—Amerikos Jungtinių Valstybių 162 mėty nepriklau
somybės sukaktuvių iškilmingas paminėjimas liepos 24 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo Ka
ro Muziejuje. Viršuje, dešinėje—kalba Amerikos Jungtinių Valstybių Lietuvai įgaliotas mi
nistras Owen J. G. Norem, kairėje — iškilmių dalyviai; apačioje, dešinėje — kalba švieti
mo viceministras K. Masiliūnas, kairėje Chicagos lietuvių choras “Pirmyn”, kuris dainavo 
iškilmėse- '

SUKILĖLIAI NEPAJĖGIA ATSILAIKYTI
J LOJALISTŲ RANKAS JAU PATEKO 4,000 

NELAISVIŲ

EBRO UPĖS FRONTAS, lie
pos 28 — Katalonijos armija 
vis dar tebežygiuoja pirmyn. 
Iki šiol lojalistai jau paėmė a- 
pie 4,000 sukilėlių į nelaisvę*. 
Ofensyvas iš lojalistų pusės 
buvo tiek netikėtas ir tiek sude- 
moralizavo sukilėlius, jog jie 
kol kas neatsipeikėjo ir nepajė
gė atsispirti. Kad galėtų loja- 
listus sulaikyti, gen. Franco 
pasiuntė lėktuvų eskadrilė, ta
čiau ir ji mažai tepagelbėjo. 
Faktiškai sukilėlių bombonešiai 
suvaidino bumerangų vaidmenį:

Problema Dėl Bulio
Norima Deportuoti Bulių, Ku

ris Nelegališkai Įsigavo į 
Ameriką

MALONE, N. Y., liepos 27— 
Federalis teisėjas Bryant turi 
keistą bylą išspręsti, būtent, ar 
iš Kanados į Ameriką atgaben
tas bulius gali pasilikti, ar jTs 
turi būti deportuotas.

jie padarė daugiau žalos saviš
kiams. Mat, bombonešiai puolė 
kaip tik tuo metu, kai nelaisviai 
buvo gabenami per upę. Tai kai 
kurios mestos bombos kaip tik 
ir pataikė saviškiams. Be to, 
antilėktuvų kanuolės privertė 
bombonešius laikytis labai auk
štai. O iš aukšto mesdami, jie 
jas prametė pro šalį. Vadinasi, 
nepataikė į taikinį.

Pasisekimai Ebro fronte lo- 
jalistuose sukėlė dar didesnį 
ryžtingumą kovoti ligi galo.

Telefonu Bus Galima k 
“Susimatyti”

Išrado Telefoną, Kuriuo Gali
ma Ne Tik Susikalbėti, Bet

ir “Susimatyti”
WASHINGTON, D. C., liepos 

28—Alexander MčTean Nicolson 
iš New Yorko užpatentavo te
lefoną, kuris yra paremtas te
levizijos principu. Vadinasi, te-

Japonų Bombonešiai 
Užmušė 16,^"Civi

lius Kiniečius
HANK0W, Kinija, liepos 28 

—Čia surinktais statistiniais 
daviniais, Japonijos bombone
šiai vienų metų būvyje išžudė 
16,532 civilius Kinijos gyven
tojus, o sužistųjų skaičius pa
siekęs 21,752.

Per tą laikotarpį japonų bom
bonešiai padarę 2,472 puolimus 
ant įvairių Kinijos miestų.

Naciai ir Vėl Ata
kuoja Čekoslovakiją

BERLYNAS, liepos 28—Vi
si nacių kontroliuojami vokie
čių laikraščiai ėmė smarkiai 
pulti Čekoslovakijos paskelbtą 
mažumų statutą. Girdi, tas sta
tutas nieku budu negalėsiąs 
būti priimtas: jis nepatenkinąs 
nei vieno svarbesnio reikalavi
mo, kurį statė sudėtų vokie
čiai. Be to, jis tautinių mažu
mų teises taip pat neaiškiai 
apibrėžiąs, todėl faktiškai nie
ko gero negalima tikėtis.

Tas nacių spaudos puolimas 
pasireiškė ryšium su Čekoslo
vakijos valdžios paskelbtu tau
tinių mažumų statutu.

Kol kas sunku spręsti, ką tas 
statutas vokiečiams žada, ka
dangi pranešimai jo teksto ne
paduoda. O kad nacių laikraščiai 
sielojasi, tai dėlei to stebėtis 
netenka, nes jie sudėtų vokie
čiams reikalauja pilnos autono
mijos.

Užsidarę Bankai Per 
Tris Mėnesius Atmo

kėjo $445,032
Prieš kelis metus Cook kaun- 

tėję užsidarę bankai šiomis die
nomis paskelbė dividendus ž 
paskutinius tris mėnesius. Iš 
viso dividendų paskelbta $445. 
032. Vadinasi, tiek bus depozi- 
toriams atmokėta. Tai palygin
ti gana maža suma, ypač turint 
galvoje tą faktą, jog iš viso 
užsidariusių bankų, kurie mo
kės dividendus, priskaitoma 139.

Atsargiau su 
Teisėjais

Pavadino Teisėją “Tėtušiu”, Ir 
Už Tai Turės Sėdėti Kalėjime

KRUVINOS RELIGI
NĖS RIAUŠES TRUMPOS ŽINIOS Iš VISUR

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

Tarpais debesuotumas ir kiek 
vėsiau. Daugiausia šiaurvakarų 
ir šiaurytiniai vėjai. Saulė te
ka 5:39, leidžiasi 8:18 vai.

DETROIT, Mich., liepos 28—■ 
Leon Strzempek turėjo stoti 
prieš teisėją Moynihan ir pa
siaiškinti, kodėl jis nemoka sa
vo žmonai alimentų. Teisme 
Strzempek pradėjo elgtis “kaip 
namie” ir be jokių ceremonijų 
teisėjui atsakė: “Klausau, tė
tuši”.

To pakako. Pavadinime tei
sėjo “tėtušiu” Moynihan įžiū
rėjo teismo paniekinimą ir pa
skyrė Strzempekui 30 dienų ka
lėjimo.

Naujas Slaptosios 
Policijos Viršinin

kas Sibirui
MASKVA, liepos 28—Nau

juoju slaptosios policijos vir
šininku Tolimiems Rytams li
ko paskirtas Grigorij Borbach’- 
as. žinoma, reikia tikėtis, kad 
nauja šluota gerai šluos. Tokiu 
budu Sibire bus surasti tūks
tančiai “liaudies priešų”.

Prieš Borbach’ą policijos vir
šininko pareigas Tolimuose 
Rytuose ėjo gen. Luškovas, ku
ris pabėgo j Japoniją ir dabar 
ten skelbia visokias paslaptis 
apie Stalino kruviną kovą su 
savo priešais.

UŽMUŠTA 6, O SUŽEIS
TA APIE 100

RANGOON, Burma, liepos 
28. — šeši žmonės liko užmuš
ti ir apie šimtas sužeista, kai 
kilo susirėmimas tarp Burmos 
budistų ir Indijos mosulmonų.

Krautuvės liko išpieštos! ir 
sudegintos, o iš kalėjimo pabė
go kaliniai. Įtempimas prasi
dėjo iš pat ryto, bet policijai 
šiaip taip sekėsi tvarką palai- 
kyti.

Svarbiausia riaušių priežas
tis buvo ta, kad inagometonys 
ėmė platinti knvgą, kurioje la
bai skaudžiai įžeidžiami budis
tai.

Riaušių pasikartojimo galima 
ir vėl tikėtis, nors kariuomenė 
ir atvyko tvarkai atsteigti. Pa
dėtis vis dar tebėra labai įtem
pta.

Vokietijos Žydai Su
silaukė Naujų Su

varžymų
BERLYNAS, liepos 28—Wil- 

helm Frick, nacių vidaus reika
lų ministras, išleido naują pa
tvarkymą, • kuris reikalauja, 
kad visi Vokietijos žydai išsi
imtų iš policijos indentifikaci- 
jos kortas. Ant kortų bus nuim
ti pirštų nuospaudai.

Tomis kortomis žydai turės 
apsirūpinti iki spalio 1 d.

Nužudė Arabų Vadą
JERUZALĖ, liepos 28—Acre 

mieste nežinomo piktadario li
ko nužudytas vietos arabų ly
deris ir mečetės (magometonų 
bažnyčios) galva, Abdul Homjd. 
Tarp tame mieste gyvenančių 
žydų kilo panika. Daugumas jų 
pasiskubino pabėgti, bijodamie
si arabų keršto.

• Anglija ir Prancūzija ren- į tėvynę. Mat, pastaruoju lai- 
giasi mokėti Amerikai skolas, ku Anglija pradėjo labai spar- 
Kai kurie laikraščiai skelbia, čiai ginkluotis ir dėlei to jhu 
kad tuo reikalu Paryžiuje einą pradeda pasireikšti inžinierių 
pasitarimai. trukumas.

• Illinois valstijos darbo de-
partmentas skelbia, jog pasta
ruoju laiku pasireiškęs labai di
delis pagerėjimas darbininkų 
samdos atžvilgiu. Vadinasi, dau
giau darbininkų pradėta sam
dyti.

• Dr. VVilfred J. Funk, pasi
žymėjęs žodynų autorius, sako, 
jog “vidutiniškų gabumų” šuo 
supranta apie 60 žodžių. Gabes
nieji šunes supranta dvigubai 
tiek žodžių.

• Prancūzijos valdžia parei
škė, jog paskyrimas anglo tar
pininkauti sudėtų vokiečių ir 
čekoslovakų ginčui visai ne
reiškia, kad prancūzai atsiža
da savo sutarties. Jie ir toliau 
stosią už tai, kad Čekoslovaki
jos nepriklausomybė butų išlai
kyta.

• Prezidento Roosevelto ad
ministracija planuojanti nusta
tyti naują biudžetą, kuris siek
siąs per metus 8 ar 9 bilijonus 
dolerių.

—— 9 r i ii 7

• Fritz Kreisles, garsusis 
smuikininkas, prašo federalės 
valdžios, kad ji iš naujo per
žiūrėtų jo pajamų rekordus. 
Mat, jo manymu, iš jo yra rei
kalaujama kur kas daugiau mo
kesčių, negu jam iš tiesų rei
kia mokėti.

• Šveicarija pagaliau nutarė 
tiek apsiginkluoti, kad galėtų 
reikalui esant apginti savo sie
nas.

• Washingtone susikūrė de- 
jmokratų klubas, kuris siekiasi 
į varyti smarkią agitaciją, kad
prezidentas Rooseveltas butų 

, nominuotas trečiam terminui. 
Klubui vadovauja Paul Aiken.

• Didelis galvosūkis imigra
cijos viršininkams. O tą gal
vosūkį padarė iš Kanados ne
legališkai į Ameriką įsigavęs 
bulius. Klausimas dabar kyla, 
kas daryti: deportuoti bulių, ar 
palikti jį Amerikoje.

• Netrukus Danzigo “laisva
jame mieste” įvyks parlamento 
rinkimai. Rinkimuose dalyvaus 
tik viena vokiečių partija, bū
tent, naciai. Visos kitos partijos 
yra uždraustos. Turės taip pat 
teisę statyti savo kandidatus 
ir lenkai. Tokiu budu faktiškai 
kova eis tarp vokiečių ir lenkų.

• Prancūzijoj žuvo penki ar
mijos lakūnai, kai jų lėktuvas 
netoli Lyon miesto atsimušė į 
kalną.

• Amerika atsisakė pasira
šyti su Vokietija prekybos su
tartį. Mat, naciai nori kiek ga
lima daugiau gauti ir kiek ga
lima mažiau duoti.

• Iš gana patikimų šaltinių' 
skelbiama, kad federalės staty
bos administracija esanti pasi
ryžusi Illinois valstijai paskir
ti $80,000,000.

Dalykas tokis, kad kažkoks 
p. Stark turi farmą, kurios dą- 
li^ yra 'itšinadoje, o kita dal*s 
Jungtinėse Valstijose. Teisme 
bandoma įrodyti, jog Stark bu
lių pirko Kanadoje ir jį įšmu- 
geliavo į Ameriką. Stark tą 
kaltinimą nuginčija: jis sako, 
kad bulius užaugo jo paties far- 
moje ir todėl yra tikras Ameri
kos “pilietis”.

Kaip tas bulio “pilietybės” 
klausimas bus išspręstas, kol 
kas sunku pasakyti.

Naujas Anglų Laivas
BIRKENHEAD, Anglija, lie

pos 28 — Netrukus čia bus 
baigtas naujas laivas, kuris bus 
žinomas kaip “Mauretania”. 
Tai vardas neseniai sugriautu 
laivo, kuris buvo savo dienas 
atgyvenęs. Senasis “Maureta
nia” laivas prieš trisdešimt me
tų neturėjo konkurentų: jis 
drauge su “Lusitania” buvo 
šauniausi laivai pasaulyje.

Naujasis “Mauretania” laivas 
bus tokio pat dydžio, kaip ir 
senasis, tačiau jis visais atžvil
giais bus moderniškas. Pradės 
jis plaukioti 1939 m..................

Kojų Plovimo Ce
remonijos

WHITESBURG, Ky., liepos 
28 — Tūkstančiai žmonių, ku
rie gyvena Kentucky kalnuose, 
pradėjo rinktis į Maykingo mie
stelio Thornton bažnyčią trijų 
dienų kojų plovimo ceremoni
joms. Tos keistos ceremonijos 
čia liko įvestos prieš 125 me
tus. Mat, sakytos bažnyčios 
steigėjai iš biblijos išskaitė, kad 
kojų plovimas buvo vartojamas 
ir žiloje senovėje.

Thornton bažnyčioje kojų plo
vimo ceremonijos įvyksta kiek
vienais metais birželio arba lie
pos mėnesį.

• Kaune viešėjo devyni veng
rų laikraštininkai. Jie, būdami 
Lietuvos laikraštininkų svečiai, veža apie 8 procentais daugiau 
pasisėmė medžiagos iš Lietuvos sviesto ir 25 procentais daugiau 

vena Amerikoje, kad jie grįžtų gyvenimo. Tsb. kiaušinių negu pernai.

• Anglija rengiasi kreiptis 
į anglų inžinierius, kurie gy-

Šiemet Lietuva j užsienius iš-

lefonu besikalbą žmonės galės 
ne tik vieni kitų balsus girdė
ti, jjętTr vieni kįtus matyti.

Atrodo, jog pasikalbėjimuose 
telefonu netrukus žodį “gir
džiu” pavaduos žodis “matau”. 
Vadinasi, bus sakoma: “Alo, aš 

I tamstą matau”.
i

Mažas Pasaulis
Tik Kalnas su Kalnu Nesusiei
na, O Žmogus su žmogumi...

BROCKTON, Mass., liepos 28 
—Keistų dalykų šiame pasau
lyje pasitaiko. Taip, tiesiog ne
tikėtinų. Štai čia įvyko toks da
lykas. Morris Tolkkpn atvyko 
iš Cohoes, N. Y., biznio reika
lais. Užsuko jis į krautuvėlę 
cigaretų nusipirkti. Patarnavo 
jam pats krautuvės savininkas, 
Samuel Blumberg. Pirkėjas ir 
pardavėjas pasižiurėjo vienas į 
antrą, žodis kitas—ir paaiškėjo, 
kad prieš keturiasdešimt dve
jus metus ji drauge tarnavo 
rusų armijoje.

Tačiau dar didesnę staigmeną 
jie turėjo, kai patyrė, jog jų 
žmonos yra pusseserys, kurios 
nesimatė per 52 metus.

Įspėja Japoniją
LONDONAS, liepos 28—Lor

das Halifax, Anglijos užsienio 
reikalų ministras, parlamente 
gana griežtai pareiškė, jog An
glija nieku budu nemano išsiža
dėti savo interesų Kinijoje.

Tai buvo lyg ir įspėjimas Ja 
ponijai, kuri nori viena Kinijo
je šeimininkauti.
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Dėl žydų padėties Lietuvoj
1938 iii. liepos nhėn. 5 d.

Ponui “Forward” Redaktoriuj, 
New Yorke.
Didžiai Gerbiamasis:

Tamstos* laikraštyje tilpo, Po
ne Redaktoriau, du Lietuvą ir 
jos žydų padėtį paliečiančiu 
straipsniu. Anot Jūsų prierašo, 
ponas A. Etkind atvaizdavo vie
ną, o ponas Dr. M. Sudarsky, 
kitą medalio pusę.

Prašyčiau neatsisakyti šį ma
no laišką patalpinti Jūsų laik
raštyje, kaipo to medalio rantą.

P. dr. Sudarsky skaito A. Et- 
kindo straipsnį perdaug opti
mistiniu ir todėl pateikia skai
tytojams tikrą foto, be retuša
vimo, kuris, jo žodžiais, duos 
aiškų vaizdą apie Lietuvos žy
dų padėtį.

Ar autorius tą vaizdą davė? 
Leidžiu sau paabejoti, ypač jo 
išvados, verčiančios visą kaltę 
lietuviams, man atrodo vienpu
siškos, o per tai negana gilios. 
Jei vien ant to kelio apsistosi
me, esamai padėčiai nepadėsi
me.

Panagrinėsime faktus, ku
riuos nurodė abu autoriai. Svar
biausia, abiejų nuomone, blogy
bė, tai — Lietuvos* kooperaty
vai — jie nori pritraukti lietu
vius ūkininkus prie miestiško

— ‘ ‘ r~‘-

darbo. Jie yTa Valdžios palai
komi ir išmuša žydus iš jų už
imtų pozicijų. Kad skaitytojas 
tinkamai suprastų šį klausimą, 
turime sugrįžti į prieškarinę 
padetf. Tadą lietuvis buvo ūki
ninkas, prekyboje ir amatuose 
vyravo žydai, kurie apgyvenda
vo miestus ir miestelius, suda
rydami, ypač mažesniuose mie
steliuose, net 60% ir daugiau 
visų gyventojų. Čia Lietuva, a- 
nuomet Rusijos / dalis, buvo 
skirtingoje, lyginant su Latvija

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

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

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

'• Coupes. ‘
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

ir Estija, padėtyje. Ten gyven
tojai, daugumoje evangelikai, 
nebuvo varžomi Rusų valdžios 
ir tenai jau senai prieš karą ko- 
operatyvinis judėjimas buvo iš
siplėtęs. Gyventojai tenai jau 
seniai suprato kooperatyvų ir 
pieno kontrolės ratelių reikšmę 
ir naudą sau. Jie turėjo ir savo 
latvių bei estų spaudą. Kitaip 
buvo katalikiškoje Lietuvoje. 
Čia, ypač po 1863 m. sukilimo, 
gyventojai buvo ypatingoje 
priespaudoje: nei savo spaudos, 
nei bet kokių organizacijų, ku
rios tik turėtų tautinį antspal- 
vį, sudaryti negalėjo. Vėlesniu 
laiku galėjo kokiam miestelyj 
įsisteigti krautuvėlė kooperaty- 
viniais pagrindais, bet negalėjo 
tarp savęs jungtis į didesnius 
vienetus, nes čia jau kildavo 
tautinis klausimas, o, tai reiškė 
ir politiką.

Dar paminėsiu, kad dabarti
nės Latvijos ir Estijos teritori
jose tik kai kurios kategorijos 
žydams buvo galima gyventi su 
vardiniu rusų administracijos 
liudijimu, o Lietuvoje (rusų 
laikais) buvo galima visiems, 
nes ten nuo Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto laikų, jo 
specialia chartija, žydai galėjo 
laisvai gyventi ir verstis preky
ba ir amatais. Šį faktą aš pri
vedu, čia tik kaip paaiškinimą, 
iš ^ut Lietuvoje atsirado dides
nis žydų gyventojų nuošimtis 
(7,t5)i nei kitose Baltijos vals
tybėse (Latvijoje 2% ir Estijo
je mažiau 1%), ir kodėl preky-

ba hr amatai buvo jų rankose.
Kaip trečią reikšmės turintį 

faktą nurodysiu, kad Latvija 
bei Estija paveldėjo uostus ir i 
tai ne bef kokius, o žinomus ir 
gerai įrengtus r Taliną, (Revalį 
— Baltijos Portą), Rygą, Lie- 1 
po ją, Vincįavą ir mažesnius 
Gapsalį, Pernau. Dėka tų uos
tų. ten išaugo, palyginti, stam
bi industrija. Gal būt dalis fa
brikų ir nukentėjo per Karą, 
bet vistik daug pastatų ir maši
nų liko, o svarbiausia liko įvai
rių specialistų technikinis kad
ras ir prityrusių darbininkų. Su 
jų pagalba buvo galima atnau
jinti tą, kas naujose sąlygose 
buvo reikalinga, Buvusios ten 
jau anksčiau jūrininkystės mo
kyklos* (Magnushofo, Liepo- 
jaus) pagamino ir didesnį spe
cialistų skaičių, tiek kapitonų, 
tiek mechanikų. Nepamirškime 
ir Dorpato Universiteto bei Ry
gos Politechnikumo.

Baigiant šią įžangą, dar pri
minsiu, kad Lietuva daugiausia 
iš visų trijų Baltijos Valstybių 
nukentėjo nuo Karo.

Tokiom sąlygom esant, Lie
tuva, atgimus kaipo savystovė 
Valstybė, nieko neturėjo ir bu
vo blogiausioje iš visų trijų Bal
tijos* Valstybių, padėtyje. Kuo
met abi kitos valstybės ekspor
tuodavo į užsienį po 5000—6,- 
000 tonų sviesto ir sūrio ir jau 
išdirbo jų markę. Lietuva dar 
neturėjo nei vienos garinės pie
ninės, jokios standartizacijos, 
prekių nepažinojo, čia reikėjo 
skubių ir energingų chirurginių 
priemonių, kad pavytų kitus. 
Kur tada buvo privatus pirk
liai? Ar jie pastatė, ar įrengė 
nors Vieną pieninę? Jei jie ve
dė prekybą dešimčiais metų ir 
įgijo prityrimą, ar jie atėjo ku-
riančiai Valstybei į pagalbą su 
savo patarimais? Pagaliau, kas 
pirmas parodė kelią koopera
tyvams tautiniais pagrindais? 
Manau neapsirinku — pirmieji 

j buvo kaip tik žydai, tik j ie pa
ėmė sau artimiausią-spccialybę 
— įsteigė provincijoje vką ei
lę “Žydų Smulkaus Kredito 
Bankų” su Cen traliniu Žydų
Kooperacijai Remti Banku Kau

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA lTD.
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Peilis 
šakutės 
Šaukštas 
Šaukštukai

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Taupyki!
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai tūri Būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.
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ne.
Kaip ėjo prekyba? Privačiam 

pirkliui nerūpėjo nei rūšiavi
mas nei valymas javų ar kita 
standartizacija. Po Lietuvos šo
nu buvo Karaliaučius. Ten bu
vo javams* supilti elevatorius. 
Javai ir visa, kas tik ūkininko 
primityviu budu pagaminta, 
buvo, pagalba to pirklio — tar
pininko, stumta tenai už kas
dien smunkančias popierines 
vokiečių markes. Taigi, priva
lus pirklys tarnavo ne Lietuvos 
ukiiii, bet Karaliaučiaus separa
toriui (centrifūgai). Pirklys va
žinėdavo po užsienius, susidur
davo su kitomis valiutomis*, pa-* 
žino dolerį ir anglų svarą, bet 
ne ūkininkas, kuris pardavimo 
dieną neatsisvėręs po savaitės— 
kitos už tuos nuostolius vertės 
popieriukus jau negalėdavo nu
sipirkti nei reikalingų mašinų, 
rtei trąšų.

Čia tai Valdžia ir turėjo įsi
maišyti, paimti iš privataus 
pirklio rankų iniciatyvą ir steig
ti kooperatyvus. Kooperatyvų 
organizacija skaitytojams pa
žįstama: pagrindą sudaro ga
mintojai — ūkininkai, kurie 
renka toliau savo valdomuosius 
organus ir pagaliau centralinė
se organizacijose dalis yra Val
džios parinktų agronomų, bei 
šiaip patikimų ir tinkamų šiai 
organizacijai vadovų, nes pra
džios finansinė parama atėjo iš 
Valstybės Iždo. Taigi, priva
čiam pirkliui ir jo kapitalams 
čia vietos nėra, bet su tautiniu 
klausimu tas taip pat nieko 
bendro neturi. Nei paskiri as
menys, iiei luomai ir net tauty
bės negali pretenduoti į mono
polį, Visos Valstybės sąskaitom

Tie kooperatyvai, kurių da
bar yra apie 1200 su 150,000 
narią, dar toli gražu nevienija 
visų ūkininkų. Bet jau ir da
bar ją dėka, o ne pirklių, daug 
atsiekta- Lietuvos eksportas 
1937 m. pasiekė gražios 208,-

j ŠIS BANKAS 
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PftSMLI
j • Naujų Namų
■H • Refinansavimo
® < Pirkimų

P O

• JL # • -£ ik •
Apdrausta Morgičių Sistema 

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

Tel. Wėntworth 8800 
Federalės Depositiį Apdraudos 

Korporacijos Nąrys

TJETUVOS ŽINIOS
DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOS 

PAJŪRYJ

325,000 litų sumos, o šiųmeti
nis eksportas ir toliau auga. 
Prekių sitandartas yra aukštas 
ir Lietuvos linų, sviesto ir kito
kių produktų marke plačiai ži-
noma. Netenka kaltinti privatų 
pirklį, kad jis neinvestavo ka
pitalą į įmones, kurių pelnas 
buvo problematiškas arba, ge
riausiam atvejuj, galėtų atnešti 
Vaisius tik po ilgų metų. Bet 
palikti buvusią padėlį, tai butų 
prasižengimas prieš Valstybę.

(Bus daugiau)

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

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

Liepos 9 ir 10 dienomis,. Klai
pėdoje įvyko pajūrio dainų 
šventė, kurioje dalyvavo 100 
chorų su apie 3,000 dainininkų. 
Pirmą dieną buvo stipresniųjų 
chorų varžybos. Varžybose pir
mą vietą laimėjo Klaipėdos šau
lių vyrų choras, Alf. Mikulskio 
diriguojamas, antra vieta teko 
Telšių bažnytiniam ir šaulių 
chorui, Jasinausko diriguoja
mam. Kitą dieną buvo jungti
nio choro ir kitokių jungtinių 
koncertinė dalis. Publikos buvo 
apie 10,000, norsi oras buvo ne
koks, lietingas.

Chorai, nors nesusi dainavę, 
jungtiniu choru parodė lietuviš
kos dainos grožį, galingumą ir 
įspūdingumą.

Šventėje dideliu pasisekimu 
koncertavo ir amerikiečių lie
tuvių choras “Pirmyn”.

• Futbolo komitetas nutarė 
samdyti du užsieniečius trene
rius, kurie tinkamiau paruoštų 
varžyboms Lietuvos futbolinin
kus, kurie jau šiemet pralaimė
jo tris tarpvalstybines rungty
nes: latviams 2:00, estams 2:0 
ir vengrams 3:0.
® Prekybos derybos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos prasideda lie
pos mėn. 12 dieną Varšuvoje. 
Pradžioje vyks informacinio 
pobūdžio paruošiamieji pasita
rimai, o vėliau prasidės preky
bos derybos. Tsb.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių; 
Asociacijoj

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

I •.

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tek Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LI ULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI

Ofiso Tek 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.
Re®. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tek Virgtaia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswiek 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf., 8014

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

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tek: Prospect 1930

A. A. SLAKIS 
advokatas 

,7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nūo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

 . Draiig* jos Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZEL’IS
i DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____Kiti Lietuviai paktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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PASIKALBĖJIMAS SU ROMOS KATALIKŲ 
KUNIGU

KAM LENGVIAU I DANGŲ ĮEITI NEGU 
KUPRANUGARIUI NEŠTI ADATĄ 

ANT KUPROS

Tas tai man patinka!
Tą pat galima butų pasakyti 

ir apie visas kitas dogmas. Vi
sos remiasi Šv. Raštu, bažny
čios padavimais ir sveiku pro
tu. Ir nei nuo vienos dogmos 
bažnyčia niekuomet -nenukrypo.

Taigi, broliai ir seserys, man 
teko reta proga pasikalbėti su 
Romos katalikų kunigu. Pasi
kalbėjimas buvo toks įdomus, 
kad sumaniau ir jums apie tai 
papasakoti.

Pasikalbėjimas įvyko patogiu 
laiku ir patogioje vietoje. Todėl 
kalbėjome liuosai ir atvirai. 
Kunigas žinojo, kad aš jau se
niai nesu bažnytinių. Be abejo
nes, kunigas bandė į mane pa
daryti įtakų. , Aš iš savo pusės 
nuolaidžiavau ir kunigas vis ė- 
mė viršų.

Savo kalboje palietėme įvai
riausius dalykus. Pagalios, pri
ėjome prie tikėjimo ir netikėjo- 
mo priežasčių klausimo. Čia 
kunigas pasijuto kaip namie. 
Tada musų pasikalbėjimas bu
vo toks: \

Aš. — Teikis*, gerbiamas ku
nige, paaiškinti, kas tikybos 
moksle vadinama dogma?

Kunigas. — O, mielu noru. 
Trumpai tariant, dogma yra tai 
tikėjimo tiesa.

Aš. — O iš kur bažnyčia dog
mas semia?

Kunigas. — Bažnyčia dogmas 
semia iš Dievo apreiškimo, tai 
yra, iš švento Rašto ir bažny
čios padavimų.

Aš. — Išeina, kad visos dog
mos savo šaknimis remiasi

šventame Rašte ir padavimuo
se.

, Kunigas. —• Taip, bet galima 
pridėti, kad dogmos remiami ir 
sveiku protu.

Aš. — Prašau duoti keletą 
pavyzdžių, kaip dogmos yra iš
vedamos iš šv. Rašto?

šv. Trejybės Dogma

Kunigas. — imkime dogmą 
apie Šv. Trejybę, arba Dievo 
tris asmenis. Kristus, siųsda
mas apaštalus į pasaulį, įsakė 
jiems mokyti visas gimines ir 
krikštyti vardan Dievo-Tėvo, 
Sūnaus* ir šventosios Dvasios. 
Aišku, kad čia minimi Dievo 
trys asmenys. Panašių užsimi
nimų apie Šventą Trejybę Šv. 
Rašte yra ir daugiau. Tai baž
nyčia, remdamosi tokiais Šv. 
Rašto pareiškimais, ir suformu
luoja dogmas.

štai, dogma apie popiežiaus 
neklaidingumą. Šv. Raštas aiš
kiai įrodo, kad Kristus šv. Pet
rą paskyrė apaštalų vyresniuo
ju. Apaštalai savo darbą varė, 
atsižvelgdami į šv. Petro parė
dymus ir susitardami su juo. 
Su apaštalais ir šv. Petru tikė
jimo platinimas negalėjo baig
tis ir nesibaigė, o turėjo tęstis 
ne kitaip, o tik taip, kaip pats 
Kristus nustatė, tai yra, šv. Pe
trui turėjo atsirasti įpėdinis ir 
jo rolė turėjo būti tokia, kokia 
buvo Šv. Petro*

Toliau, imkime moterystę. 
Bažnyčia moko, kad moteristė 

lyra neardoma, tai yra, bažny
čia nepripažįsta divorso. 0 tą 
savo nusistatymą remia Kris
taus pasakymu: ką Dievas su
jungė, tegu neskiria žmogus. 
To nusistatymo Bažnyčia griež
tai laikosi.

Bažnyčia savo dogmų ir sa
vo sakramentų laikosi ir tada, 
jei jai priseina panešti ir di
džiausius nuostolius. Bažnyčia 
laikosi savo, jei net ir visa tau
ta ar jos dalis atsimeta nuo jos. 

| Panašiai yra atsitikę su vokie- 
! čių tauta, danais, švedais, ir 1.1. 
O kai Anglijos karalius Henry 
VIII pareiklaavo atsiskyrimo iš 
popiežiaus nuo savo pačios ir 
kai popiežius atsisakė duoti at
siskyrimą, tai tas karalius ati
traukė Angliją nuo Romos ka
talikų bažnyčios. Reiškia, baž
nyčia bevelija netekti didelės 
tautos, negu kompromituoti sa
vu dogmas.

Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turin
čio puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio pato
gumas.

Moderniškas LIGONINĖS APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kainas.

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavi
mu. 24 valandas prabūti Ii- $ 1 E 
goninėje. Vaikams ........... ■ **

Užaugusiems ....... $20

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėsimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ........ ww

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas. 
TIKTAI .......... M00 25

BLAINE RAMSAY HOSPITAL

Aš. — Toks tvirtas Romos 
bažnyčios nusistatymas ir lai
kymąsi savo dogmų man patin
ka.

Kunigas. — Jei patinka tvir
tas bažnyčios nusistatymas, tai 
ar negalėtum priimti ir jos dog
mas, tai yra bažnyčios skelbia
mai tiesas.

Aš. — Dogma tai man nesu
daro kliūties būti Romos kata
liku.

Kunigas. — Ką sakai? Jei ne 
dogma, tai kas? Gal bažnyčios 
socialinis mokslas nepatinka. 
Tamsta, rodos, į socializmą lin
kęs.

Aš. — Popiežiaus enciklikos 
ir apskritai Romos bažnyčios 
socialinis mokslas nesudaro 
man kliūties būti Romos katali
ku.

Kunigas. — Tai gal bažny
čios doros varžtai stovi tarp 
bažnyčios ir Tamstos?

Aš. — Ne.
Kunigas. — Tai butų labai į- 

domu išgirsti kas iš tikrųjų 
Tamstai trukdo grįžti į Romos 
bažnyčią? Ar nesiteiktum pasi
pasakoti? i

Aš. — Mielu noru. Bet ar 
prižadi neįsižeisti mano išpa
žintim?

Kunigas. — Kaip aš galiu į- 
sižeisti? Prašau pasakot. Drožk 
iš peties, nieko į bovelną nevy
niodamas.

Aš. — Pradžioj vienas kitas 
Tamstai klausimas.

Kunigas. — Prašau.
Aš. — Tamsta sakei, kad 

dogmos arba tikėjimo tiesos y- 
ra semiamos iš Šv. Rašto. Ar 
ne?

Kunigas. — Taip. Vienos ti
kėjimo tiesos nurodo kas reikia 
žinoti ir tikėti apie Dievą, žmo
gų ir jų tarpusavio santykius; 
kitos, kas reikia daryti, kaip 
gyventi, kad paskutinį tikslą at
siekti. Pirmoji tikybos moksčo 
dalis, tai yra ta, kuri gvildena 
tiesas, vadinasi dogmatika arba 
dogmatinė teologij.a O antroji 
dalis, tai yra ta, kuri mokina 
kas reikia daryti ir kaip gy
venti, vadinasi moralinė teolo
gija, arba mūsiškiai tariant, do
ros mokslas. Ir dogmatika ir 
doros mokslas semiamas iš Šv. 
Rašto ir bažnyčios padavimų.

Aš. — Tas viskas man aišku 
ir suprantama. Dabar, gerbia
mas kunige, aš Tamstos klau
siu, ar Romos katalikų bažny
čia į moralę teologiją, tai yra 
į savo doros mokslą įtraukė vi
są tai, ką tik Kristus mokė?

Kunigas. — Aišku kad taip, 
kaip kitaip gali būti?

Aš. — Kaip sykis man rodo
si, kad ir yra visai kitaip. Yra 
keletas Kristaus* pamokymų, a- 
pie kuriuos Romos katalikų 
bažnyčia kad ir užsimena, bet 
praktikoj visiškai juos igno
ruoja.

Kunigas. — Sveikas klysti. 
Bažnyčia neklaidinga, taip tikė
jimo, taip ir doros klausimuo
se.

“Kertinis Akmuo”

nyčios dogma apie šį Kristaus 
pamokinimą? Kaip Romos ka
talikų hierarchija ir visa dva- 
siškija taiko tą Kristaus daug 
sykių kartotą pamokinimą sa
vo asmeniškame gyvenime? Ji 
elgiasi visai atbulai.

Romos katalikų bažnyčios 
kunigai elgiasi lyg Kristus bu
tų pasakęs: palaiminti turtuo
liai, nes jų dangaus karalystė; 
todėl grobkite žemiški^ turtų 
kuodaugiausiai; turtuoliui leng- 
gviau bus įeiti į dangaus kara
lystę, negu kupranugariui neš
ti adatą ant savo nugaros*.

Ar dabar ne kiekvienam aiš
ku, kad Romos katalikų bažny
čia atmetė tą Kristaus mokslo 
kertinį akmenį ir Romos baž
nyčios nuo aukščiausio digni- 
iaro iki žemiausio kunigo ne
pildo ir nederina savo gyveni
mo su tuo Kristaus pamokini
mu.

Tai, va, viena iš priežasčių, 
kodėl aš nustojau būti Romos 
kataliku ir kodėl negaliu grįžti 
į bažnyčią. Aš galiu nurodyti 
pavyzdžius, kaip musų neva 
garbingieji kunigai tiesiog be
gėdiškai lupikauja vardan To, 
Kurs neturėjo kur galvą pri
glausti...

Bet pavyzdžių jau nebebuvo 
kam duoti, nes mano gerbia
mas kunigas, griebęs už skry
bėles, išraudęs, nė sudiev ne
pasakęs, dūmė pro duris.

Agnostikas

35 South Hoyne Avenue 
(TARPE MADISON IR MONROE) 

Telefonas dieną ir naktį SEELEY 4700.

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

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

rytoją.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuviu Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 

. iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos. Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančiu fondu pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

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

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

Aš. — Gerai. Aš einu prie pa
vyzdžių. Kristus savo pirmame 
pomoksle “Ant kalno” pareiš
kė: Nekraukite turtų ant že
mes, kame rūdys ir kandys* ga
dina. Tą mintį Kristus pakarto
jo daug sykių. Sakė: Neturėki
te godumo, neturėkite nei auk
so nei sidabro; dykai gavote, 
dykai ir duokite; lengviau kup
ranugariui išlysti per adatos 
skylutę, negu turtuoliui įeiti į 
dangaus karalystę. Tuos savo 
žodžius Kristus patvirtino savo 
gyvenimu. Parodyk, gerbiamas 
kunige kitą dalyką, kurį Kris
tus butų norėjęs apaštalams ir 
visiems savo sekėjams taip gi
liai įkalti į galvas, kaip šį pa
mokinimą? šis pamokinimas 
tai tiesiog Kristaus mokslo ker
tinis akmuo. O kur Romos baž-

Taupyk Daugiau Pinigų!
PIRKIT MAISTĄ IR GROSERIUS

PAS “MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., LIEPOS 29 IR 30

FANCY BALTOS COBBLER

Bulvės 15 Sv.
Pekas 17c

“MIDWEST”
DeLuxe KAVA ... Sv. Kenas
“ELMDALE” KAPOTI ŽALI ŠABELBONAI No. 2 Ken. 2 už 17c 

“KLONDYKE SPRING” ŽIRNIAI No. 2 Kenai 3 už 2S< 
DYKAI! KOMPASINIS LAIKRODIS — KLAUSKIT APIE TAI 
AV A T TIKTI? CHOCOLATE MAŽAS ....♦..... ........33eU V AL 1111JU SKONIO DIDELIS   ...........590

160MIDWEST” SLYVOS Didelis 2y2 Kenas

25*

18c“BLUE WINNER” AFRIKATAI Didelis 2>4 Kenas ....
DYKAI! KOL DAR YRA — PRIESKONIŲ BLIUDELIAI
TTTV NAUJŲ KORNŲ O 9Q0

PUSRYČIAMS VALGIS .................................. UŽ tU
“TASTEWELL”
SALDUS AGURKUČIAI Kv. Džiaras 23*
“NORMANDIE” FRENCH FRIED

T AR ŽINOME KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar Žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę įį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

2 Kenai 19*
DYKAI! CHINA TEAPOT SU SVARO PAKELIU 
«r JUODA ARBATA ................

JLJL1 b ŽALIA ARBATA ....................
Sv. 79c
Sv. 57c

SPECIAL” PIAUSTYTI LAŠINIUKAI */2 Sv. Pak. 140
“BUYING BRAND” DEŠRELĖS
“BLUE LABEL” TEPIMUI SURIS 5 unc. Džiaras

MĖLYNI SLYVAI FANCY
CALIFORNIA

Sv. 270
...... ... 17c

39*PINTINĖ

Priežastis ir 
Pasėka

Smulkmenų biznis, imant ji 
visą bendrai, yra viena svar
biausių ekonominių pajėgų 
musų šalies augimui ir gero
vei. Jis parūpina metodą ir 
vagas, kuriomis prekės yra 
pristatomos kostūmeriams; jis 
taipgi teikia progos žmogui 
eiti į savą biznį.

Per paskutinius dvidešimtį 
metų įvyko aiškf pakaita. Re
miamas didelių pinigų, nau
jas smulkmenų paskirstymo 
tipas gimė ir išaugo. Tai yra 
grandinės krautuvės. Vienin
telę naudą, kurią jos galėjo 
suteikti, tai šiek tiek pigesnes 
kainas. Bet nepalankios jos 
buvo bendrai visos šalies ge
rovei, nes varydamos atkak
lias varžytihes privertė tuks-
tančius nepriklausomų krau
tuvininkų išeiti iš biznio. Be 
to, jos atėmė pavieniems žmo
nėms progą atidaryti savas 
krautuves. Ir kur grandinės 
krautuvės pasidarė labai ga
lingos, jos pagimdė monopoli
nes sąlygas, nes išvariusios 
iš biznio nepriklausomus 
krautuvininkus, grandinės 
krautuvės galėjo imti tokias 
kainas, kokių norėjo.
/ Padėtis pasidarė labai opi 

—ypač grosernių bizny. Ta
čiau, laimei, dar buvo pakan
kamai didelis skaičius grose- 
rių, kurie pajėgė įžiūrėti atei
tį, i|r tie krautuvininkai pa
malė, kad vienintelis būdas 
grandinių krautuvių varžyti
nėms atlaikyti, tai organizaci
jos pagalba. šioms varžyti
nėms reikėjo kapitalo ir su- 
kombinavimo savos perka
mosios pajėgos. O prie to rei
kėjo dar pridėti metodą, ku
ri pagelbėtų jiems tinkamiau 
publikai patarnauti.

Taip gerai visi dalykai buvo 
suplanuoti ir taip gerai visi 
planai įvykdyti, kad šiandie, 
tik truputį daugiau nei septy
niems metams nuo jos įsikūri
mo praėjus, Midwest Grocery 
Company yra vienas didžiau- 
šių groserių sandėlių visoj šaly.

Kaipo tolesnė paseka ir nau
da kostūmeriams yra tai, kad 
Midwest Stores teikia puikiau
sią patarnav ma. Prekių koky
bė yra aukščiausios rųšies, 
kainos žemesnės, ir kiekvieną 

■krautuvę operuoja pats savi
ninkas, kurs visais atžvilgiais 
yra pilnai patyręs groseris. 
Pirkti šiose krautuvėse reiškia 
palaikyti visuomenės interesus 
visais atžvilgiais ir visais su
metimais. . , • ■

Tuz. 250
“STALEY’S” CUBE KRAKMOLAS Sv. Pakeliai 2 už 17c

“STRONGHEART” ŠUNŲ MAISTAS ..............  Kenas 50
TVORY MUILAS dideli....................................2 už 19c1VVKI MUILAS VIDUTINIAI ............................ 3 už 17c

LAVA MUILAS

CALIFORNIA CITRINAI Dideli

“SHU-MILK” NUVALO BALTUS BATELIUS
SUPER SUDS Didelis Mėlynas Pakas 

OCTAGON TUALETO MUILAS ....

3 už 170
2 už 17c
........ 20c

3 už 140
Pak?~190

“KLEENEX” ^p™i|I1?cos,NeLIAI 2 pk 25*
OCTAGON GRANULIUOTAS MUILAS

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITĘ MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO NES PIGIAUI6we

M|WESjmSTORES
GARSINKITE “NAUJIENOSE”

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 vai. 

po pietų.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

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

lYoKį Grūdą Pasėsi, ToKj Derlią Turėsi

IŠVIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino- 

kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme- 
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki
ninkas ir šeima, nes įai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios ištaigoje.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N,
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500
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NAUJIENOS
The Lfthuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Llthuanlan News Pub. Co., Ine
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.. $8.00

.... 4.00

.... 2.00

.... 1.50

.... .75

“Ar neturite makaronų?”
« „ b.'.iiA ■ 'i , rt -

“Pirmyn” choro nuotykiai Lietuvoje

Subscriptlon Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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.

U&akynlo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ---------------------
Pusei metą
Trims tnSnesiftms _ ...z...
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui

Chicagoj1 per išnešiotojus:
Viena kopija _____      8c
Savaitei 18c
Mėnesiui _______   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .............................  $5.00
Pusei metų _______________ 2.75
Trims menesiams _____  1.50

• Dviem mšnėšUms   -— l.OiO 
Vienam menesiui _______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(AipigihU)

Metams ____ __________ ..... $8.00
Pusei metų ----------- -.............. 4.00
Trims menesiams ---- -------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Ispanijos vyriausybininkai dar vis lupa sukilėlius ir 
jų fašistiškus talkininkus. Jau keturios dienos, kai eina 
vyriausybininkų ofensyvas> o sukilėliai dar vis nesten
gia jfeftls pasipriešinti; tik mėto iš oro bombas pasku
bomis atvykę gen. Franco lėktuvai.

Respublikos armija jau paėmė per šias dienas 4,000 
belaisvių. Kai sunkvežimiai gabena juos iš fronto į vy
riausybininkų teritoriją, tai šie juokus krečia ir klausia 
suimtuosius: “Ar neturite makaronų?”

Bet kai Mussolinio juodmarškiniai gauna į kailį, tai 
jie bėga, palikę ne tik makaronus, bet ir šautuvus. Taip 
jiems pirmiaus atsitiko Guadalajaros fronte ir dabar 
prie upės Ebro*

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

M* ■*%

Darbas bedarbiams siuvėjams
. Ui I ■ ■■ i

Trys tūkstančiai bedarbių moteriškų drabužių siu
vėjų gaus darbą prie W* P. A. New Yorke. šitam tiks
lui viešųjų darbų administracija New Yorke sutiko pa
skirti $5,000,000.

New Yorko meras La Guardia kartu su moteriškų 
drabužių siuvėjų unijos prezidentu Dubinskiu apsvarstė 
planą, kaip tuos pinigus suvartoti. Pagal šį planą $400,- 
000 bus išleisti medžiagai. Pasiutais drabužiais bus ap
rūpintos bedarbių šeimos.

Šitas projektas labai nepatinka drabužių fabrikan
tams. Jie sako, kad valdžia paveržia jiems biznį. Bet ki
tokios išeities nėra. Daugelis bedarbių neturi kuo nusi
pirkti rūbų, o fabrikantai už dyką rūbų nedalina.

Antra vertus, ką gali daryti bedarbiai, siuvėjai, kuo
met fabrikantai neduoda jiems darbo?

t

TURĮ UŽMIRŠTI LIETUVOS 
POLITIKĄ

nes 
ša-

rei-

, Anglų arbitratorius čekoslovakams i

Anglijos vyriausybė nutarė pasiųsti lordą Runci- 
maną čekoslovakijon, kad jisai butų tarpininkas dery
bose tarpe Čekų ir vokiečių. Tai yra visai nepaprastas 
dalykas diplomatijos istorijoje.

Čekoslovakijos?, valdžia jokių tarpininkų pagalbas 
neprašė. Tautinių,-mažumų klausimas, kurį ji rengiasi 
išspręsti parlamente, pasiūlydama atitinkamą įstatymo 
projektą, yra vidaus politikos reikalas. Buvo bloga, kai 
į tą reikalą ėmė kištis Vokietija. Bet dabar į jį kišasi 
ir kita svetima valstybė.

Tačiau Čekoslovakija negalėjo atmesti šitą Anglijos 
tarpininką, kadangi, atmesdama jį, ji butų įžeidusi Ang
lijos valdžią, kuri šių metų gegužės 21 d. ją, kartu su 
Francuzija, apgynė nuo Hitlerio.

Francuzai irgi nesipriešino Anglijos sumanymui 
tarpininkauti Čekoslovakijos ginče su jos vokiška tauti
ne mažuma. Nes francuzai nori* kad Anglija juos rem
tų, kai jie stos ginti Čekoslovakiją nuo Vokietijos.

žodžiu, aplinkybės dabar taip susidėjo, kad prem
jero Chamberlaino paskirtas tarpininkas nuspręs san
tykius tarpe Čekoslovakijos valdžios ir sudėtų vokie
čių. Lordas Runcimaii faktinai bus arbitratorius šitame 
opiame čekų respublikos vidaus reikale.

Bet yra aišku, kad tas Chamberlaino pasiuntinys 
svarstys ne tiktai ginčą tarpe čekų ir sudėtų vokiečių, 
bet ir tarpe Čekoslovakijos ir Vokietijos. Jei ne Hitle
ris, tai Čekoslovakijos vokiečiai visai nekeltų triukšmo. 
Bet Hitleris juos kursto, grasindamas Čekoslovakijai 
jėga, jeigu ji neiŠpildys sudėtų reikalavimų. Taigi lor
das Runciman stengsis humalšinti Hitlerį.

Bet ar tai yra galima?
Gal būt, Anglijos konservatoriai tiki, kad Hitleriui 

rupi jo “viengenčių” likimas Čekoslovakijoje. Bet nie
kas kitas tuo netiki. Jeigu Hitleris butų toks didelis 
“vokiškumo” mylėtojas, tai jisai pirmiausia pasirūpin
tų apginti vokiečių teises Pietiniame Tyrolyje, kurį val
do Mussolini. Toje vokiečių apgyventoje provincijoje 
vokiečiai neturi jokių teisių — ne tik savo mokyklų, sa
vo laikraščių ir organizacijų, bet neturi teisės nė vokiš
kai dainuoti Tačiau Tyrolio vokiečius Hitleris pardavė 
Italijos fašizmui. ~ >

“Vokiškumo” klausimą Čekoslovakijoje Hitleris pa
naudoja ne vokiečių apgynimui (nes jie ir taip nėra 
ekriaudžiami), bet savo imperialistinei politikai, kurs
tydamas sudėtus prieš čekų respubliką, Hitleris nori tą 
respubliką suardyti arba padaryti ją bejėgę, kad per 
Čekoslovakiją naciai galėtų maršuoti į pietų ir rytų Eu-

Kaip Runcimanas gali pasotinti šituos Hitlerio ape- 
titus, nepadarydamas skriaudos Čekoslovakijai?

Vienas fašistuojąs tautinin
kų publicistas reikalauja, kad 
sandariėčiai “nesikištų” į Lie
tuvos vidaus tvarką (reiškia, 
nekritikuotų Smetonos), 
kitaip tautininkai nuo jų 
linsis. Sako:

“Tačiau, mums regis,
kės Sandarai tvirtai pasaky
ti, kad ji į Lietuvos vidaus 
politinę tvarką nesikiš, nes 
pripažįsta ją teisėtu reikalu 
jos tikrųjų ir legalių savi
ninkų — Lietuvos gyvento
jų. Kol Sandara save laikys 
tik Lietuvon liaudininką par
tijos priedu, tol rimtesnieji 
(! — “N.” Red.) tautininkai, 
kurie Amerikos lietuvių gy
venimo reikalus stato aukš- 
čiaus tarnavhno • Lieįuyos 
partijoms, prie Sandaros ne
links.”
Tai grynas nesusipratimas. 

Sakyti, kad sandariėčiai seka 
Lietuvos liaudininkus, tai — 
tyčiotis iš liaudininkų. Tos idė
jos!, už kurias kovoja Lietuvos 
liaudininkai, amerikiečių San
daroje seniai išgaravo.

lainą už tokį; nusistatymą, mi
nėtas laikraštis rašo:

“P-asi Chamberlain pateisi
no Britanijos politiką visa 
eile argumentų, kurie aiš
kiai rodo, kad jisai stoja už 
Franco pergalę — nors jisai 
tuo pačiu laiku turi atsi
žvelgti į Europos padėties 
komplikuotumą... Tik žiople- 
liai gali stebėtis, kad Italija 
pritaria britų nesikišimo pla
nui, 
norės 
ti to 
laino

užtikrinti Franco

PALESTINOS KLAUSIMAS

Del kruvinų kautynių tarp 
žydų ir arabų Palestinoje esan
ti kalta Anglija, kuri “kursto 
vienos tautos žmones prieš ki
tos”. Taip rašo Antanas Bim
ba, kuris surado (išsikopija- 
vęs iš “Daily Worker’io”), kad 
Anglija atliko didžiausią nuo
dėmę, pasižadėdama “Palesti
ną atimti iš arabų ir paversti 
žydų tėvyne.”

Jisai siūlo Palestinos! klausi
mą išspręsti komunistiškai:

“Kaip dabar tą klausimą 
reikėtų išrišti? Atsakymą 
duoda komunistai. Tegul ei
na velniop Anglijos plėšikai 
ir kurstytojai. O arabai ir 
žydai turi susitarti ir taikiai 
sugyventi.
reikia ten gyventi. Nei vieni, 
nei kiti niekur nebeišbėgs. 
Tai kodėl broliškai nesugy
venti?”
Vadinasi, išrišu klausimą!
Arabai ir žydai “turi” susi

tarti ir taikiai sugyventi. Bet 
tame visas dalykas, kad jie ne
susitaria. Yra kūdikiškas ple
palas, kad Anglija Palestinoje 
“kursto” vienos tautos žmones 
prieš kitos tautos. Kam ji tu
rėtų tai daryti? Juk jos inte
resuose yra, kad krašte, kurį 
ji valdo, butų taika, o ne pilie
tinis karas.

Bimbos! lupomis kalba Rusi
jos imperializmas, kuris Azijo
je laiko savo priešu Britanijos 
imperializmą.

Vistiek abiems

“KOMPLIMENTAS” cham- 
BERLAINUI

organas čia tie- 
iš franeuzų, ku- 

nemato”, kad Chain-

užsimerkti ir nematy- 
fakto, kad Chamber- 

politika neturi kitokio 
tikslo, kaip
pergalę?”
Tas fašistų 

siog tyčiojasi 
rie dar
berlaihas kaip įmanydamas" re
mia Ispanijos sukilėlius, po 
priedanga * “nesikišimo”. Bet 
Francuziia sukandus dantis
kenčia.
r*- ■. —

K LIETUVOS
Lietuva vėl tarptau 

tinio Oro susisie
kimo centre

Prieš, keletą metų per Lietu
vą ėjo tiktai viena orinio susi
siekimo linija. Per Lietuvą kas
dien keleiviniai lėktuvai skrai
dė iš Berlyno į Maskvą ir atgal. 
Paskui rusai su vokiečiais! susi-

vasaroti
Užsienio

veik piktai jiprašau? — jau 
sako.

—Taigi, kad 
rodos lietuvaite 
nesusikalbava?

—Yes, aŠ lietuvaitė iš Chica- 
gOsl — tvirtai atkirto ji.

—šitaip, tai ar tik ne iš “Pir
myn” choro?

—Yes, pasididžiuodama atsa
ko ji.

—Tai ką jūsų gerklei nege
rai, suprantu, dainuojant visaip 
buvo?

—Gerklė mano tvarkoje, 
man stempos reikalingos!

—Stempos, palaukite, ar 
nebus tai pašto Ženklai?

—O Yes, aš noriu rašyt 
Čhicagą! — nudžiugo jinai.

—Šitaip, tai jums popierius 
laiškams rašyti reikalingas ir 
pašto ženklai, tai jau busiva su
sikalbėję, štai va paštas, bėki
te tenaisi ir viską gausite.

Pašte toji mergužėlė gavo 
tai, kas jai reikia.

Dabar vasariškai nusiteikęs 
Kaunas apie tuos stempus labai 
plačiai kalba ir, rodos, jau ne
bus Kaune tokio žmogaus, ku
ris nesuprastų ką tai reiškia 
peiperis ir stempai. Visai gali
mas daiktas, kad tuodu žodžiai 
bus plačiai Vartojami, ir “Pir
myn” chorasi paliks smagių pri
siminimų ne vien tik savo dai
riomis, bet ir nuotykiais.

(Bus daugiau)

Ir vis dėlto jie čia atvykę su-r] 
kėlė nemaža dulkių. Tai Chica- ; 
gos dulkės Kauno gatvėse. Ne 
visos dulkės būtinai turi būti ' 
kenkšminkos.,. Kitos jų sužadi
na gražius prisiminimus ir sū- 
daro gardaus juoko.

Kaunas per daug panudęs į 
rimtumą, jis kartais reikalingas 
geros šypsenos. O gera šypsena 
tai tasai kietas ginklas, kuris 
kartais staiga/ir aršiausią prie
šą nugali. i

Chicagos “Pirmyn” chorui 
šypsenos netrūksta, ir jo dainos 
linksmutės, smagios kaip ir vi-i 
si jo dalyviai. Surūgusio, už- 
snudusio, įkyriai dejuojančio! 
neteko jų tarpe pastebėti. O j ei i 
ir tokių pasitaiko, tai jų veidai; 
pakankamai išmiklinti ir gerai 
moka ir sugeba savo negerą 
nuotaiką prieš kitus pasdėpti. O 
svarbiausia visi vienas į kitą į- 
kibę kaip viščiukai nevaikštinė- 
ja. Savarankus, energingi ir ki
tų pagalbos nereikalingi.

Viena tokių savarankių pane
lių panūdo pašto ženklais ir 
laiškams popieriumi apsirūpin
ti.

Sako, Chicagoj e šiokie kultū
ringam žmogui daiktai įsigyti 
visai bepigu. Nubėgai į arti
miausią vaistinę ir jau juos tu
ri.

Tai ir toji panelė, graži mer
gužėlė, savu senu pripratimu 
nubėgo į vaistinę ir suko:

—Prašau inah duoti stempų
■ ir peiperio? *• i »

Lietuvos Vaistininkas1 jau ži- 
1 las žmogus, savo gyvenime 
daug matęs ir patyręs, bet to
kių vaistų jam neteko girdėti. 
Bet jo žilas plaukas jau savai
me sako, kad jis savo kliento 
neaprupinęs nenori paleisti. 
Taigi, parėmė vaistų sąrašą ir 
jau senatvės sulaukęs pradėjo 

i juos studijuoti. Atmintis nėra 
jau toks labai \ patikimas daik
tas. Gal pamiršęs, o gal tokių 
vaistų jo parduotuvėje ir esa
ma.

Panelė laukia, nekantrauja ir 
žiuri, stebi, ką gi tašai žilas 
vaistininkas čia daro. Ilgai ver
tęs storą vaistų sąrašo knygą, 
liūdnai atsidusęs taria tai pane
lei.

—Dovanokite, bet nesurandu 
tokių vaistų pas mane visai nė
ra. Gal kitoje vaistinėje turės, 
štai netoliese kita parduotuvė. 
Išėjo į gatvę ir parodė gražuo
lei čikagietei, kur kitos vaisti
nės esama.

—Denkiu, — ir mergužėlė 
pasiskubino į kitą vaistinę. Kaip 
čia žmogus neskubėsi, kad no
risi kaip galima greičiau su sa
vaisiais, anapus Atlanto vande
nyno likusiais, savo įspūdžiais 
pasidalinti* s Jie jau paruošti, 
vaizduotėje kaip gyvi kruta, tik 
prašosi juos baltame popietyje 
parašyti.

Kitoje vaistinėje ir vėl prasi
deda toji istorija iš pradžių.

—Matote, vaistų nuo stemp
lės gal ir butų, bet reikia tu
rėti receptas, aš be daktaro ne
drįstu jų jums duoti, o kas lie
čia pipirų, tai jų galite gauti 
bet kurioje valgomų daiktų 
krautuvėje, — atsakė tasai vai- 
stininkaės, matyti, ne visai aiš
kiai nugirdęs tos gražuolis mal
davimo.

—WeII, tai kad stempų* gau
ti, reikia daktaro? — nustebo

nesuprantu, o 
ir Štai mudu

ŽINIOS-ŽINELE
IŠ LIETUVOS

tik

tik

Sąjunga 
metu į-

b Lietuvos vasarvietėse suplū
do daug vasarotojų tik tai nuo 
liepos pradžios, nes birželio 
mėnesį buvo blogas oras. Apie 
500 žmonių atvažiavo 
iš užsienių, nėskaitant 
lietuvių.
• Vilniaus Vadavimo 
Tautinės Olimpijados
rengia Vilniaus kioską, kuria
me bus pardavinėjami Vilniaus 
klausimais literatūra, vaizdai, 
atvirukai ir kt.
• Klaipėdos Lindenau laivų 
dirbtuvė gavo užsakymą pasta
tyk du didelius laivus Hambur- 
go-Amerikos linijai. Tais laivais 
bus sustiprintai susisiekimas 
Panamos linijoje.

KaUne sėkmingai pasibaigė 
Lietuvos, Vokietijos, Latvijos ir 
Estijos geležinkelių eile klausi
mų kaimyniniam geležinkelių 
susisiekimui tvarkyti ir tobulin
ti.
• Prekybos pramonės ir ama
tų rūmai persikėlė į naujus er
dvius ir puikius nuosavus na
mus Duonelaičio gatvėje nr. 2.
• Kauno konservatorijoje pra
sidėjo vargonininkų kursai, va
dovaujami K. Kavecko. Kursai 
turi 24 lankytojus.

Tsb.

IS DARBO

County, Cal., 
unija pasirašė 

kontraktorių

• Šiemet bus pradėti statyti 
rūmai Kauno konservatorijai su 
sale 1,000 žmonių. Projektą pa
ruošė architektas Kudokas. Rū
mai bus statomi Kaune, Micke- 
čiaus ir Putvinskio gatvių susi
kirtime.

Pasirašė 
Kontraktą

Contra Costa 
namų statybos 
kontraktą su
asociacija, kuris pilnai pripu
lto uniją ilr sulig kuriuo bus 
mokamos unijos nustatytos al
gos. .

Nuosprendis Prieš 
Kompanijų

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba svarstė rakandų ir 
džoinCrių unijos skundą prieš 
Boyntoh and Co., 1725 N. Bos- 
wo:rlh avė., Chicago.

Taryba rado kompaniją su
laužius Wagnerio darbo san
tykių aktą ir pašalinus iš dar
bo 15 darbininkų 
symą unijai.

Taryba įsakė 
kompanijos uniją, 
šalintusosius darbininkus ir 
sumokėti jiems už nedilrbtą 
laiką.

• Kauno valstybinė amatų mo
kykla, Tautinės Olimpijados 
proga, atidarė didelę savo dir
binių parodą. Parodoje išstaty
ta apie 2,000 eksponatų.
• Kaune išėjo iš spaudos lietu
vių poezijos antologija (rinki
nys) esperanto kalba. Pavadin
ta “EI Litovo Poezio”. Antolo
gijoje įdėta visų įžymesniųjų 
poetų kurinių.
• Iš Vilniaus atvyko į Tautinę 
Olimpijadą Kaune 43 vilniečiai 
lietuviai sportininkai. Vilnie
čius Kauno stoty entuziastin
gai sutiko tūkstantinės žmonių 
minios.

už priklau-

saj atidarė liniją Maskva — Ry
ga — Stockholmas. Ši linija 
Lietuvos nesiekė. Vokiečiai a- 
tidarė liniją Berlynas — Kau
nas — Ryga — Talinas — Hel
sinkis. Iki šiol ta viena linija 
telietė Lietuvą.

Bet šiemet Lietuva, rodos, vėl 
tampa tarptautinio orinio susi
siekimo centru. Lenkai jau huo 
seniau tūrėjo oro liniją tarp 
Varšuvos, Rygos, Talino ir Hel
sinkio. Anksčiau šios linijos 
lėktuvai aplenkdavo Lietuvą. 
Dabar sU lenkais susitarta, kad 
jų lėktuvai skraidys per Lietu
vą, sustodami Kaune. Be to, So
vietų Rusija norinti savo oro 
liniją pratęsti iki Lietuvos. Jau 
einą šiuo reikalu pasitarimai. 
Jeigu bus susitarta su Sov. Ru
sija, tai per Lietuvą eis trys 
tarptautinio oro siusisiekimo li
nijos: viena vokiečių — Berly- 
nas, Kaunas, Ryga, Talinas, 
Helsinkis; kita lenkų — Varšu< 
va, Kaunas, Ryga, Talinas, Hel
sinkis; trečia rusų — Maskva* 
Kaunas, Ryga, Stockholmas. Be 
to, Lietuva šiemet įveda pirmą-1 
ją savo oro susisiekimo liniją 
tarp Kauno ir Klaipėdos bei Pa
langos. Tuo budu į Kauną kas
dien atskris ir išskris po aš
tuonis lėktuvus. Iš Kauno bus 
galima lėktuvais kasdien skris
ti į Vokietiją, Lenkiją, Sov. Ru
siją, Latviją, Švediją ir kitus 
kraštus. Toks orinis susisieki
mas Lietuvai yra naudingas e- 
konominiu, kultūrinių

Paryžiuje leidžiamas italų 
\ fašistų laikraštis “Tribūna

- d’Italia” visai atvirai sako, kad 
O Francu- Anglijos premjeras Chamber- 

rems Čekoslovakiją, tai lordas Runcimanas gaus lain nori sukilėlių pergalės Is
panijoje. Girdamas Chambet- politiniu atžvilgiais.

Jeigu čekai nesutiks pasiduoti naciams,

i namo tuščiomis rankomis.
ir net

Tsb*

—Bet pasakykite,*ką tai reiš
kia tie stempai, — klausia ta
sai vaistininkas.

—Stempai, stempai, tai bus 
kaip rašo ir uždeda, — prade
da aiškinti čikagietė Kauno 
vaistininkui savo reikalavimus.

—Chm, nesuprantu, tai gal 
kompresas, bet kam čia tie pi
pirai? Kompresui jie visai ne
reikalingi.

Rausta, kaista panelė ir ne
bežino ką sakyti.

—Ne pipirų, bet aš peipėrio

• Karo mokykloje prasidėjo 
šiemet jau antra pradžios mo
kyklų mokytojams karinio pa
rengimo kurso laida. Į kursus 
priimta 120 mokytojų. Iš eilės 
jau septintoji tokių kursų laida. 
Kursus jdu perėjo apie 900 mo
kytojų.
> Lietūkis jau užbaigė pereitą 
metų derliaus grudų supirkinė
jimą eksportui. Iš viso supirko 
apie 80,000 tonų javų, daugiau
sia rugių.
• Susisiekimo Ministerija ruo
šiasi reguliuoti Nemuno kran-( 
tua ir vagą tarp Alytaus ir Kau
no, kad NeftlUhas tiktų šitam 
bare laivininkystės ir miško 
plukdymui. ;
• Lenkai ruošiasi Kaune įsiteig
ti savo prekybos atstovybę, 
kaip tiktai bus pasiektas Lietu
vos Lenkijos prekybinis susita
rimas. Lenkai dėsią visas? pa
stangas lietuvių lenkų prekybai 
išplėsti.
• Nuo liepos mėn. pradžios’ 
Kaune, Girstupio (Mickevi
čiaus) slėny atidarytas zoologi
jos sodas — žvėrineius. Sodas 
atidarytas apie 24 hektarų plo
tą. Sodas bus nuolat papildo
mas bei tobulinamas.

$37,000,000 Pa. 
Bedarbiams

Pennsylvania valstija į pen
kis mėnesius bedarbiams pa- 
šelpomis išmokėjo $37,262,- 
000. Bedarbių valstijoje yra 
3,250,000.*

Prancūzija Vadovauja 
Algų Kėlimui

Internacionalinės Darbo Or
ganizacijos surinktomis žinio
mis, nuo 1928 m. algos dau
giausia pakilo Jungt. Valsti
jose ir Francuzijoj.

Vokietijoj ir Japonijoj alr 
gos betgi nupuolė. Jungt. Val
stijose algos pakilo 35 nuoš., 
Francuzijoj 33 nuoš. (B).

Skundžia Kompaniją 
Darbo Tarybai

Karstų dirbėjų unija ap
skundė darbo santykių tary
bai Chicago Casket Co., 932 
W. Washington st- Kompani

ja yra kaltinama laužiusi 
Wagnerio darbo akto, truk
džius darbininkams organi
zuotis, atsisakius nuo kolek
tyvių derybų ir privedus prie 

streiko kovo 16, 1936, kuris 
tęsėsi iki birželio 4 d., 1936.

Kada streikas užsibaigė, 
tai kompanija atsisakė pri
imti į darbą 44 darbininkus. 
Viso ji samdo 145 darbinin
kus.
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Detroito Lietuviu Žinios
A _

Iš Detroito lietuvių veiklos
Amerikos Lietuvių 
Kongreso 
Konferencija

DETROIT, MIGH. — Ameri- 
kos Lietuvių Kongreso Detroito 
skyrius teiks konferencijų šeš
tadienio, liepos 23 d., vakare, 
Lietuvių Svetainėje.

P. Jačionis atidarė konferen
ciją, o sekr. J. Overaitis per
šaukė atstovus nuo kuopų ir 
draugijų. Konferencijoj dalyva
vo apie 30 atstovų ir keletas 
šiaip veikėjų. Sekretorius taipgi 
perskaitė protokolą, pažymėda
mas, kad pramogų komisijos 
narys* L. Sinkus rezignavo ir jo 
vieton buvo išrinktas A. Andru
lis.

Išduodamas valdybos rapor
tą, pirm. Jačionis pareiškė, kad 
skyrius turėtų surengti bent 
vieną pikniką greitoj ateityj. 
Sekretorius savo raporte prane
šė, kad paruošė mandatus Kon
greso suvažiavimo delegatams 
ir juos išdalino. O iždininkas 
raportavo, kad revizijos komi
sija peržiurėjo visas* knygas 
sąskaitas ir rado viską tvarkoj. 
Valdybos raportai buvo priimti.

Knygų peržiūrėjimui buvo 
paskirti trys asmenys. Pirmas, 
S. Tvari jonas, pranešė, kad 
knygų peržiūrėjime begalėjo 
dalyvauti. Antras, Jurgis Ste- 
ponkevičia, peržiurėjo knygas 
ir išvažiavo atostogų, tad suvi
rinkime negalėjo dalyvauti. 
Trečias, drg. Ramanauskas pra
nešė, kad peržiurėjo bilas ir ra
do viską tvarkoj. Raportas bu
vo priimtas. Dalyką padiskusa- 
vus, sekretoriui buvo pavesta 
po raporto kopiją išsiutinėti 
draugijų sekretoriams ir pa
žangiąja! spaudai.

-i .-------------------- - -. --------------------■----------------------- --- --------- ------------------------------------

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos moksliilihkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerdtusių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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Naująją Gadyne”?!
“NAUJOJI GADYNĖ“ yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

ma Įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.
• ‘—-- ‘ -------------«  . ■ .. II .1 . ..... ,1 1 ' . . - . ...................................................

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

Čia prisiunčia $............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ“ ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas.......................... . ............ ............................. ......
Numeris ir gatvė .......................................... ..............
Miestas ir valstija -----------------*.------------------ —
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Lankėsi Kandidatas O’Brien
Tuo laiku į susirinkimą atvy

ko progresu visi demokratas Pa- 
trick H. O’Brien. Pirmininkui 
paprašius atstovą leisti svečiui 
padaryti pareiškimą, visi tam 
davė sutikimą.

O’Brien pasveikino konferen
cijos dalyvius ir palinkėjo pa
sekmingai darbuotis demokra
tijos atsteigiinui Lietuvoj, pa
žadėdamas skyrius darbą kuo 
galint paremti. Svečias kalbėjo, 
kad dažnai dalyvavo lietuvių 
parengimuose ir politikoj dar
buojasi per 10 metų. Buvo Cir
cuit teisėjas, per du metu tar
navo už prokurorą, vėliau kan
didatavo į Detroito majorus. 
Šiemet kandidatuoja į Probate 
teisėjus ir prašo visų progresy
vių žmonių paramos.

Į konferenciją buvo atsilan
kęs ir p. O’Brien sūnūs, starkus 
jaunuolis, kuris žada eiti tėvo 
pėdomis ir visada darbuotis 
darbininkų naudai.

P-s O’Brien kalbėjo apie 15 
minučių ir apleido svetainę ly
dimas konferencijos atstovų 
delnų plojimo.

Politiką išlydėjus 4 delegatai 
išdavė raportus iš Kongreso 
konferencijos Scrantone, Pa.

M. Kemešienė skaitė raštišką 
raportą ir užtruko apie 20 mi
nučių. M. Prokevičia ir M. An
driulienė drg. Kemešienės ra
portą pa tvirtino, pridėdami po 
žodį — kitą nuo savęs. Chas 
Martin raportavo, kad viskas iš
važiavime buvo išanksto su
tvarkyta, o kai kurie Veikalai 
buvo pavesti komisijoms su
tvarkyti, kas vėliau busi pa
skelbta laikraščiuose. Raportai 
buvo priimti.

Konferencija baigė reikalus 
pavesdama pramogų komisijai 

pikniko rengimą ir nutardama 
užmokėti delegatų kelionės iš
laidas.

Atstovas

Iš Detroito Civil 
Rights Federacijos

Detroito Civil Rights Federa- 
tion (Pilietinių Teisių Federaci
ja) yra įtakinga ir darbšti or
ganizacija, daug nuveikusi dar
bo žmonių naudai. Organizaci
jos raštinė randasi Hoffman rū
muose, kambarys 1001. Ten y- 
ra priimami nauji draugijų at
stovai. Susirinkimai yra laiko
mi U.AAV. svetainėje.

Federacija paliuosavo daug 
areštuotų unijistų ir atremia 
daug pasikėsinimų prieš darbo 
žmones ir demokratiją. Organi
zacija sako, kad reikia veikti, 
kovoti, kol nevėlu.

Ji susideda iš profesionalų, 
kunigų, rašytojų ir paprastų 
draugijų atstovų.

Neseniai miesto tarybai buvo 
įteiktas sumanymas suteikti 
majorui Reading’ui teisę cenzū
ruoti garM’nimus, žurnalus ir 
laikraščius. Reiškia, spausdi
nant ir dalinant plakatus, rei
kės gauti majoro leidimą.

C. R. F. griežtai užprotesta
vo, o miesto tarybos pirminin
kas Jeffries netrukus po to su
manymą atmetė, pareikšdamas, 
kad lai yra laužymas demokra
tijos ir žingsnis prie fašizmo.

Kaip sako U. A. W. advoka
tas M. Sugar, tai Dearborn, Mi- 
d ii gan mieste yra tokia tvarka, 
kokiom negalėtų įvesti kitur nei 
aukščiausias teismas. Ten ma
joras yra taip įsigalėjęs, kad be 
jo leidimo negalima nei gatvėj 
pasirodyti su plakatėliu.

Su C. R. F. parama adv. Su
gar paduos reikalavimą Michi- 
gan aukščiausiąm, teismui Dear- 
horno majoro cenzūrą panai- 
kin Ii.

Dearbornc randasi didžiosios 
Fordo dirbtuvės.

Koresp.

Skundė WPA 
Teatrą

Iš Fedcralio — W.P.A. teatro 
tarnybos prašalintas darbinin
kas John Mathews» apskundė tą 
įstaigą miesto kounsilmonams. 
Jis primetė teatrui komunisti
nės propagandos varymą. Pri- 
todžius, kad skundėjas yra ap
mokamas agentas republikonų 
kandidato į gubernatorius Fite- 
gerald’o, kounsilmonai skundą 
atmetė, kaipo nepamatuotą už
puolime ant gubernatoriaus 
Murphy ir Naujos Dalybos*.

Piknikui
Praeitą sekmadienį čia buvo 

daug pinknikų: Vilnies, Pašalpos 
Kliubo, Ilamtramek, ir kitų 
draugijų. Saulė švietė per visą 
dieną ir vidurmiestįs buvo pu
sėtinai ištuštėjęs. Koresp.

Perspėja WPA 
Darbininkus 
Nemesti Darbų

DETROIT, MICH. — Kai Mi- 
chigan valstijoj pradėjo veikti 
l’nemployment Compensation 
— nedarbo apdraudos fondas, 
lai kai kurie W. P. A. darbi
ninkai sumanė mesti darbus ir 
gyventi iš apdraudos.

Bet Fondo Administracija 
perspėja tokius WPA darbinin
kus darbų nemesti, nes gali at
sitikti, kad nei apdraudos ne
gaus nei negalės darbų atgau
ti. Įstatymai to nenusako, bet 
vien padorumo dėlei darbinin
kai turėtų pasilikti prie darbų 
ir atsidėti ant apdraudos fondo, 
kol jis dar jaunas, tik tada, kad 
reikalas yra būtinas. Dirbdami 
WPA bedarbiai gauna daugiau 
algos, negu gautų apdraudos* iš 
nedarbo fondo. Koresp.

Vožnas Laiškas iš 
Rytą Vakarams

Gerbiami Abiejų lyčių Čika- 
giečlai IV VAkatiečiai, viši pla
čiausios ir demokratiškiausios 
kaliniškos konstitucijos išpa
žintojai ir garbintojui i

Siunčiau Jums jau du laišku, 
bet atsakymo nesulaukiau. Ko
dėl? Rašau dar kartą ir šį laiš
ką apdraudžiu, kad tikrai jį 
gautumėt, perskaitytuttiėt ir jo 
turinį įsidėlumėte į savo galvas.

Budėkite, mieli draugai ir ne
pasiduokite tiems Naujienų 
menševikams! Aš ir mirsiu, ne-' 
užmiršiu, kaip Jus savo laiške 
rytiečiams pranešėte, kad Pir
mosios Gegužės socialistų pa-į 
rengime dalyvavo vien tiktai 
dainininkai, išskyrus Grigaitį, 
kufis ne dainavo, bet kalbėjo. 
Jeigu Jus, draugai, neapsižiure- 
site, tai į kitą socialistų gegu
žinę nueis ir Jūsų Chorai — o 
kas tuomet bus? Juk chorai tai 
visa komunistų armija, tik mu
zikanto nėra nė vieno.

O dabar apznaiihinū, kas de
dasi pils mus Rytuose. Turėjo
me komunistų skodą, kur su
darėme tokią plačią platformą, 
kad ant jos* galės atsistoti ir ka
talikai, ir Revoliucijos Dukros, 
ir Visi, kas tik panorus. Ir kai 
visi sulipsime į tą platformą ir 
Užtrauksimo “Komunizmas jau 
gyvuoja”, “My countVy Ibis of 
thee”, “Te Deuni laudamus” ir 
“Lietuva, Tėvyne musų”, tai 
matysite, kad visi menševikai, 
kepures įsikišę į antį, žiopsos.

Po karštų diskusijų mes nu
tarėme gauti”lietuviškų komu
nistų į partiją lygiai 300. Nei 
daugiau, nei mažiau, ir tiktai 
iki Naujų Melų. Kas iki to lai
ko neįstos, tas paskui gailėsis.

So. Bostono savaitraščio re
daktorius norėtų visus ginklus 
suversti į Nėmuną. Tai diver
santas ir žalotojas. Mesi rinksi
me aukas į ginklų fondą, kalsi-; 
me ir liesime ginklus, o tas 
menševikas vers juos į vande
nį. Niekados!

Tikra bėda su tais menševi
kais, kad jie neįvertina musų 
tėvynės padėties. Jau su tauti
ninkais* galima gerinus susitar
ti, negu su jais. Jau aną kartą 
rašiau Jums, kaip draugas Ro
kas Mizara su draugu Juozu 
Tysliava nešė karštą rezoliuci
ją lenkų konsului Gruškai. Na
gi paprašykite Jus tą Grigaitį— 
ar jisai prie tokio patriotiško 
darbo prisidės? Nereiks tų bai
lėj

Keleivis giriasi, kad, Esela sei
me Scrantone socialistai turėjo 
genis* pianus. Bet kur jų tie pla
nai? O kodėl jie nesuplanavo 
taip, kaip mes kad buvome su
planavę Chicagos seime, kad 
net Gegužiui blusos pastipo? 
Ką jie čia giriasi!

Baigiu ir dar sykį pakartoju: 
Budėkite, draugučiai! Budėkite 
ir nesiduokite kokiems ten di
versantams išvesti iš kelio. Gar
binkime amerikines tradicijas, 
sveikinkime Revoliucijos duk
ras*, tieskime ranką katalikams, 
bet laikykime kietai sugniauž
tas kumštis prieš Stilsoiią, 
Straždą, Grigaitį ir kitus bend
ro fronto žalotojus. Visuomet 
su Jumis, nuo viršugalvio iki 
padų,

Stalincas

AR JIESIAI 
DARBO?

. n ĮKAITYK KASDIEH—NAUJIENAS
t ......—IR TEMYK SKILTIS--------- J

“REIKIA DARBINIRKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per.

NAUJIENAS

I1SI Siilb Baldei Sirnl, CBICAGO, UI,

JUOKAI
PADĖKA

Viena dar negausi labdarių 
sąjunga surengė vakarą, per 
kurį dainavo vidutinio, masto 
dainininkė. Per vakarienę sąjun
gos pirmininkas nutarė padė
koti dainininkei.

—Mes esame labai sujaudinti, 
brangioji ponia, kad tamsta sa
vo dainavimų papuošei tą ma
žutę musų šventę. Mes butume 
galėję ir menkesne dainininke 
pasitenkinti, ir tokios ieškojo
me, bet> deja, negalėjome su
rasti.

Motina: “Anyt, ką tu ten 
vėlai gatvėje darai?“

Onyte: “žiuriu į mėnulį”.
Motina: “Pasakyk mėnuliui, 

kad jis su savo dviračiu tegu’ 
važiuoja, o tu pati eik miegoti.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022 
POCAHONTAS Mine Run $*9.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

~4i

Žaibas!

•—Garantuotas Vienam Melui
— Galingas AC ar J)C Motoras
— Pilnai išbandytas! Užgirtn

U n<lerwriters 1 .aboratori Jų

Turėsit didžiausio smagumo gyvenime vartodami naują Elgin Shaver. 
Tik sujungkitc su elektra ir skvskitės — nereikia vandens, geležė
lių, muilo arba šepetuko. Pats išsimokės; nereikia nieko kito pirkti. 
Šis Elgin Shaver parsiduos reguliaria katalogo kaina $15 po dviejų 
valandų šeštadienį, nuo 2—5 popiet.

Persitikrinkit—Pamatykit Demonstravimą
Jei Negalit Ateiti į Išpardavimą, Tai Palikit Pinigus 

Pirma Išpardavimo Ir Skustuvas Bus 
PALAIKYTAS JUMS!

PARSIDUOS APRIBOTAS KIEKIS ŠIAME IŠPARDAVIME

• Susitarus su išdirbėjU šios 
naciOnaliai garsinamos britvos 
sausam skutimui, mums leista 
parduoti griežtai ribotą kiekį.
Jsigykit SAU TUOJAU! *
Išpardavime TIKTAI . . . J ■

Chrome
Leather Pouch

SENSAC1NIS PASIŪLYMAS!
tik tris valandas šeštadieni, liepos 3-cią, ž—5 popiet

ELGIN DELUXE ELECTRIC SHAVER

Moterys, taip pat, gėrėsis 
šia puikia pagelba asme

niškam priimnumui

THE DR. BERKOVITZ 
Jewelry & Optical Shop 

Ž505 SO. HALSTED STREET

Gaila: 
Neimam Mail Orders! 

Kiekis Apribotas!
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Ištiesų-
Kas Nors Naujo - N EP APR ASTO!

Tautų Vargai, Perversmai ir Kentėjimai •— Liūdna Gyve
nimo Drama Bus Atvaizduota ir Atpasakota

Naujienų Piknike
“Diktatorių Maršas ir Vilniaus Likimas”

Pamatykit ir Išgirskit!
Apie 30 asmenų—30 tvirtų laisvės kovotojų Chitagoje atvai

zduos pokarinio tautų persigrUpavimo ir perversmų istorijų, ir 
Vilniaus krašto likimą. Tai bus gyva panorama—judantis pa
veikslas ir pasakojimai 24 metų istorijos.

Rugpiučio14,1938
SUNSET PARK DARŽE

135-TAS STREET IR ARCHER AVENUE , y / I
1 *    Į 1 * *    - . . - - - - .JĮ.. lj ||  ..

Įžangai—IšSikirpkit Kuponą iš Naujienų. I
----------- . -U.. . ■ . ■■■■■■ - . - -- -
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Diena Iš Dienos
- ' -

Lietuviai Visuose 
Amerikos Kampuose

Vasaros atostogos šįmet iš
nešiojo Chicagos lietuvius į vi
sas plačios Amerikos dalis. Vie
ni rytuose, kiti vakaruose, tre
ti bėga nuo karščių į šiaurę, o 
kai kurie prakaituoja pietuose. 
Ieškantis lietuvių galėtų visur 
jų užtikti.

Pavyzdžiui, užsukęs į įdomų 
istorinį Pennsylvania valstijos 
miestų Allentown, netoli Phila- 
delphijos, butų buvę galima su
tikti chicagiečius pp. Ireną 
(Griniūtę) ir Carl Michaehis, 
kurie ten buvo nuvykę aplanky
ti p-o Carl šeimynų ir kitus 
gimines. Jie Allentowne viešėjo

PRADEDANT ŠIANDIE 
Jaudinanti Drama iš Ūkininkų 
Sukilimo Katrynos Didžiosios 

Dienose. 
“PUGACHEV” 

Pasaka apie Emilijoną Pugačio
vą, vargšą Dono kazoką, kuris 

kovojo karalienę. 
SONOTONE TEATRE 

66 E. VAN BUREN 
Oras atvėsintas.

25c iki 1 P. M., išėmus Šešt. 
ir Sekmadienį.

savaitę laiko. Dabar jau grįžo 
Chicagon.

Prie Ohio upes kranto, pie
tiniame tokio pat vardo valsti
jos gale yra miestas Cincinnati. 
Ten pas gimines svečiavosi pp. 
Edith (Griniūtė—p. Irenos Mi- 
chael sesuo) ir Stasys Rimkai. 
Praleido ten apie savaitę laiko. 
Grįžę Chicagon dabar vėl dar
buojasi p. J. F. Budriko krau
tuvėj, kur abu tarnauja. P-s 
S. Rimkus yra gabusis daininin
kas, kuris dažnai daipuoja Bu
driko radio programuose.

Sesutėms Irenai ir Edith be
sidžiaugiant Pennsylvanijos ir 
Ohio reginiais, jų brolis Jonas 
Grinius ilsėjosi Michigane, sa
vo giminaičių pp. J. Augustų 
ukyj, prie Benton Harbor. Po
ilsis jaunam biznieriui Jonui 
buvo tikrai reikalingas, nes jis 
beveik be pertraukos, dienų iš 
dienos, nuo pat aušros iki vi
durnakčio dirbo New Life De- 
licatešsen krautuvėj, kurių už
laiko kartu su motina p. M. 
Griniene. Nudegęs saule, ir pra
leidęs keliolikų dienų ramiam 
ūkio gyvenime Jonas dabar vėl 
grįžo prie darbo krautuvėje, 
3331 S. Halsted Street, aprū
pinti Bridgeporto šeimininkes 
įvairiais skanėsiais.

Taigi, plačioji Grinių-Michae- 
lų-Rimkų šeima vėl susibūrė

daiktan, ir, atostogose atgavusi 
kvapą, vėl ruošiasi ilgai rudens 
—žiemos—pavasario 
iki kitų atostogų, 
kaip ir kiekvienas, 
lauks.

darbuotei, 
kurių jie, 
nekantriai
Draugas

Ilgiadsių Metelių, 
Onyte!

BRIDGEPORTAS — Liepos 
26 d., pp. M. Mažeikų namuo
se, 3151 So. Union Avė., susi
rinko skaitlingas būrelis gimi
nių ir artimesnių draugų pa
sveikinti ponių Oną Mažeikienę 
varduvėmis.

Pp. Mažeikai turi draugų be
gales. Vakarienės laiku kai ku
rie svečiai kalbėjo pareikšdami 
daug gražių linkėjimų, įteikė 
puikią dovaną, “Chenile Bed 
Spread”, ir 4 bukietus gėlių.

Vakarėlis buvo jaukus ir be
galo smagus. Svečiavomės iki 
pat ryto. Svečiai buvo ponai 
Raudai, Senuliai, M. Morkai, 
Kukoraičiai, Paulina Miknius, 
savininkė Big Tree Grove, 
Willow Springs, M. Dudoniutė, 
Vačikauskai, Riškienė, Žilienė, 
irA. Dudonienė. Visi mes palin
kėjome ilgiausių metelių Onytei.

nai” yra Charles Kriščiūnas, 
4501 South Ashland avenue, 
ir A. Česna. Jie saloj žada 
praleisjti apie įsavaitę-dau- 
giau laiko.

Abu yra stambus biznie
riai, o p. Kriščiūnas buvo 
vienas tų veikėjų, kurie pi
nigais ir darbu rėmė Pirmyn 
Choro kelionę Lietuvon. Jis 
buvo Pirmyn Keliones Ron
do vicę^pirmiininku, 1 ‘tjvankė 
Fondo parengsimų Į bizniiškų 
pusę ir pats aukavo ir surin
ko aukų, viso apie $500.

Prie biznio (p. Kriščiūną 
pavaduoja žmona p- Jose- 
phine Kriščiuniene, o jų dūk- 
^ė Christine turi “gerus lai
kus” Lietuvoj su Pirmyn 
Choru. —Leikietis.

A. Chesna yra savininkas 
“Turkiškos” Pirties, adresu 
4501 S. Paulina.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

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

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

buvo

DAUGYBE VARTOTU AUTO 
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

SUSIRINKIMAI
Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas laikys mė

nesinį susirinkimų sekmadienį 2 vai. po pietų, liepos 31 d., 
parapijos auditorijoj, prie 68-tos ir S. Washtenaw gatvių. 
Nariai-narės esate kviečiami būtinai atsilankyti ir atsives
ti savo kaimynus ir pažįstamus. Turėsime daug dalykų ap
svarstyti kai dėl taksų ant nejudinamo turto, kas link my- 
terių dėl vandens dėjimo. Bus daug raportų iš įvairių ko
misijų. —John D. Simans, vice-pirmininkas.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks pirmadienį, rug
pjūčio 1, 7:30 vai. vakare, parapijos svetainėj. Narės ma
lonėkite atsilankyti ir išgirsti raportų apie išvažiavimą, 
kuris įvyks nedėlioję, liepos 31, Kučinsko vietoje, Justice 
Park, III. —A. Laurinavich, rašt.

1
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D. Aido choras ir Lietuvių Kongreso skyrius rengia didelį pik
nikų nedėlioj, 31 d. liepos, Rossis Grove, 130 St* ir Cottage 
Grove avė. Pradžia 10 vai. ryto. Bus geras programas. 
Jeigu lytų, tai visas parengimas įvyks Darbininkų Svetai
nėje, 10113 S. Michigan avė. Kviečia visus

Rengimo Komitetas.

TRIJŲ DIENU IŠKILMĖS pas 
NATIONS TAVERN

— įvyks —

LIEPOS-JULY 29-30—31,-1038 
ROSELANDE

ANTRAŠAS 120 WEST 1111h STREET
Visiems musų draugams ir kostumeriams užtikriname smagų laiką 

katrie atsilankys.
Kviečia LOUIS TATKUS IR MARY SHARKEY.

IŠSIUVINĖJIMAS PADUŠKAITEI

HORSES’HEADS PATTERN 1674

Vardadienio Parė 
Jokūbui Kučinskui

Pereitų sekmadienį tai 
Jokūbų diena. Didelis būrys
Jokūbo Kučinsko draugų ir 
draugių, išanksto susitelkę, va
žiavo į Thorntono miškus, kur 
buvo pakviestas sir musų brang- 
vardis Jokūbas; Po žaliuojan
čiais ąžuolais svečių apsėdo ke
li stalai ir čia Jokūbą su gėlė
mis ir vynu gražiai priėmė — 
pasveikino.

Laike kalbų-linkėjimų, ku
rių buvo daug, vis gridėjosi 
nemažai pagarbos žodžių Jo
kūbui ir poniai Ručinskienei, 
kaipo visuomenės veikėjams, 
kurie patys nemažai darbuoja
si ir taipgi nemažai pinigiškai 
paremia kultūrišką veikimų.

Prisiminta ir apie jų sūnų 
Volterį, kurs dabar vieši Lie
tuvoj su “Pirmyn” choru. To
kiomis sunaus “vakačijomis”, 
tai pp. Ruchinskai yra labai 
užganėdinti ir vis sunui siun
čia daugiau pinigų. Prisiminta 
ir apie pp. Matikcnių ir pp. 
Rozy dukreles, paneles Frances 
ir Evelyn. Tėvai rodė paveiks
lus ir laiškus atsiųstus iš Lie
tuvos ir yra labai užganėdinti.

Saulei slenkant vakarop Thor
ntono graži gamta pasidarė 
dar gražesnė ir Jokūbo links
moji parė ligi vėlumos juokavo, 
dainavo ir daug visko kalbėjo— 
prikalbėjo.

Po vienu ąžuolu nugirdau be
sikalbant p. Pučkorienę ir p. 
Grybienę, kad reikėtų sureng
ti parę Razimierui Baronui. Ge
ras butų sumanymas, aš tam 
mielai pritarčiau ir esu tikras, 
kad visi iš to būrio Jokūbo 
draugių ir draugų gerai pa
žįsta Kazimierą ir jau visi ži
no kokių nelaukta ir sunki li
ga jį ištiko. Štai, dabar, tų vi
sų Kazimiero draugų ir draugių 
ir pažįstamų koks nors bendras 
gražus susitelkimas ir jo at- 
lankymas tai butų musų Kazi
mierui už vis tikras malonu
mas. ' . '

Naujieniečiai Sugrįžo 
iš Atostogų

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Paw Paw, Michigan sekanti 
naujieniejiai: Teresa Warnis 
ir jos dukrelė Lorraine, Eva 
Šauliene, Adella Šctuliutė ir 
Helen Petrulaičiutč, Margaret 
Wilkas ir Mrs. Murphy.

Taipjau sugrįžo ir Stanley 
Warnis, kuris iš kelių atvejų 
tenais lankėsi.

Su viršminėtais asmenimis 
atostogavo ir sekanti birutie- 
čiai, kurie sugrįžo vienų die
nų vėliaus, būtent, Stanley ir 
Vanda 'Aabello, William ir 
Julia Linchester, Mr. ir Mrs. 
Byanskas ir Mrs. Micevičiene.

Visi viršminėti asmenys 
yra pilnai patenkinti atosto
gomis ir jaučiasi gerai.

— Steponas,

Reikalauja
Perskirų

Adella Laskauskas nuo Kazi
miero Laskauskas

Naujienų Piknikas
SEKMAUJENĮ .

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

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

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti 
iki $5,000.00 
TAUPYTO J AM S

IŠMOKEJOM dividento

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
prasčiausį asmenį. Todėl gera- 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerų 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.

No. 1674 —• Labai gražus motyvas paduškaitei. Jei pariri- 
ksit getras spalvas, turėsit gražių paduškaitę.

Važiuoja Atostogų
Beje pp. Jokūbas ir Jieva 

Kučinskai ateinantį pirmadienį 
savo nauju Buicku išvažiuoja 
trims sąvaitėms atostogų į 
Rhinelander ir kitas Wiscon- 
sino dalis, žada aplankyt daug 
savo pažįstamų ūkininkų ir ge
rų naujieniečių.

Su jais kartu važiuoja Jad
vyga Gribienė, Uršulė Ručins
kienė ir p. Vilks. Juozas

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

No. 1674

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavvrdj No. ;

Vardas ir pavarde —

“Pabėgo Nuo 
Civilizacijos”

T0WN OF LAKE 
žymus townoflaikiečį 
tuviai 
jos ir

— Du 
i— lie-

Adresas zonai, 
ežere,

Tie

pasislėpė, kaip Robin- 
mažoj saloj Michigan 

netoli Muskegon, Mich. 
moderniški. “Robinzo-

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TT IKI 8 VAL- ^5*
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.

• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų’
Sidabrinį Setą _ •

Kas Naujai »au Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus ši puikų sidabrinį setų (b yfl
TIKTAI Už............

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
28 Šmotų Setas ........................................  $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ............ $12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams .....................
26 Šmotų Setas su persiuntimu

“Naujienos” Metams ir Setas ...

$5.00
$4.50
$9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

Adresas

Miestas

10 Colių 
caki: dish 

Sviestui Padėti 
'■ Indas 

IR 

Viena 
Torielkaitč 

Kompotui ar 
Vaisiams 
Paduoti

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 23 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus, 
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.

Be

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas....

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $*|2<>50
GYDYMAS*“7 ......... ŠCfl.OO
LIGONINĖJE ......... ..........
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

diena ligoninSje ___  $15-00
RAUMATIZMAS 79.00

greitai palengvinama ___ ~
VISAS LIGAS GYDOMA $1 
Ekzaminaciją Jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

RESTAURANTAT

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIU VALGYLŠ 

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

Tel. VTCTORY 9670.

ANGLYS—COAL 
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

75% Coarse ........................ $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

| 75% Coarse ...........
Illinois Nut .... ..........
Rex Eag --------------
Black Band Lump ... 
Miliers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias anglis 
Pašaukit: Lanyi

OKSAS EXPRESSING
UOS SO. FAH3HELD AVĖ.

______ $5.60
........... $7.50
............. $8.75 
............  $9.00 
......... $13.00 
iristatom.



t

Penktadienis, liep. 2&, 1&3S

AUTOS—TRUCKS FOR SALKDėdės Valerijono

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

BARBERNĖ PARDAVIMUI; ne
brangiai; parsiduoda todėl, kad sa
vininkas įėjo į kitą biznį.

3107 So. Halsted St.

P.
S.

Užsidariusių Bankų 
Stovis
(žiūrėk treČ. liepos 27 d. “N.”)

Valstijas auditorius Edward 
J. Barrett šios savaites pradžioj 
pradėjo skelbti užsidariusių 
Chicagos bankų antro bertainio 
raportus. Pasiremdamas rapor
tų skaitlinėmis, tų bankų re- 
ceiveris Chas. H. Albers daro 
sekamus spėjimus:

BuiMers and Merchant Bank 
and Trust Company: Išmokė
jo depozitoriams 40%. Dabar 
nedaug teturi pinigų, bet prieš 
metų pabaigą gal pajėgs išmo
kėti dar 5%,

Calumet City State Bank: 
Jei pasiseks likviduoti turtas, 
tai prieš metų pabaigą išmo
kės 5%. Jau išmokėjo depozi
toriams 15%.

Central Manufacturing Dist- 
riet Bank: Depozitoriams grą
žino 35%. Galimas daiktas, kad 
apie rudenį ar žiemos pradžioj 
išmokės 5%.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nėra daug vilties 
depozitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų bankų:

Boulevard State Savings
Brainerd State
Brighton Park State
Brookfield State Bank
Bryn Mawr State Bank
Central Oak Park State

Bank ir
Chatfield Trust and Savings 

Company,
Dividendai eina mažyn

Auditoriaus raportas parodo, 
kad per bertainį, pasibaigusį 
birželio 30 d., 139 užsidarę val- 
stijiniai bankai Cook apskrity j

MADOS

irNo. 4840 — Augesnei moterei 
suknelė. Joje išroaysit plonutė ir 
smagi. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..... ■.■»..

Mieroz . - per krutinę

(Vardas ir pavardė) 
.........

(Adresas)

(Miestas ir valstija)’ 

.t.

atmokėjo^ depozitoriams $445,r 
032, ir $134,967 kreditoriams, 
stovintiems prieš depozitorius.

Per pirmą šių metų bertainį 
bankai išmokėjo depozitoriams 
$874,830, o pereitų metų ant
ram bertainyj — $1,478,278. Iš 
to galima spręsti, kad pamažu 
bankų likvidacija eina prie pa
baigos, nes depozitoriai gauna 
vis mažiau ir mažiau pinigų. 
(Kitų bankų raportai bus pa
skelbti kaip greitai auditorius 
išduos juos spaudai).

Jo sąnariai geresni už gaidį 
12-tą vai. nakties

bus

Kadangi liepos 31 diena, sek
madienis, bus daugeliui chica- 
giečių ir apielinkės' lietuviams 
nepaprasta pažmonio diena, ir 
kadangi ši vasara yra labai 
ypatinga ir nepastovi savo lie
tingumu, — kad tankiai net 
oficialis oro pranašas nenu- 
speja, — tad, norėdamas iš 
anksto kaip nors patirti ar tą 
dieną bus giedra ir gražus 
oras, prisiminęs senų žmonių 
pasakojimus, kreipiausi į seną 
tradicijų palriarką dėdę Vale
rijoną, kad patyrus 
oras liepos 31.

Dėdė Valerijonas, 
mano a įsiklausimo, 
na u mano, seni kaulai ir sąna
riai oro permainas man nusa
ko geriau negu gaidys 12 va
landą nakties. Pagal mano pa
jautimus, ateinantis sekmadie
nis bus sausas ir gražus. Bet 
kodėl tau tiek reikalinga?”

Sakau: Nagi, ar negirdėjai, 
kad liepos 31 yra rengiamas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
iškilmingas piknikas Kubaičio 
Sunset parke, ant Archer avė. 
ir 135 st. Žinai, ten suvažiuos 
žmonių iš visų apielinkių, kaip 
Lietuvoj į atipinius, ( įąi,nogė
čiau iš anksto žinoti, kad galė
čiau gerai pasipuošti ir susitik
ti senų parapijonų.

O jis sako: “Gerai tu sakai, 
tai reikės man kaip nors nusi- 
tarabanyti”. —Rangas.

KAROLIS JOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 27 d., 3:50 valandą po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Panevėžio ap- 
skr., Smilgių mieste.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Ievą po tėvais Ar- 
skaudaitę, 2 seseris Anasta
ziją Ivanauskienę ir švogerį 
Antaną, Veroniką Pilipavi
čienę ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks suba- 
toj, Liepos 30 d., 9:00 vai. ry
to iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Karolio Jozaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat ' nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.
. Nubudę liekame,

Moteris, Seserys, Švogeris 
Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel.
YARDS 1138.

BI Fi n £1 Gėlės Mylintiems 
11 M fl Vestuvėms, Ban- 

■' B O kietams, Laido- 
V S ■ W 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phoite LAFAYETTE 5800

I flVFiKRLUVLIRIU Visas Pasaulio
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms, Banldetams 
ir Pagrabants.

3316 So. Halsted Street
TeL BOULEVARD 7314

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Pikniko 
Darbininkai

darbi-
Chica- 
pikni-

žemiau seka sąrašas 
ninku, kurie patarnaus 
gos Lietuvių Draugijos 
ke, nedėlioj, liepos 31, Sunset
Parke, Archer ir 135th St. Vi
si bukit 10 vai. ryte.

Katilius 
Galskis 
Stašaitis 
Tumosa

X. Saikus
F. Brajus
M. Čepui
E, Bačiunienė
P. Kičienė
M. KrikČiunas
P. Skurkis
V. Mankus
A. Ambrozevičius
J. Ramanauskas 
Bruno Skiver
A. šmotelis.

“Apšvieta” Rengia 
Išvažiavimą į 
“Diunas”

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” ir Brighton Parko 
Moterų Klitibas rengia išva
žiavimą sekmadienį, liepos 31 
d., pas p. A. Zabu’kienę, Be
verly Shores, Indianoje (Sand 
Diunose).

A. Zabukienes vasarnamis 
yra naujai atremontuotas ir 
padidintas. Bus pakankamai 
vietos, net jeigu užkluptų lie
tus. Ten gražus, žaliuojanti 
miškai, smėlio kopos, o Michi- 
gan ežeras viliote vilioja 
maudytis. Tai Palanga, per 
kelta Indianon.

Išvažiavimas prasidės 12 v. 
dieną. Kuriems laikas pavelys, 
malonėkit atvažiuoti ir links
mai dieną praleisti. Kviečia,

Rengimo Komisija-
—----------------4H

Vincas W<fifkevičius 
Sugrįžo iš Atostogų

Vincas W aitkeviČius, 4354 
So. Mozart st., liepos 22-rą d. 
sugrįžo iš Charlotte, Miehigan, 
kur praleido 3 menesius atos
togų.

Vincas yra geras naujie- 
nietis Aparį to yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos* ir Keistu
čio Kliubo narys.

Vincas užlaiko barbeirnę 
aukščiau sakytu antrašu ir 
mandagiai visiems 
ja, nes turi ilgų metų patyri
mą. —Steponas.

patarnau-

4

ANTANAS STONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 28 d., 12:45 vai. po 
piet, 1938 m., sulaukęs 60 m. 
amž., gimęs Kalniškių kaime, 
Tauragės parap., Kauno rėd.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Julijoną, po 
tėvais Runzikę-Stonienę, sū
nų Juozapą, dvi dukteris: Ju
lijoną ir Marijoną, pussese
res ir pusbrolius.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 1944 Canalport Avė. 
Chicago. Tel. Canal 5265.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Rugp. 1-mą dieną. 8 vai. ry
to, iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už veilonio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Stonio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

kitos '.Giminės^
Laid. Dir. Simonas M. Sku- 

das, Tel. MONROE 3377.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Bet Štai Proga 
Susiburti
..SLA 226-fos Kuopos Metinis 

Išvažiavimas.
NORTH SIDE — Mes, chica- 

giečiai, gyvenam dideliam 
mieste, kur oras yra tvankus, 
ypač vasaros laiku. Taip pat 
mes esame išsisklaidę po vi
sas miesto dalis, kad net sun
ku sueiti su savo giminėmis, 
draugais bei pažįstamais.

Tačiau ,mes turėsime gerą 
progą pasimatyti įsu jais vi
sais SLA 226-tos kuopos meti
niame išvažiavime, kuris 
į/vj'įks sekmadienį rugpiučio 
7-tą dieną, Jęfferson giriose, 
“Foresfj Preserves” mums la
bai gerai žinomoje vietoje.

Kuopa pavedė valdybai šį 
išvažiavimą parengti ir todėl 
ji deda visas savo pastangas, 
kad patenkinti visus svečius. 
Ten bus skanių užkandžių ir 
gėrimų; ten bus įvairių žais
mių 
mų.
Kas 

ir kitokių pasilinksmini-

būti geresnio ir 
kaip išvažiavi- 

kur oras tyras, 
pievos žaliuoja,

Gali Būti Linksmesnio Už 
Išvažiavimą Giriose.

Kas gali 
linksmesnio, 
mas giriose, 
medžiai ir
paukšteliai pripildo orą įvai
riom meliodijom? Man Irodos, 
kad tokioj atmosferoj mes 
galėsime labai linksmai pra
leisti dieną.

Todėl visi šios kuopos na
riai, 6-to apskričio kuopos ir 
bendrai visi chicagiečiai esat 
kviečiami dalyvauti šiame iš
važiavime. • .

Parankiausia gal bus 
važiuoti, 
iki

pri- 
ave. 
avė.

tai Milwaukee 
Central avė.; Central 
vietos.

L Naujalis, sekr.

Iš Chicagos 
Kupiškėnų D-jos 
Veikimo
Nusiuntė $1,00.00 Kupiškio 

Laisvų Kapinių Fondam 
Praeito šeštadienio vakare, 

P. Cheraškos bute, 2117 Con- 
cord pi., įvyko Kupiškėnų 
Kultūros draugijos mėnesinis 
susirinkimas. "Narių atsilankė 
daug. Tas parodo, kad Kupiš
kėnai tikrai rūpinasi savo or
ganizacija.

Aptarus Draugijos reikalus, 
buvo skaitytas laiškas iš Lie
tuvos, nuo Etines Kultūros 
Draugijos, Kupiškio skyriaus 
sekretoriaus, K. Yečiaus. Laiš
ke buvo širdingai dėkojama 
Chicagos Kupiškėnų Kultūros 
draugijai už 100 dolerių, ku
riuos jie gavo ir įnešė į Kupiš
kio laisvų kapinių fondą.

Ruoš Antrą Pikniką
Komisija įvykusio pikniko 

bilrželio 18 dieną, išdavė ga
lutiną atskaitą- Pasirodė, kad 
Draugijai liko gražaus pelno 
Tad, kolei oras gražus ir šil
ta, nutarta surengti antrą, die
ninį pikniką ir liko išrinkta 
komisija iš šių darbščių na
rių, Povilo ir Marijos Petrulių 
ir F. Slfanionio. Tikima, kad 
jie suras greitai patogią vietą 
piknikui.

Prie draugijos prisirašė trys 
nauji nariai, Marcella Vilimai- 
tienė, Povilas ir Marija Petru
liai. (Pastarieji, jauni ir darbš
tus žmonės, tuojaus apsiėmė 
pikniką rengimo komisijon ir 
žada padirbėti draugijos la
bui. , !

t

Draugija pageidauja dau
giau tokių narių. Po susirinki
mo įvyko vaišės ir draugiškas 
pasikalbėjimas. •—P. B.

Kai chicagietis Haymond Mil- 
ler, 35, nuo 2018 N. Kedvale 
avenue, padavė skundą Cragin 
nuovadai, tai seržantas nežino
jo ar atiduoti Millerį proto* li
gų ligoninei ar jam tikėti. Mil- 
ler pasiskundė, kad nežinomi 
asanenys iš jo daržo pavogė tris 
ketvirtaines pėdas velėnų su y-

PERSONAL 
Asmenų Ieško

INTELIGENTIŠKAS VAIKINAS 
rimtai nori susipažinti su blaiva 
mergina ar paviene našle, vedybų 
tikslu. Naujienos, Box 859.

TAVERNA PARDAVIMUI, 1106 
W. 63rd St. Moderniški fikčeriai; 
dviguba krautuvė; gyvenimui kam
bariai. Renda $50 mėnesiui. Grei
tam pardavimui $750.

REIKALINGAS TEISINGAS 
žmogus prisidėti $1000.00 prie Ko
telio biznio, nešančio gerą pelną. 
Geram žmogui pavesiu visą biznį 
ir mokėsiu gerą algą iš savo pusės, 
nes aš turiu keletą biznių ir vie
nas visų negaliu pasekmingai ves
ti. Chicagoj gyvenanti atsilankykit 
ypatiškai arba rašykit laišką savi
ninkui: Family Hotel, 616 Madison 
St., Chicago, III. •

PARDUOSIU savo pusę taver
nos biznio — vieta randasi prie 
kampo Halsted ir 21-mos, antrašu 
2042 So. Halsted St. Aš turiu ledų 
ir anglių biznį, man yra persun- 
ku abudu biznius prižiūrėti.

Kreipkitės į taverną.

DELICATESŲ, mokyklai reik
menų ir saldainių krautuvė par
davimui. Nebrangi renda. 2737 E. 
79th St.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO ant farmos 
—esu pilnai patyręs visam ūkės 
darbui — kad butų pastovus dar
bas — nedaro skirtumo kaip toli 
nuo Chicagos. 3232 So. Union Avė. 

pirmos lubos priekyje.

IEŠKAU DARBO kaip meat eut- 
ter. Turiu 18 metų patyrimo.

PETE KULIVUS,
3419 Lowe Avė., Yards 3073.

IEŠKAU DARBO ant ūkės — 
turiu šiek-tiek patyrimo. Dirbsiu 
už nedidelę algą ir užlaikymą. Esu 
pavienis vidutinio amžiaus, tvirtas 
ir netinginys. JONAS JURGILAS, 
5334 So. Union Avė., Chicago, III.

Tel. YARDS 1849.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

DAILIŲ PLUNKSNŲ darbinin
kės, tik patyrusios tegul atsišaukia; 
ostrich purling, pasting and bran- 
ching. Pastovus darbas; gera mo
kestis; Art Quill and Novelty Co. 
700 W. Roosevelt Road.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys maišytiems skudurams 
sortuoti LINCON IRON and ME- 
TAL CO., 6423 So. Western Avė.

REIKALINGA VEITERKA —pa
tyrusi ar nepatyrusi — pastovus 
darbas. 666 W. 14th St.

REIKALINGA pavienė MOTE
RIS kaipo gaspadinė namuose — 
gyvenimas ant vietos. Maža šei
myna, be vaikų. 1913 So. Morgan 
St. Basemente prieky.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU VYRO, kurs myli 
ant farmos gyventi. Kuris neturi 
darbo ir ne senesnis kaip 50 metų 
amžiaus, atsišaukite laišku. Mrs. 
A. Alekas, Brethren, Mich.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS karštu 
vandeniu apšildomas. Pirmas aukš
tas, 6834. So. Talman Avė.

i RENDON PUIKUS FORNIŠIUO- 
TAS KAMBA&YS Brighton Parke, 
prie mažos šeimynos, dėl pavienio 
asmens — vana ir galima vartoti 
virtuvę. 4547 So. Talman Avenue, 
antras aukštas.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ ir gyven
ti kambariai užpakalyj; 4 kamba
riai viršuj. Gera vieta grosernei, 
tavernai arba žuvies krautuvei. 
Nebrangiai. Wentworth 7976. 4129 
So. Sacramento.

RENDON MARQUETTE PARKE 
2 kamb. apartmentas su stikliniu 
porčium, iš kurio galima padaryti 
tretį kambarį. Maudynė, shower 
bath, apšildomas, garažas. Bevai
kiams žmonėms pigi renda. Taipgi 
Marųuette Parke gražus ofisas su 
dideliu waiting room. Tinkamas 
dėl daktaro, advokato, arba kito
niškai profesijai ar bizniui.

Taipgi rendon 4 kamb. flatas 
Brighton Parke.

CHARLES URNICH, 
4708 S. Western Av. Lafayette 6404

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI TINKLAS ir dip- 
peris dėl žuvavimo, pigiai. 903 W. 
35th St. antros lubos iš užpakalio.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERNA PASIRENDUOJA.
Pilnai įrengta visais fikčeriais.

1142 So. Canal St., SCHIFF, 
Tel. Crawford 5310.

patinga “šliaužiančia” žole, ku
rią jis auklėjo per • tris metus 
laiko.

Patikrinus, pasirodė, kad Mil- 
leris tiesą sako.

Trys Svarbios 
Dienos Roselande

ir 31T?i bus liepos 29-30 
kada įvyks trijų dienų iškil
mės, vadinamos ‘Nation’s Ta- 
vern,” antrašu 120 W. lllth 
St. Pirmiaus tą vietą užlaikė 
pp. šarkuniene ir Matekonie- 
nė. Dabar, kada p. Matekonie- 
nė pasitraukė iš biznio, tai 
nauja pusininke
Taikus perėjo jos vieton. Tė- 
mykit skelbimą Naujienose.

Beje, p. šarkuniene yra žmo 
na pagarsėjusio alaus biznio 
Sharkey, kuris išimtinai turi 
Centlivire ir Niekei Plate alų 
Chicago j e. —

p. Louise

T7Ei/< \vl5
’V^MMichigan. -

MILLINERY SHOP, arti Western 
Electric; parinktas lietuviškas biz
nis; nebrangi renda. Parsiduoda 
labai pigiai. Cicero 3988 M.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delicatessen. Yra double-duty coun- 
ter dėl šviežios mėsos. 4 kambariai 
ir garažas, renda $25. Parduosiu pi
giai. Turi būti parduota šią sa
vaitę. 3329 So. Morgan St.

GREITU LAIKU turi būti par
duota bučernė ir grosernė. Vieta 
išdirbta per daug metų. Pigiai.

4530 So. Wood St.

TAVERNA IR ROOMING HOU- 
SE. Kampinis namas. Gerai einan
tis biznis. Pardavimo priežastis— 
našlė nepajėgia prižiūrėti jį.

1125 West 59th St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-^

TIKTAI $280 rankpinigiai pirks 
šį 5 kambarių plytų namą, karštu 
vandeniu šildomą, plytų garažą— 
pilna kaina $2800. Louis Morris & 
Co., 3585 Milwaukee. 4006 Division.

WĖST 63-čioj GATVĖJ, taverna 
pirmam aukšte, penkių kambarių 
flatas antram aukšte, garu šildo
mas, 2 karam garažas. Priims ma
žesnį namą mainams ir mažą pri- 
mokejimą. Pamatyti galima tik 
apointmentą padarius. Wm. T. Fle
ming, 6322 So. Western Avė. Re- 
public 2800.

2 FLATŲ MURO NAMAS — 5 
ir 5 kambariai. Vidus pilnai mo
dernizuotas. Elektrikinis šaldytu
vas. Stalas akmens viršum. Seal 
Cabinet sinka. Įbudavota vonia. 
Alumino tailai virtuvėj ir voninėj. 
Linoleum ant virtuvės ir porčių 
grindų. 2 karų muro garažas. Gaso 
šiluma, jei norima.

Green Street, tarp 69-tos ir 70-s. 
Kaina $8,500; $2,500 įmokėti. Pa
matyti galima tik apointmentą pa
darius. Englewood 0018.

ROCKWELL, į pietus nuo 63-os 
6 kambarių muro namas, garažas. 
Arti bažnyčių ir mokyklų —$6,000.

Arti 73-čios ir Halsted; našlė 
turi parduoti kertinį muro namą; 
3 flatai po 6 kambarius; garo ap
šildymas. Pilnai įrengtas ir daro
mas tavernos biznis — $15,500.

111-ta arti Beverly; 2 aukštų 
mūras; 5 flatai; pilnai įrengta ta
verna daranti gerą biznį. Kaina 
$16.000. Šaukite:

MR. MEDORA, Stewart 3601.

PARDAVIMUI arba rendai 2 
aukštų muro namas, tinkamas ta
vernai ir restoranui, kartu su gy
venamais kambariais prie 3641 So. 
Morgan St. Gordon Realty Co., 
809 W. 35th St.

2 MEDINIAI NAMAI ant ker
tės 500 West 37th St.,Konkryto pa
matas. Vienas . 3 kambarių, kitas 
6 kambarių. Tinka bizniui. Gara
žas. Pečium ir karštu vandeniu 
apšildomi. Pilna kaina $2,000. Tak
sai $29.00. Savininkas Wentworth 
'8755.
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MES TURIME 5 KAMBARIŲ la
bai gražią Bungalovv. Extra kam
barys viškose, kitas kambarys ant 
porčių. Garažas. Lotas platus. Kar
štu vandenių apšildoma. Netoli 
Marųuette Park. Verta yra $7,000. 
Mainysime ant 4-flačio ir leisime 
Bungalow už $5,700, kuri yra be 
skolos. Kiek truks, damokėsime 
visą cash. Atsiliepkite tuojaus.

Naujienos, Box 860.

FARMS FOR SALE
_____ ŪkiaiFardayimui

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.

80 AKRŲ geros žemės farma. 
Visa žemė sėjama. Komai, bulves 
ir alfalfa. Prįe* cemėntūojto kelio. 
Geri budinkai. Didelė stuba. Didelė 
barnė, vištininkai, kiaulių tvartas, 
du šuliniai—vienas barneje, kitas 
prie stubos. Tik $6,500.00. P 
kia įmokėti. Pardavimo priežastis 
savininko mirtis. Atvažiuokite pa
žiūrėti arba rašykite Mrs. Dundu
lienė, 615 Court|and .. St, Hart

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

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

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

CALumet 5269.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

tik $295. Ne daugiau. Taipgi 
nesnių modelių karai už tau 
giai kaip $35.

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

5 Telefonas VICTORY 1690
i . ................. ■ ■ ■■■■■■■II l^lll m iill« U I i ■

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLftKOS 

DARBAI

jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

C O AL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

LUMP
6.00
6.00
6.00
6.75
5.00

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidų.
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ATIDAVĖ BRIDGEPORTO LIETUVĮ KAZĮ 
JOKŠA KRIMINALIAM TEISMUI

TEIS Už DVIEJŲ VAIKŲ NUŽUDYMĄ; ŽMONA 
TEBEGULI LIGONINĖJE

Cook apskričio koronerio 
prisaikintųjų teismas vakar 
nusprendė atiduoti 52 metų 
Bridgeporto lietuvį Kazimierą 
Jokšą kriminaliam teismui. 
Jokšas bus teisiamas už nužu
dymą savo dviejų mažų vaikų 
ir kęsinimasi nužudyti savo 
žmoną. Ji guli Cook apskričio 
ligoninėje.

Kaip daugelis pamena, birže
lio 2 d. Jokšas kuju mirtinai 
sudaužė galvas savo 19 mėne
sių dukrelei Eleanorai ir 5-ių 
metų sunui Leonardui. Jis bu
vo tik ką pagrįžęs namo iš

Keista Politinė
Kova Chicagoj

Miesto Teisėjai Riejasi su 
Bailefu

Prieš balandžio mėnesio no
minacijas, kuriose smarkiai su
sikirto dvi demokratų frakcijos 
Kelly-Nash grupė ir Ilorner 
grupė, miesto teismo bailifas 

kus, Kelly-Nash šalininkus. Do
ra n yra Ilornerio demokratas.

Miesto teisėjai, 25 iš 27 yra 
Kelly-Nash grupės nariai, įsakė 
Horan’ui pagelbininkams grą
žinti darbus, bet jisai atsisakė. 
Tad, užvakar tie 25-ki Kelly- 
Nash teisėjai Horaną “teisė“ ir 
nusprendė (nuosprendis buvo 
iš anksto paruoštas), kad jis 
turi sėdėti kalėjime tol, kol dar
bininkams neatiduos darbus.

H orą n užsistatė kauciją, ga
vo dvyliką dienų apeliacijai ir 
eina į aukštesnį teismą ieškoti 
pagalbos. Jis aiškina, kad mies
to teismas neturi teisės kištis į 
bailifo raštinės administratyvius 
reikalus. :;

Mokės Pilna Nuoma ' v
Bedarbiams

Chieagos Bedarbių šelpimo 
administracija "skelbia, kad su 
rugpiučio mėnesiu pradės mo
kėti pilną nuomą už butus, ku
riuose gyvena šelpiami bedar
biai. Per praėjusius kelis mė
nesius administracija pinigų 
tam tikslui nemokėjo arba tik

Nusižudė Bedarbis 
Karo Veteranas

“Sudeginkit mano kūną

Viešame parke, prie Sheridan 
ir lOth st., Kenilworth priemie
styje, praeiviai atrado kūną nu-
sižudžiusio karo veterano — be
darbio Henry Wagner. Buvo a- 
pie 45 metų amžiaus, šalę gu
lėja revolveris, o pr?e rūbų bu
vo prisegtas raštelis, kuriame 
Wagner prašė sudeginti jo kū
ną.

Lakūnas Hughes 
Šiandien Chicagoj

Šiandien, apie pietus, Chica- 
gon atskris garsus lakūnas Ho- 
ward Hughes, kuris neseniai 
apskrido žemen rutulį į tris su
virk dienas. Iš municipalio air- 
porto, kur lakūnas nusileis, jis 
bus atlydėtas į miesto rotušę i 
iškilmingo parado, o vakare1 
Stevens viešbutyje įvyks pager
bimo bankietas.

Vėl Užpuolė 
Slaugę

Storokas, žemo ūgio apie 38 
-metų vyras, ties 3211 N. Kar- 

lov avenue, užpuolė slaugę, Ann 
Toman, 3653 Newland avė. 
Puolimo metu ji ėjo į darbą i 
Belmont ligoninėj, Northsidėj.

KLAIPĖDOS DAINŲ ŠVENTĖ — Liepos 10 d. Klaipėdoje įvyko didžiulė dainų šventė, kurioje tarp įvairių Lietuvos chorų, dalyvavo ir Čikagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”. Šiame atvaizde matome keletą tos šventės vaizdų: (dešinėje) dainininkai (matyti jungtinių chorų dalis), (kairėje aukštai) 
žiūrovai ir (apačioje) aukštieji svečiai šventėje: Klaipėdos krašto gubernatorius J. Kubilius, Kultūros departamento direktorius V. Soblys, Klaipėdos Pe
dagoginio instituto direktorius Mačernis, Klaipėdos krašto komendantas pulk. lįn. J. Andrašunas, latvių generalinis konsulas Sėskis, toliau Klaipėdos 
krašto buv. sukilėlių direktorijos pirm. Erdmonas Simonaitis ir kiti.

beprotnamio, kur iš
metus laiko.
koronerio tardomas

Kankakee 
buvo apie

Vakar
Jokšas gailiai raudojo ir aiški
no nežinojęs: ką darąs, nes bu
vo girtas ir laikinai vėl pami
šęs. Jis dabar yra įkalintas 
Cook apskričio kalėjime, kur 
lauks teismo.

Tragedija įvyko nakties lai
ku Bridgeporte, adresu 536 W. 
33rd Street, kur Jokšiene su 
vaikais gyveno, ir kur Jokšas 
apsigyveno, grįžęs iš beprotna
mio.

Po tragingo įvykio beprotna
mio viršininkai buvo aštriai 
kritikuojami už paliuosavimą 
nepasveikusio žmogaus. Bet jie 
gynėsi, kad Jokšas buvo pa
sveikęs ir beprotnamyj būda
mas visai normališkai elgėsi. 
Be to, jo žmona maldaute mal-

Gydytojai buvo perspėję 
Jokšą, kad jam negalima ger
ti alkoholinių gėrimų, nes pa
sigėręs vėl pamiš. Bet Jokšas 
perspėjimo nebojo. Grįžęs na
mo jisai pardavė savo seną au
tomobilį už $8, nusipirko tris 
puskvortes degtinės ir jas iš
tuštino.

Parėjo namo girtas. Buvo ga
na vėlus laikas. Žmona Ona 
Jokšienė ir abu vaikai jau bu
vo sumigę. Jokšas atsigulė į 
sūnaus lovą, už kiek laiko at
sikėlė, pasiėmęs kūjį atliko

Abu vaikai mirė beveik vie
nu laiku, tą pačią dieną, o Ona 
Jokšienė dar ir dabar tebeguli 
lovoj. Po įvykio Jokšas buvo 
uždarytas Cook proto ligų ligo
ninėj, o vėliau buvo perkeltas 
i, apskričio kalėjimą. —R.

AM. LIETUVIŲ SPORTININKAI LIETUVOJE — Amerikos lietuvių sportininkų, pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados dalyvių, iškilmin
gas sutikimas Kauno stotyje liepos 12 d. Viduryje amerikiečių lietuvių sportininkų vadovas A. Kumskis su Tautinės Olimpijados Komiteto pir
mininku Kimo Kultūros Rūmų direktoriumi Vytautu Augustausku. (su apsiausiu).

Užsimušė 54-ių 
Metu Lietuvis 
Kari Juozaitis

Pavirtęs mirtinai susižeidė 
galvą

Užvakar vakare mirė 59 me
tų lietuvis Kari Karolis Juozai
tis, susižeidęs darbo laiku, dirb
tuvėje.

Jis tarnavo Albert Dickenson 
Seed Company bendrovei. Be
dirbdamas sandėlyj Juozaitis 
staigiai pavirto ir drožė galva 
į geležgalį, pramušdamas

Juozaičiui buvo suteikta grei
ta pirmoji pagalba, bet jo gy
vybės nepasisekė išgelbėti.

Jis gyveno adresu 9425 South 
Morgan Street.

Rytoj rytą velionis bus palai
dotas iš S. Mažeikos koplyčios 
(3319 S. Liluanica avė.) šv. Ka
zimiero kapinėse. Paliko žmoną 
Ievą, dvi seseris ir daugiau gi
miniu.V •

Blaine-Ramsay 
Hospital

pa-Motinoms patarimas yra 
sirupin«|i, kad vaikų tonsilai 
butų išimti dabar, kad vaikai 
galėtų pasveikti' iki mokyk
los sezonas prasidės.

Tonsilų operacijas Blaine- 
Ramsay Hospital padaro eks
pertai. Ligonine gerai įrengia 
vėliausiais moksliniais įrengi
mais, etc.

Susižeidė Nukritęs
Nuo Verandos

Apskričio ligoninėj guli 76 
melų senelis Jokūbas Paubuš- 
ka, kuris sunkiai susižeidęs nuo 
antro aukšto verandos ties 1740 
Mihvaukee avenue.

PIKNIKAI, DARBAI, ATOSTOGOS IR KI 
TOS CICERO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Gražus R. R. Išvažiavimas. — Iš Atostogininky 
Nuotykiu. — Nėra Darbų, Etc.

CICERO. — Pereitą antra
dienį oras buvo tikrai gražus. 
Piknikų rengėjai laimėjo. Rau
donos Rožės Kliubas atšventė 
savo 24 metų išvažiavimą gra
žiam Sunset parke, tvarkiai pri
žiūrėtame p. Kubaičio. -

Rengimo komitetas darė ką 
galėjo, kaip savo nariams, taip

jojl ir pašaliniams. Niekas negali 
sakyti, kad negalėjo pasiekti 

Į vielos, nes buvo pasamdytas 
gražus busas ir visą dieną ga
lėjo važiuoti kas tik norėjo. 
Bet važiuotojų ne kažin kiek 
radosi. Dabar daugumas turi 
savo vežimus. Visvicn, nedau- 
giausia suvažiavo. Aiškiai pasi
rodo — bedarbė.

Gražiai užsirekomendavo
Kaip visados, taip ir šį kar

tą, gražiai užsirekomendavo 
Baltos žvaigždės Kliubas, Ka
reivių Draugija, Optimistų 
Kliubas. Iš biznierių, kliubo rė
mėjų, buvo ne mažai: Danaus
kas, Saulis, šemetas, Putrimas, 
Wastakas, Pauga, Bernadišius, 
Mrs. Paliulis ir musų “News- 
boy” Lukoševičius. Visu šauniai 
pasirodė, parėmė 
mino.

Kliubo jaunieji 
gi pasirodė, kad 
šes bolės lošime, 
vo oponentus, 
jauktą iš Brighton Parko, pa
darydami 6 prįež K df L 2.

Chieagos Liet. Draugijos 
piknikas

Sekmadienį, jeigu 
bus palankus, tai bus 
piknikas: Chieagos 
Draugijos. Suvažiuos1 ne tik pa- Skupiėnė, Šlajienė ir kiti. Visi 
tys chicagiečiai,.; bet svečių ir gražiais automobiliais apvažia- kai atrodo gražus, turtingi. Bet

ir pas iii n ks-

jie nėra lep- 
Supliekė sa- 

Vyčių kuopos

tik oras 
piknikų

iš kitų kolonijų. Kuri kolonija 
bus skaitlingiausia, pasirodys 
šauniausia. Nėra abejonės, kad 
rockfordiečiai bus, ' ir kad jų 
niekas nebytis. Jie veikia su
tartinai. O kaip mano garsi ko
lonija, kaip ji pasirodys? Tie
sa, niekas negali pralenkti S.

Na, kaip ten nebūtų, aš, tu J 
ir visii kiti važiuokim. Susitik
sim daug pažįstamų, savo 
draugijos narių. O jeigu kas 
kiek išgali daryti biznį, lai taip 
reikia. Visas pelnas eis geram, 
prakilniam tikslui: moksleivių 
fondui.

Paugos Michigane ir 
Wisconsine

Nėra

bama,

> ato-
kal- 

įspu-

geresnio laiko kaip 
Štai kiek apie jas 
puiku pasidalinti

Pau- 
taip

Plačiai žinomas Jonas 
ga, išvežiotojas gėrimų, 
yra užimtas, kad beveik nie
kad nestovi vietoj. Niekam ne
atsako, vėlai ar anksti išpildo 

'reikalavimus. Ir jo aparato ra
tas sklandžiai sukasi. Jo duk
tė. Mrs. Biven, knygyedė. Jai 
viskas gerai sekasi, nes jaunes
ne senule “Connie” pagelbsti. 
Tėvai abu žvalus, nežiūrint, 
jog jau yra atšventę sidabrinį 
jubiliejų. Ir tas jų jubiliejus 
bus ilgai, ilgai atmintas.

Pradžioje liepos p. p. Pailgai 
apleido Cicero. Važiavo pasil
sėti, o tas poilsis visiems reika
lingas. Kad nebūtų nuobodu, 
susitarė su draugais. Chicagie- 
čiai Garadaunkai, Šaunuoliai, 

■ Vertelkai, Keliočiai, Karobliai,

KAS NORS . "I

Naujo — Nepaprasto

Naujienų Piknike
i BUS PATEIKTA PANORAMA

į “Diktatorių Maršas”
W IR

m “Vilniaus Likimas”

I Rugpjūčio 14,’38 V
B Sunset Park Darže \

135th ir Archer Avenue ' 
įžangos kuponas tilps llu\\\ NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

vo daug įdomių vietų. Viena 
iš įdomiausių jų atostogų vietų 
buvo Wisconsin valstijoj, NVau- 
sau kalnas. Yra 1940 pūdų auk
ščio. Nepaprastai įdomu pirmą

Pagaliaus apsistojo pas pp. 
Aleksijunus, Ingalls, Michigan, 
prie gražaus ežero. Tai tikrai 
patogi ir ideali atostogoms vie
ta. ‘ Ponia Paugienė sako: “Tu
rėjau daug vakacijų, bet tokių 
tai dar nesu turėjus. Linksma 
atmintis pasiliks ilgai...“

Tam panašių išsireiškimų ga
lima daug girdėti. Geros ato- 

duoda naujos energijos, naujo 
ūpo ir tos užvis svarbiausios 
sveikatos.

Indianoj

Aš su savo dūšia taipgi bu
vau išpleškėjęs Indianon. Tar
pe Demotte ir Wheatfield bro
lis Petras turi ūkį. šie metai 
ūkininkams atrodo geri. Jų lau- 

ūkiams gręsia visokis pavojus. 
Ten būnant, užėjo lietus su le
dais*. Tokia audra sumaišo vis
ką su žeme. Žinoma, toks nuo
tykis plačiai neina, bet kam 
kliūva, tai jau tas jaučia. Tie
sa, šiandien ūkininkai gali nuo 
visokių nelaimių apsidrausti, 
bet ar visi tą išgali? Doleris 
viską gali padaryti, ir be jo 
prapuolęs esi.

Kaip su darbais?
Mano ir daug kitų atostogos 

baigiasi. Su rugpiučio mėnesiu 
oras pradeda atvėsti. Dingsta 
tas malonumas, kuris viliote vi
liojo į laukus, saulėj pasikepin- 
ti. Šiandieninis visų svarbiau
sias klausimas: kas bus su dar
bais? Ar jie pagerės? Pulkais 
jaunuoliai vaikšto nusiminę. 
Nėra darbo, nėra gyvenimo. 
Bet gyventi reikia. Kas iš viso 
šito išeis?

Liberty Tavern
Li uosybes name kertinė 

krautuvė užsivadina “Liberty 
Tavern“. Jos savininkai du 
Juozai, Kavaliauskas ir Nagrec- 
kis. Tai patys pirmieji biznie
riai tame name. Jau 16 metų 
kaip jie gyvuoja. Ir su pirma 
diena šio mėnesio Joe Nagrec- 
kis pasitraukė iš to biznio, ir 
pasilieka vienas “aiskriminėj“. 
Sako: “Vienam prie dviejų biz
nių negerai“. Ir tikra tiesa: la
bai reta, kad partneriai sutik
tų.

Joe Kavaliauskas liko vienas, 
liesa, jis ir pirma visą laiką 
visą tvarką vedė ir tiktai “pel
ną“ dalinosi, jei jo buvo. Da
bar to galvosūkio jau nebus. 
P-as Kavaliauskas patyręs biz
nierius, verčiasi neblogiausia. 
Tiktai, žinoma, bedarbė biznie
riams yra sunki. O pati p-ia 
Kavaliauskienė visuomet su 
šypsena sako: “Blogiaus ne
bus”. Ir atrodo, kad jinai vis- 
kuomi patenkinta. Labai gerai: 
tokio ūpo labai reikia.

K. P. Deveikis.

Namų Savininkai 
Reikalauja $136,000 
Nuostolių

25-ki Berwyno namų savi
ninkai užvedė bylą apskričio 
teisme, reikalaudami $136,000 
už jiems padarytus nuostolius. 
Skundžia Sanitarinį Distriktą.

Savininkai sako, kad sanita
rinio distrikto darbininkai, kas
dami kanalizacijos tunelį po jų 
namais ir dinamitu sprogdin
dami uolas, nepataisomai su
gadino jų namus.

Negalėjo Gauti 
Darbo, Bandė 
Nusižudyti

Įpuolęs desperacijon, kad ne
gali gauti darbo, 20 metų jau
nuolis Bruce Sėlis, 5306 Wood- 
lawn avenue, išgėrė nuodų. Bu
vo nugabentas | Michael Reese 
ligoninę, kur daktarai išvalė 
jam vidurius, ir sako, kad jau
nuolis pasveiks. . . .




