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GAL UŽDĖS EMBARGO JAPONIJON SIUN
ČIAMOMS KARO REIKMENOMS

STALINAS VĖL VALO SOVIETŲ 
RUSIJĄ

79-MS ŽYMIEMS RUSAMS ATIMTI GARBĖS ŽENKLAI

Jungt. Valstijų akciją japonai skaito 
nedrauginga

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 27. — Vėlai trečiadienio 
vakare Jungt. Valstijos pain
formavo Japoniją, kad jos nu
tarė panaikinti Jungt. Valsti- 
jų-Japonijos prekybos ir navi- 
gavimo sutartį, kuri buvo ga
lioje nuo 1911 metų, t.y. 28 
metus. Sutartis pasibaigs į še
šis mėnesius nuo pranešimo 
apie norą ją panaikinti.

Jai pasibaigus, Jungt. Val
stijos galės uždėti embargo 
prekėms gaunamos iš Japonijos 
arba siunčiamoms į Japoniją. 
Embargo numatoma ir karo 
reikmenoms. Tuo pačiu laiku, 
kai sutartis išsibaigs, susirinks 
nauja Jungt. Valstijų kongre
so sesija. Kongresas, gal būt, 
ir išleis embargo nuostatus.

Ketvirtadienį iždo sekreto
rius Morgenthau painformavo, 
kad jo vedamas departamentas 
studijuoja priemones Jungt. 
Valstijų žygiui pąremti. šitos 
priemonės liečia pirkimą japo
nų aukso, sidabro, šilko ir ki
tokių prekių.

Prekybos departamentas ro~ 
do, kad 1938 metais japonai at
siuntė į Jungt. Valstijas auk

Japonai gal mėgins 
atkeršyti Jungt. Val

stijoms
TOKIO, Japonija, liepos 27. 

Jungt. Valstijos painformavo 
Japoniją, kad jos nori nutrauk
ti į šešis mėnesius Japonijos- 
Jungt. Valstijų sutartį, buvu
sią galioje 28 metus. Japonijos 
valdžia yra nustebinta Jungt. 
Valstijų žygiu. Oficialiuose Ja
ponijos sluoksniuose kalbama, 
kad valdžios atstovai svarsto 
priemones ekonominiai Jungt. 
Valstijoms atkeršyti dėl sutar
ties nutraukimo.

Garneris kaltas dėl 
atakų prieš darbi
ninkus — sako Lewis

WASHINGTON, D. D., lie
pos 27. — Ketvirtadienį John 
Lewis liudijo kongreso darbo 
komitetui. Kalbėdamas apie 
atakas atkreiptas prieš darbi
ninkus kongrese, Lewis pareiš
kė, kad atakų šaltinį nesunku 
surasti. Jis yra demokratų par
tijoje. Jo inspiruotojas yra vice 
prezidentas Garner. “Taip”, pa
sakė Lewis, *‘aš asmeniškai ata 
kuoju Garnerį, nes Gamerio 
peilis ieško darbininkų širdies, 
ir todėl aš esu Garneriui prie
šingas.”

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

Bendrai giedra; vėsiau; sau
lė teka 5:38 v. r., leidžiasi 8:14 
vai. vak.

so už $168,739,643. Sidabro iš 
Japonijos čia atgabenta dau
giau nei $2,000,000 vertės. 
Jungt. Valstijose japonai taip
gi parduoda kuone tris ketvir
čius viso savo šilko. Parduotu 
šilku, auksu ir sidabru japonai 
pirkosi Amerikoj karo reikme
nų ir Jungt. Valstijų doleriais 
stiprino savo kreditus kitose 
šalyse.

Tuo tarpu, įsigalėdami Kini
joj, jie vis labiau čia užgauna, 
vis labiau varžo amerikiečių 
prekybą. Japonų agresinga lai
kysena, stebėtojai sako, ir ver
čia Jungt. Valstijas imtis griež
tesnės akcijos.

Prieš keletą dienų Didžioji 
Britanija parodė ženklų, kad ji 
sutinka nusilenkti prieš japo
nus Kinijoj. Jungt. Valstijų 
akcija trečiadienio vakare ro
do, kad jos nusitarusios užim
ti kitokią poziciją. Gal būt, kad 
tai suteiks ir Britanijai dau
giau drąsos.

Staigus Jungt. Valstijų įspė
jimas- nustebino japonus. , Jie 
skaito jį nedraugingu sau. Pra
nešimai sako, kad japonai svar
sto priemones keršyti Jungt. 
Valstijoms.

Berlyne daromi 
priešlėktuviniai 

pratimai
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 27. — Trečiadienį popiet 
ir iki vėlos nakties Berlyne ko
vota įsivaizduojama priešų lėk
tuvų ataka.

Pirmoji sirena, pranešanti 
apie lėktuvų ataką, sušvilpė 
6:59 valandą popiet. Greitai 
žmonės dingo iš gatvių. Kon
duktoriai sustabdė gatvčkarius 
ir kartu su tūkstančiais pasa- 
žierių pasislėpė skiepuose.

Priešlėktuvinės batarejos pra
dėjo šaudyti į dausas. Specia
liai išmokinti piliečių būriai 
ėmėsi darbo gelbėti sužeistuo
sius, valyti griuvėsius, kovoti 
gaisrus, etc.

Vyriausybės atstovai pareiš
kė ketvirtadienį, kad pratimai 
buvę pilnai sėkmingi. Dar ke
turias naktis bus daromi pana
šus pratimai Berlyne.

New Yorko parodos 
išlaidos tebekar- 

pamos
NEW YORK, N. Y., liepos 

27. — Atsistatydino pulk. 
Brumside R. Value, parodos 
transportacijos direktorius. 
Pasitraukė taipgi iš pareigų 
vyriausias parodos architektas 
J. L. Hautman. šimtai žemes
nes vietas užimančių samdinių 
paleisti iš tarnybos parodoje 
tikslu sumažinti jos išlaidas.

Apskaičiuojama, kad viduti
niai parodą atlanko kasdien po 
128,500 žmonių.

Trūksta kasdien po 120,000 
lankytojų, jeigu norima, kad ji 
butų finansiniai sėkminga.

,1 NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LAPORTE, IND. — Pikietininkų susirėmimas su policija. Keturi žmones liko 

sužeisti. įj|||

Britanija atsisakė 
duoti lenkams 

paskolą
<jRIGA, Latvija, liepos 27. — 

Pulk. Koc, buvęs Lenkijos Ban
ko direktorius, sugrįžo iš Lon
dono į Varšuvą. Jisai ieškojo 
Londone • paskolos ir kreditų1 
Lenkijai. Britai pasižadėjo duo
ti kreditų suma $40,000,000. 
Tačiau paskolos $25,000,000 
lenkai negavo.

Lenkai norėjo gauti paskolą, 
tarp ko kita tam, kad galėtų 
sustiprinti savo zlotą, kuris, 
dėl mobilizacijos Dancigo ap
gynimui ir užlaikymo didelės 
kariuomenės, skaudžiai šlubuo
ja. Britai patarė lenkams su
mažinti zloto vertę.

Britų policija gaudo 
airius teroristus

LONDONAS, Anglija, liepos 
27. — Penkios eksplozijos įvy
ko Anglijoje trečiadienį. Vieno
je vietoje Londone, Kings Cross 
tunelio stoty, kolegijos instruk
torius užmuštas, jo žmona sun
kiai sužeista. Penkiolika kitų 
žmonių toj pačioj vietoj dėl 
eksplozijos sužeista lengviau.

Vėliau sprogo bomba Victo- 
ria stoty. Čia penki asmenys 
sužeisti. Liverpooly sprogo trys 
bombos. Iš žmonių Liverpooly 
niekas nesužeistas, bet viena 
bomba apdraskė tiltą per ka
nalą ir trafiką teko sulaikyti.

Scotland Yard gaudo teroris
tus. Tuo tarpu trečiadienį at
stovų rūmai priėmė bilių, ku
ris suteikia policijai plačios ga
lios daryti kratas. Bilius taip
gi įgalioja valdžią deportuoti 
nepageidaujamus asmenis. Kai 
tik bilius taps įstatymu, numa
toma tuojau pradėti smarkų 
vajų prieš teroristus.

Ragina senatorių 
Wheelerį kandida
tuoti į prezidentus
WASHINGTON, D. C., - lie- 

pos 27. — Keletas vakarų val
stijų senatorių ragina senato
rių Burton K. Wheelerį staty
ti savo kandidatūrą nominaci
jai į prezidentus demokratų 
partijos sąrašu. Pats Wheelei* 
kol kas nepasisakė dėl kandi
datūros. Jis kandidatūros klau
simą svarstąs.

Lietuvos Naujienos
šiemet pava- KAUNAS. — šaulių Sąjun-KAUNAS.

sarj, ypač birželio mėnesio pa- gos vadas pulk. P. Saladžius 
; baigoje ir lįępos pradžioje per kaip Šaulių Sąjungos tarybos 
Lietuvą praslinko kelios labai 
nuostolingos audros. Nuo pa
vasario pradžios iki dabar per
kūnas sudegino .apie 6.0 trobe
sių ir ■ mirtinai, nutrenkė apie 
10 žmonių.' Bene daugiausia 
žmonių aukų buvo Trakų, Aly
taus, Tauragės ir Šiaulių ap
skrityse.

Japonija nori nau
jos sutarties su 
J. Valstijomis

27.TOKIO, Japonija, liepos
— Užsienių reikalų ministeri
ja ketvirtadienį pareiškė, kad 
Japonija mielu noru . sutinka 
padaryti naują sutartį su L 
Valstijomis. Tačiau, ministeri
jos atstovas pasakė, jogei Ja
ponijos vyriausybė svarsto 
priemones keršyti Jungt. Val
stijoms dėl sutarties išsižadė
jimo, jeigu abiejų šalių san
tykiai pablogėtų.

Laukia rusų-britų 
francuzų sutarties
LONDONAS, Anglija, liepos 

27. — Londone valdžios atsto
vas ketvirtadienį pareiškė, kad 
britų, francuzų ir rusų atsto • 
vų pasitarimas Maskvoje ket
virtadienį gali būti nulemian
tis sutarčiai padaryti, šis pa
reiškimas atitinka Francuzijos 
užsienių reikalų ministerijos 
pareiškimui, kad susitarimo ti
kimasi atsiekti šiandien arba 
rytoj.

27 dienas nelijo 
New Yorke

NEW YORK, N. Y., liepos 
27. — Jau 27 dienas nebuvo 
lietaus New Yorke. Staten Is
lande daržovių ūkiams padary
ta apie $300,000 nuostolių. Dau 
giau nei 3,000 darbininkų pa
samdyta žolei ir krūmokšliams 
gelbėti New Yorko parkuose.

Ketvirtadienį oro biuras pra
našavo lietaus, tačiau sausros 
padarytai žalai atitaisyti rei
kiama bent dviejų dienų lie
taus.

pirmininkas apsilankė pas Res
publikos Prezidentą Antaną 
Smetoną, ministrą pirmininką 
J. Černių ir Seimo pirmininką 
inž. K. Šakenį ir jiems įteikė 
ryšium su šaulių Sąjungos 20 
metų sukaktuvėm Šaulių žvaig
ždės medalį. Medalis įteikiamas 
ir visiems vyriausybės 
riams.

na-

pa
yra

KAUNAS. ■— Kaip tenka 
tirti, Finansų Ministerijoje 
svarstomas klausimas, kafp pla
ningai ir nacionaliai atstatyti, 
Klaipėdos krašto netekus, tek
stilės pramonę. Kaip žinia, ne
tekdami Klaipėdos, netekome 
80-90 proc. medvilninės pramo
nės ir 25-30 proc. vilnonės pra
monės. Norima sudaryti ben
drą tekstilės pramonės planą, 
pagal kurį atskiri tekstilės fa
brikai derintų savo gamybą. — 
Netrukus Lietuvoje bus steigia
ma akcinė cemento bendrovė, 
kurios uždavinys bus kraštą ap
rūpinti.. cementu:., statyti ce
mento fabrikus, juos eksplo
atuoti ir t.t. Cemento fabrikas 
bus statomas Skirsnemunėje. ..

Liepos 11 d.

tarpe apie 10 studenčių, 
atvyko Vilniaus univer- 
profesorius Rudzinskis, 
yra Vilniaus Lietuvių

KAUNAS.
Vilniaus traukiniu į Kauną at
vyko Vilniaus lietuvių studen
tų ekskursija iš 40 studentų, 
kurių 
Sykiu 
siteto 
kuris
Studentų Sąjungos globėjas- 
kuratorius. Kauno geležinkelių 
/stotyje vilniečius pasitiko dide
lis būrys studentų, moksleivių 
ir tūkstantinė minia žmonių. 
Svečiai nepriklausomoje Lietu
voje išbus ligi liepos 20 d.

KAUNAS. — Ginklų Fondui 
šiomis dienomis paminėtinos 
gautos šios stambesnės aukos: 
Lietuvos galvijų auginimo ir 
kontrolės ratelių s-gos 5,000 
Lt, Kooperacijos Bankas 
ne iš savo 1938 metų 
.4,000 Lt, Šaukėnų valsč. 
lų vajaus komitetas grynais pi
nigais 2,581,61 Lt ir akcija 50 
Lt, Lietuvos dantų technikų 
draugija 200 Lt,, Leipalingio 
pradžios .mokyklos mokiniai 
centais suaukojo 33,15 Lt.

Kau- 
pelno 
gink-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 27. — Stalinas vėl valo 
Rusiją. Ketvirtadienį tapo iš
leistas patvarkymas, pagal ku
rį atimami garbės ženklai 79- 
ms žymiems rusams, jų tarpe 
keletui aukštų armijos karinin
kų.

Stalino nemalonėn patekusių 
tarpe šį kartą yra Tairoff, bu
vęs sovietų pasiūntinys Mon

KĄ JUNGT. VALSTIJŲ-JAPONIJOS 
SUTARTIS SAKO

WASHINGTON, D. D., lie
pos 27. — Jungt. Valstijos įspė
jo Japoniją, kad jos nutarė pa
naikinti abiejų šalių prekybos 
ir navigavimo sutartį. Ši su
tartis, pasirašyta 1911 metais, 
abiems šalims teikia tokių tei
sių: 1 — abiejų šalių piliečiai 
turi teisę keliauti, gyventi ir 
daryti biznį abiejose šalyse, ne
mokėdami didesnių už vietinius 
gyventojus taksų; 2 — gyve
namieji namai, sandėliai ir ša- 
pos abiejų šalių piliečių turi 
būti respektuojami; 3 j— kiek
viena Šalis gali skirti konsu

Nutarė likviduoti 
Dancigo žydų 

biznius
LAISVAS DANCIGO MIES

TAS, liepos 27. — Dancigo se
natas ketvirtadienį paskyrė ko
mitetą žydų bizniams mieste 
likviduoti ir prižiūrėti, kad žy
dų bizniai nepereitų į lenkų 
rankas.

150 metų Jungt. Val
stijų valstybės de

partamentui
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 27. — Ketvirtadienį suka
ko 150 metų kai tapo įsteigtas 
J. Valstijų valstybes departa
mentas.

Dideli karščiai šiau
rės vakarų valstijose

SEATTLE, Wash., liepos 27. 
— Washingtono, Oregono val
stijose ir Idaho valstijos šiau
rės vakarų daly jau penkias 
dienas kepina dideli karščiai. 
Temperatūra siekia daugiau 
nei 100 laipsnių, o vietomis 
net iki 118 laipsnių iškįla. Jau 
dvyliką metų šitos apylinkės 
neturėjo tokios kaitros.

Šeimininkė 8 mylias 
kasdien vaikšto

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 27. — Dr. Leopold Lėly- 
veld, kalbėdamas National As- 
sociation of Chiropodists suva
žiavimui aiškino, kad bendrai 
Amerikos šeimininkė kasdien 
vaikšto 8 mylias, policininkas 
14 mylių, normalus vaikas 15 
mylių, o ligoninėje tarnaująs 
daktaras internas vaikšto kas
dien 18 mylių.

golijai; komanduotojas Serge- 
jev; oro laivyno komanduoto- 
jas, buvęs maršalo Bliucherio 
padėjėjas tolimuose rytuose 
Lapin, ir Ševčenko, politinės 
Uralo administracijos viršinin
kas.

Paskelbimas viešai šitokio 
sąrašo Sovietų Rusijoj f ak tinai 
reiškia įvardintų asmenų areš
tavimą.

lus; 4 — abipusė laisvė verstis 
bizniu ir naviguoti; 4 — abie
jų šalių prekybos kompanijos 
gali ieškoti pagalbos abiejų ša
lių teismuose; 5 — sutartys 
arba tarptautiniai įstatymai 
reguliuoja muitus; 6 — vieno
dos privilegijos abiejų šalių 
laivų kompanijoms; 7 — abie
jų šalių piliečių patentai gau
na tokią pat apsaugą, kaip ir 
savos šalies gyventojų paten
tai. .

.Sutarty yra ir daugiau punk
tų.

Ieško apkaltinimo 
70-ms loterijų ope

ruoto jų
BOSTON, Mass., liepos 27. 

— Grand Jury čia tyrinėja lo
terijų operuotojų veiklą — di
džiausią, pasak valdžios agen
tų, raketą visoj šaly. Prokuro
ras Jackson Holtz penktadienį 
pareikalaus, kad Grand Jury 
indaitytų (apkaltintų) 70 as
menų ryšium su tyrinėjimu.

Ir vėl nepavyko susi
tarti su rusais

RIGA, Latvija, liepos 27. — 
Gautais čia iš Maskvos prane
šimais, ketvirtadienį įvyko bri
tų, francuzų ir rusų atstovų 
pasitarimas bendros sutarties 
klausimais. Laukta, kad šį kar
tą pavyks atsiekti susitarimo. 
Tačiau nesusitarta. Ateity nu
matoma daugiau diskusijų.

Naciai dar vienam 
nukirto galvą

BERLYNAS, Vokietija, lie- 
pos 27. — Ketvirtadienį naciai 
nukirto galvą Friedrichui Lo
pata, 21 metų vyrui. Jis buvo 
kaltinamas tuo, kad išdavęs 
Vokietijos paslaptis svetimai 
valstybei. 

■— .... w

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn. ,
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
_________ __ Į ......................
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SKAMBA LIETUVIŠKOS DAINOS 
PIRENEJU PAPĖDĖSE

O
žemuosiuos Pirenėjuos. Naujame koncentr. 

lageryje
— ■ -h-** I 

(Tęsinys)
a » o

Atvykus mums į šį lagerį pa
bliuro oras; pora dienų buvo 
saulėta ir gražu, o dabar, kiek 
prasišvies ir štai, jau vėl bar
bena stambus lašai į barakų 
stogus. Lietuvių grupė nuo pat 
atvykimo į čion pradžios, pra
dėjo organizuotai gyventi, kad 
neleistų veltui laiko. Musų gru
pėj yra žmonių su aukštesniuo
ju ir aukštuoju mokslu. Mes, 
pavyzdžiui, turime nuosavų me
dicinos daktarą. Buvo ir dau
giau medikų, bet jie apleido 
prieš kurį laiką lagerius.

Jau anksčiau pradėtas lavini
mosi ir švietimosi darbas čia ne 
tik, kad intensyviai, bet ir pla
ningai vedamas. Sudarytos gru
pės aritmetikos, lietuvių kalbos 
ir gramatikos, kurios paskirs
tytos į skyrius pagal to daugiau 
ar mažiau yra pažengę priekin 
moksleiviai. Be šių dar yra 
prancūzų kalbos grupė, o pa
vieniai mokos anglų, ar kurios 
kitos kalbos. Vienas kitas dar 
studijuoja ispanų kalbos gra
matiką* kad praktikoj įgytas Is
panijoj žinias dabar dar teore
tiškai pagilintų. Yra vyrukų pa
sižyminčių ištverme ir atkaklu
mu. Taip Balys K. taip atsidė-

— lifr'bi nu

jęs mokos aritmetikos, kad jis 
nuo ryto ligi vakaro, nebent tik 
išskiriant valgio pertraukas, ne
paleidžia sąsiuvinio ir pieštuko 
iš tankų. Net ir pjaustant ilgas 
prancūziškos duonos bandas 
mUsų vyrai kalba, kad porcijos 
butų “tiesioginiai proporcin
gai”, o ne “atvirkščiai propor
cingai” paskirstytos.

Geros rankos paleisti ir iš lo> 
limo Kauno atskridę visų sky
rių “Sakalėliai” bei lietuvių kal
bos gramatikos, turi pagilinti 
gimtosios kalbos mokėjimą. 
Linksniuočių paslaptis stengia
masi suvokti su nemažesne aty- 
da, kaip dar prieš kurį laiką 
buvo stengiamasi suprasti nau
jo, dar nematyto kulkosvaidžio 
ar kurio kito pabūklo mecha
nizmą.

Iš kitos pusės, mokytieji 
draugai, kaip, pav., Jonas Š-čius 
parodę neabejotinų pedagogiš
kų gabumų, jis kantriai ir ne
sijaudindamas aiškina trupme
nų vardiklių bendrinimus, pro
centų skaičiavimą ir kitas arit
metikos gudrybes, kurios musų 
vyrų “jaunos galvelės”, kartais 
nevalioja lengvai suvirškinti.

Darbas, t. y. mokslas, eina 
greitu tempu, nes šis priversto 
neveiklumo laikotarpis turi bū
ti išnaudotas: mažiau išsimoks-

v

393 taškus. Abudu gavo auk
so medalius. Sidabro medalis 
už padėtį gulom duodamas pa
dariusiems 385 taškus. Ir štai 
vėl mūsiškiai keturi šaudyto
jai, su dideliu kaupu taškų 
pertekliaus, gauna sidabro me
dalius, būtent: Kazys Andruš- 
kevičius padaro 391 tašką, Jo
nas Gailiunas 390 taškų, An
tanas Janušonis 389 taškus ir 
Antanas Karčiauskas 388 taš
kus.

Dar daugiau autove
žimių

NAUJIENŲ-ACME. Telephoto
MICHIGAN CITY, IND. — Teisman eina trys vietos kalėjimo kaliniai, kurie 

neseniai bandė pabėgti. Iš kairės dešinėn, Earl Niverson, Richard Sweete ir AL 
phonše Suskewich.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numalįa- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
j WORKS
’ 824 N. May Str., Chicago

Tel. Monroe 8426
Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

........ ".........

linę turi pavyti tuos savo drau
gus, kurie turėjo laimės dau
giau mokytis, daugiau studijuo
ti.

Taigi, kaip vienas šposininkas 
lenkas pasakė: ar mes šiame 
lageryje ne specialistus ruošia
me. Išeis, sako, iš čia žmonės 
išmokę gerai anglų, prancūzų, 

j v’okiečių ir kitas kalbas. Vyru
kai, kurie anksčiau, prieš pa-
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PASKOLOS PIGIAI

ant 1-mų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

IiFederal Savings
S AND LOAN ASSOCIATION 

. OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas—_— ---- -— ------------ .------------------------------

!!

E:

E

SniiiiiiiNiKinmiHimaimHiHiiiDtHmtiitifutiiimiiiiininninnnaimiiiiiiiiaiiiiHiiiiiiaiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiii^

"J-" ' • ' ............................ .. ' -. ........................................ .. >■ III ■

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
t Tel. Canal 8500

tenkailt šin lageriu, vos temo
kėdavo nušutintai kiaulei su 
medžiakočiu peiliu šerius nu
gramdytu iš čion išeis pirmos 
rųšies barzdaskučiais ir kirpė
jais...

» » »
Gegužės pirmąją, nežiūrint į 

tai, kad prancūzų SGT nutarė 
dirbti, mes nedirbom, šventėm. 
Tiesa, — be eisenų, be vėliavų, 
be mitingų. O musų “streikas” 
ne tik kad kapitalistams, bet, 
apskritai, niekam nepakenkė. 
Tačiau ši diena kiekvienos gru
pės buvo paminėta savaip — 
nacionaliai, tautiškai.

Visa baltikų grupė susirinko 
po pietų latvių barake. Pakalbė
ta apie šios darbo ir tautų so
lidarumo šventes reikšmę ap
skritai, ir apie tai dėl ko ji 
šiemet daugelyje kraštų ir net 
pačioj Prancūzijoj nešvenčia
mą. Pasiinformuota apie Lietu
vą, Latviją, Estiją, apie gresian
čius visų Pabaltijo kraštų nepri- 
klausomybei . pavojus,, paskiau 
padainuota po keletą - tautiškų 
liaudies dainelių. Mūsiškiai ne
blogai užsirekomendavo sudai
nuodami “Šėriau žirgelį...” ir 
“Tūkstantis žingsnelių...” Publi
ka net paprašė “ragančio”, kas 
ispaniškai kareiviškoj kalboj 
reiškia priedo. Mums patiko 
viena latvių dainele iš 1905 m. 
revoliucijos laikų.

Pakalbėta dar apie bendruo
sius Pabaltijo tautoms pavojus, 
apie juodus debesis iš vakarų 
pusės, ir reikalą kiekvienam 
ginti savo krašto nepriklauso
mybę. Per šį “aktą” išstatyta 
visų trijų grupių sieniniai laik
raščiai. Mūsiškis be rašinių įvai
riomis temomis vaizduoja Lie
tuvos žemėlapį su paskutiniu 
jo teritoriniu pasikeitimu at
vaizduotu piešiniais ir parašu: 
“nė pėdos lietuviškos žemės 
agresoriui”.

Vakare, jau musų barake, į- 
vyko bendra visų trijų grupių 
“arbatėlė”; — tiesa tai buvo 
juoda kava, bet ar ne vis vien? 
Vakaras praėjo gyvai ir links
mai, nors ir kukliai, pasakytu- 
mėm (Bet konclageris, apskri
tai, yra “kukli” gyvenimo vie
ta). šį kartą dainuota ne vien 
choru, o ir individualiai. Musų 
daktaras A. S. padainavo “Oi 
varge, varge...” ir dar kai ką.

Daug juoko sukėlė viena es
to dainelė, kurios refrain’u yra 
kažkokį bežodžiai garsai, pana
šus iš dalies į mauro mauroji
mą... Toj estų liaudies dainelėj 
esąs apdainuojamas vokietis ba
ronas, kaip jis estų valstiečių 
išguitas eina skųstis pas kaize
rį.

» » »
Taip bėga musų dienelės, 

nors ir nepasakysiu, kad nepa
stebimai. Ne be to, kad dažnai

,1.1 .1.1... ............................. .■■■»■- .IW.nl

Naujieną Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpjūčio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Strėėt

girdėti klausimas: kuomet gi 
mes iš čia išeisim? Tačiau ga
lėtų ir labiau nusibosti, bet tam 
nėra laiko.

Ten toli, už aukštos, suraizgy
tų spygliuotų vielų tvoros, kal
vose žaliuoja javų laukai, nau
jais šviesiai žaliais lapais puo
šias medžiai ir krūmai. Tolu
moj baltuoja aukštųjų Pirenėjų 
viršūnes. Ir pamažu slenka krū
tinėn noras, širdį spaudžiantis 
troškimas: eiti ten, ligi pat kal
nų, eiti tiesiog neatsigrįžtant, 
paliekant užpakalyje? spygliuo
tas vielas, barakus ir tarp jų iš
klampotą purvą. And. “L. Ž.”

, f (GALAS)

Iš Lietuvos
KAUNAS — Luzerne, Švei

carijoje vykstančiose pasauli
nėse šaudymo pirmenybėse ge
rai pasižymėjo Lietuvos ekipa. 
Mažojo kalibro šautuvais run
gtynėse tarptautinio meistro 
vardui gauti iš padėties gulom 
mūsiškiai jau šeši išsikovojo 
meistro vardą ir aukso bei si
dabro medalius. Aukso meda
lis duodamas gulom iš 400 ga
limų išmušusiems 392 taškus 
ir daugiau. Vladas Naku lis šio
se varžybose padarė 395 (iš 
400 galimų) ir Jonas Muraška

KAUNAS. — Paskutiniojo 
meto duomenimis, šiuo metu 
krašte yra įregistruota 1,723 
automobiliai, 286 autobusai, 
599 autosunkvežimiai, 35 kiti 
autovežimiai ir 1,159 motocik
lai. Lyginant su praeitais me
tais, tai yra tolimesnis musų 
autovežimių skaičiaus padidėji
mas. Ypač per paskutiniuosius 
metus yra pagausėję automo
bilių, autosunkvežimių ir mo
tociklų. Viso automobilių skai 
čius yra padidėjęs arti 500, 
autobusų 37, autosunkvežimių 
160, kitų autovežimių 10 ir mo- 
tociklių 319.

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:3W p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 

DlTe. SIEDLINSiŪ
DANTISTAS

Piim., Trečiadienį, Šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. lards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1931

DR. V. A~ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIU SPECIALISTAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIĘNA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—\ 1 • koplyčios visose
J—-LsL d 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. gALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių '

V

.Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuvood 5107.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

YARDS 1419

Phone Yards 0731
Yards 0782

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ m SŪNUS
2314 West 23rd Plače Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East XO8th Street Tel. Pullman 1276

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Western Avę. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue____________ Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

.A-; ?

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth <336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos—l-r-4 po pietų, 7—^ vak. 
išskyrus seredomis ir subatomif

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

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—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

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 11 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
Ofiso Tel. Virglnia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
*939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

* pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois '
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

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

. Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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MARGUMYNAI
Beždžionės medžiok

lė Kopenhagoj
Iš Kopenhagos cirko pabė

go beždžione Kalio, kuri tetu
ri tik 40 cm aukščio, šita ma
ža bezdžioniuke per 5 valan
das apvertė aukštyn kojomis 
visą miestą ir parodė, kad cir
ko mokslas jai nenuėjo veltui.

Pirmiausia ji atėmė vienai 
moteriškei šunį ir nutvėrusi 
už dirželio nusitempė vargšą 
cypiantį šuniuką gatvėmis. 
Klykianti moteris, minia smal
suolių ir šeši policininkai lei
dosi paskui. Bezdžioniuke šu
niuką paleido, įšoko į tramva
jų ir pradėjo iš vienos mote
riškės pintinės mėtyti praei
vius obuoliais. Kol moteris su
siprato pulti beždžionę, tai ši 
jau buvo dingusi ir visi ieško
jimai buvo veltui. Staiga pa
sigirdo išgąstingas moters 
riksmas. Kopenhagoje yra mo
terų įprasta palikti vežimėlius 
su vaikais gatvėje, o pačioms 
negailestingai derėtis krautu
vėse. Tokia viena molina su
grįžusi pamatė, kad jos veži
mėlyje besąs plaukuotas dvy
nukas, kuris įsilindęs po ant
klode ir ramiai sau alsuoja 
greta jos brangiausio. Motinos 
riksmas beždžionei nepatiko 
ir ji užpykusi bėgdama pasiė
mė ir antklodę. Vikriai laksty
dama tarp tramvajaus vagonų, 
automobilių ir autobusų, ji il
gai juokino žmones, kol vie
nas ją čiupdamas nutvėrė ir

E&G ______________ _ $6.00
NUT __ _________:_____” $6.0G^
BIG LUMP .....................  $6.00
MINE RUN __ _________$5.75
SCREENINGS ______  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas , 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975*

Ekspertas
M

Mechanikas

atėmė paklodę. Tada bezdžio- 
niukė nušoko ant vaisių veži
mo ir vėl ėmė metyti obuoliais 
bei bananais. Vėliau šokinėda
ma nuo vieno automobilio sto
go ant kito ji ilgokai važinė
josi po miestą, nors ją jau 
gaudė ir nerangi ugniagesių 
mašina. Tik po penkių valan
dų ją vėl įkišo už grotų cirke, 
savininką nubaudė šimtu kro
nų, bet jis nesigaili, nes visi 
noriai ėmė žiūrėti taip gražiai 
išsireklamavusios bezdžioniu- 
kės.

Kaip buvo išrastas 
revolveris

Tarptautinė kriminalistikos 
statistika praneša, kad kas me
tai pasikėsinimų revolveriu 
prieš savo ar kito gyvybę 
įvyksta Čikagoje 6000, New 
Yorkc 4000 ir Paryžiuje 2,500.

Tai dideli skaičiai! Ar re
volverio išradėjas Samuelis 
Koltas, konstruodamas šitą 
ginklą, pagalvojo, kiek trage
dijų šeimose jis padarys šalia 
naudingos apsaugos? Kažin...

Samuelis Koltas gimė 1814 
m. liepos 11 d. Hartforde. Dar 
vienuolikos metų būdamas da
rė mėginimą — kažką panašų 
i revolverį, bet nepasisekė. 
Pirmąjį revolverį jis padirbo 
1829 m. Kadangi tas jo “bai
susis” ginklas buvo medinis, 
tai po keletos dienų bandy
mo užsidegė ir sudegė. Gi 1832 
m. Koltas pasidirbo jau me
talinį revolverį, kuris buvo la
bai grubus ir sunkus: svėrė 
pustrečio kilogramo. 1835 m. 
savo išradimą užpatentavo 
Vašingtone, Londone ir Pary
žiuje. 1839 m. įsisteigė nedide
lį fabriką, kuris greit augo, 
nes turėjo pasisekimą: jo re
volverius labai pirko farme- 
riai, kaubojai, ir indėnai. Dau
giausia revolverio “skonį” pa
juto vargšai indėnai. Naujuo
ju ginklu besidžiaugiantiems 
kaubojams raudonodžiai buvo 
puikus taikiniai ir juos be pa
sigailėjimo šaudė. O Koltui tai 
buvo nemenkesnė doleriu 
“rinkliava”. Mirdamas, savo 
įpėdiniams paliko turto penkis 
milijonus dolerių.

NuUjienų-Acme Telepnoto
J. J. Sredl iš Chicagos priima pirmą Illinois valstijos išduotą nedarbo apdrau- 

dos čekį, čekį jam paduoda valstijos iž liniukas Lewis.

1

TAISO AUTOS ir TROKUS
EXPERTAS PATAISYME — 
Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių — Ištaiso Su
lankstytas dalis — Suveldina 

ir Numalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. KIELA
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
YARDS 4834

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

ItHE W0RLD AT 
A GLANCE , 

by Dr, E. G. Peters

Coughlin’s Fascist Army

Coughlin’s fascist army, at pre- 
sent operatjng chiefly in the sec- 
tions of New York City which arė 
strongly Irish Catholic, goes in for 
anti-Semitic propaganda, for brawls, 
beatings, short būt savage fist- 
fights. That army, perhaps more 
oroperly called Coughlin’s camp 
followers, hates and attaeks those 
that Charles E. Coughlin orders it 
to hate and to attack. Though di- 
verse, this army is loosely United j 
through jone organization, the Chri- 
stian Front, whose spiritual leader 
is Coughlin, and whose book of re- 
velation is his magazine Sočiai Jus- 
tice.

Here are some of the tactics and 
work of Coughlin’s anti-Semitic ar
my. For thirty consecutive Sundays 
Christian Fronters have picketed 
Station WMCA merely because it 
refused to let, Coughlin on the air 
without seeing his script in ad- 
vance. They also pįęket . Hearst’s 
station WINS because it likewise 
refuses to broadeast Coughlin. For 
anyone who has offended Der 
Feuhrer Coughlin comes in for the 
wrath of the Christian Front, which 
works on the simple hypothesis that 
any person who challenges Cough
lin is a Jew.

Standing on the sidewalks of bu- 
sy streets Coughlinites call such 
terms as “dirty Jew”, “Jew Bas- 
tard”, “Kili the Jew”, “Lynch the 
Jew”. Those slogans štili drip with 
the froth of Goebbehs lips. Cough
lin’s campfollowers, busy them- 
selves selling the Sočiai Justice and 
crying the above nazi slogans, beat 
up on, anybody selling or handling 
out anti-Coughlin literature. When 
on May 21, for example, Lawrence 
Maynard was handing out reprints 
from the New York Post which re
prints revealed deadly parallels be- 
tween the words of Coughlin and 
Goebbels, John Dugan emerged 
from a crowd of Coughlinites and 
smashed Maynard in the mouth, so 
that the latter fell, bleeding and 
unconscious. Arrested for assault, 
tried in Special Sessions court, Du
gan was freed on a suspended šen- 
tence.

Michael Quill, a Catholic labor- 
leader who is avowedly anti- 
Coughlin, held a meeting of the 
Transport Workers Union June 16 
at 138th and Willis Avenue, in the 
Bronx, a Coughlin stronghold. When 
Quill rose to speak, he was met 
with a sorge of booing, hissing, 
and hėckling. Then suddenly two 
broken milk bottles were thrown 
from a crowd of 1500. They just 
missed Quill’s head.

Since Coughlin and his followers 
avow themselves ready to die for 
Hitler, Franco, and Mussolini, tv/o 
men carrying placards which ad- 
vertised the film “Confessions. of a 
Nazi Spy” were surrounded by 
threatening Coughlinites. Only) 
when the police led away the pla- 
card carriers was a melee prevent- 
ed. Sunday, May 21, when a man, 
woman, and young child were walk- 
ing near the Christian Fronters 
picketing WMCA, an elderly wo- 
man broke away from the crowd, 
threw herself on the man, knocked 
off his glasses, clawed his face, yel- 
ling “dirty Jew.” When he shook 
her off, she assaulted the woman, 
tore off her hat, and saidsomething 
about “filthy Jewish prostitutes.”

Not a few of New York’s police, 
many of whom are Catholic, sym- 
pathize with the anti-Semitic work 
of the Christian Front, and even 
arrest Anti-Coughlinites for carry

ing Cardinal Mundelein’s repudia- 
tion of Coughlin. A fraternal atti- 
tude; preserving the posts of sel- 
lers of Sočiai Justice until they re- 
turn from lunch, and barring out 
anti-Coughlin venders; arresting an- 
ti-Coughlinites būt not touching 
Coughlin’s followers; even whack- 
ing on the head Sobert Bodener, 
seller of the anti-Coughlin maga
zine Eąuality, when Coughlinites 
had manhandled him—those are 
some ways in which New York po
lice aid the Christian Front. Said 
one policeman to a non-Semite, 
“It’s lucky you’re not Jewish; the 
Jews are taking over everything.” j 
He then boasted that 6,000 police 
are enrolled in the . Christian Front.'

Among the organizations aiding 
Coughlin with brains or brawn are j 
the German-American Bund ot 
Fritz Kuhn, the Protestant War 
Veterans, the Crusaders for Ame- 
rieanism, and the Christian Labor 
Front. A more respectable wing of 
Coughlin’s Christian Front in- 
cludes at least some members ot 
the Women’s Asspcįiation Against 
Communism, theu American Pat- 
riots, Inc.,v and the<7. American De- 
fense League.

If youf want to see ipcipient fas- 
cism and naziism in action with the 
true Hitler and- Crpebbels tactięs, 
you don’t need to go to Europe to 
find them. They are at work in 
America’s largest city even during 
its World’s Fair yęar. Of this A- 
merican fascism, Charles E. Cough
lin is the spiritualMijMbd, Sočiai Jus
tice is the revelation, and the Chtis- 
tian Front is the Uiriting organiza
tion.

Iš Lietuvos
Gyva statyba mieste
ŠIAULIAI. — Šiemet Šiau

liuose labai gyva statyba. Be 
naujųjų pašto rūmų, šiuo me
tu dar statomas didžiulis akc. 
b-vės “Pastogės” kino teatras, 
dr. Bakčio privati moterų ligo
nine ir kit. Taip pat netrukus 
Dariaus-Girėno ir Pagyžių gatv. 
kampe bus pradėtas statyti mo 
dernus viešbutis ir naujoji mie
sto ligoninė, kurios šiauliečiai 
15 metų laukė. Naujosios ligo
nines projektą pagamino inž. 
Landsbergis.

Privačių asmenų namai dau 
jiausla statomi naujai išpla- 
ruutam Kaukaze ir B aberni jo

je-

,___ H. BEGEMAN___
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

I—4184 Archer Avė.—'

Lietuvis Plumberis
— LaisnuoUs —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
ilso BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Te). Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

iiemkite tuos, kurie 
garsinasi

M | T J |

Turtas virs- - - - - - $3,509,000.00
Atsargos kapitalas

*

Dabar mokam 3>/27o už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m t.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINOS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant' lengvų mėnesinių išmokėjimų 

' (Išgaunu' geriausf atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

Victor Bagdonas 
LOCAU * rnvc DISTANCF 

MOVING 
’erkraustom forničius. pianus ii 
visokius rankandus bei štoruf 
Vežam į farmas ir kitus mies 
his. žema kaina. Musu Darbas ga 
’antvotas Taipgi pristatėm an 
r1is ) visas miesto dalis 

340G So. Halsted St.
Saukit Tel. VARDS 3408

Souhi

Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

T

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės ;‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MA DŲ 

KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas--------------------------------------

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

Miestas------------ --------------------------

Valstija—____________________
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
85.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 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 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
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Paskolų teikimo sumanymas
Per kelis paskutinius metus J. V. kongresas įsteigė 

visą eilę finansinių įstaigų, kurios duoda paskolas kom
panijoms ir asmenims įvairiems tikslams: paskolas ban
kams ir kitoms biznio korporacijoms, paskolas namų sa
vininkams, paskolas farhieriams ir t.t. Bet Roosevelto 
administracija dabar sumanė įkurti dar vieną paskolų 
davimo įstaigą, kuri butų įgaliota finansuoti daugiausia 
vadinamus “apsimokančius projektus” (kaip, pav. staty
mą tiltų, už kurių vartojimą imama muitai).

Šitam reikalui administracija prašo kongreso įga
liojimo išleisti tarp trijų ir keturių bilionų dolerių ver
tės bondsų, ir kongrese dabar dėl to eina ginčai. Roose
velto priešai sumanymui priešinasi, įrodinėdami, kad tie 
paskolų davimai užkraus valdžiai nepakeliamą finansi
nę atsakomybę. Jie sako, kad valdžia jau ir šiandien yra 
per giliai įbridusi į skolas, o jeigu ji skolins dar daugiau, 
tai ateis laikas, kada ji nestengs mokėti nė nuošimčių 
žmonėms, pirkusiems jos obligacijas. Ką ji tuomet da
rys?

Tačiau Roosevelto kritikai nepasako, kas reikia da
ryti dabar. Praktika parodė, kad biznis visame krašte 
tuojau ima smukti, kai tiktai valdžia pradeda mažiau 
leisti pinigų viešiems darbams, pašalpoms ir paskoloms. 
Štai pernai metais valdžia bandė eiti prie biudžeto su
balansavimo, griežtai sumažindama savo išlaidas, ir pa
sekmė buvo ta, kad Ameriką ištiko skaudi “recesija”. Po 
to valdžia savo nušistatyjną pakeitė ir pasidarė “išlaidi” 
— ir biznis pradėjo taisytis.

Tai jeigu administracijos priešai nenori, kad valdžia 
lįstų į skolas, tai ką jie, vietoje to, siūlo? Gerovė tegali 
sugrįžti tiktai tuomet, kai leidžiama daugiau pinigų apy
varton. Juos gali leisti tiktai tas, kas jų turi, t. y. priva
tinis kapitalas arba valdžia. Bet privatinis kapitalas iki 
šiol “streikavo”, kažin ko laukdamas. Todėl yra privers
tas atidaryti savo šernolę Dėdė Šamas. Kai jo šernolė 
pasidaiys tuščia, bus bloga — tai kiekvienas supranta. 
Bet kolkas niekas nesugalvoja, kas Dėdę Šamą galėtų pa
vaduoti.

Pranešimai iš karo fronto
Pranešimai apie mušius iš karo laukų visuomet bū

na, švelniai kalbant, vienpusiški. Kiekviena pusė sten
giasi išpusti savo pergales ir savo priešo pralaimėjimus.

Bet pranešimai apie mušius Mančuko-Mongolijos pa
sienyje, tur būt, sumuša visus rekordus. Kai japonai ra
šo apie tuos mušius, tai visuomet būna nugalimi rusai 
“su didžiausiais nuostoliais”; bet kai apie tuos pačius 
mušius skaitai Maskvos telegramose, tai “didžiausi nuo
stoliai” pasirodo japonų pusėje, o rusai laimi vieną per
galę po kitos. Čia paduosime vieną pavyzdį.

Telegrama iš Maskvos datuota liepos 26 d. sako, kad 
rusų pranešimu per tris dienas smarkių mūšių ore ties 
Mančuko-Orutinės Mongolijos siena buvo nušauti 74 ja
ponų karo lėktuvai ir trys balionai, kuriuos rusai suėmė; 
o rusai neteko tik 20 lėktuvų. Bet antradienyje japonų 
pranešime apie tuos pačius mušius buvo pasakyta, kad 
per vieną dieną 58 sovietų lėktuvai buvo numušti, o japo
nai neteko tiktai vieno lėktuvo; per tris dienas rusų lėk
tuvų buvę sunaikinta 103.

Tai dabar žmogus supaisyk, kur tiesa!
Kai kuriems žmonėms, beje, čia jokio keblumo nėra. 

Jie pasirenka vieną pusę ir aklai tiki visu kuo, ką ji pra
neša, o kitos pusės pranešimus vadina “begėdiškais me
lais”.

Bet taip, žinoma, nėra, kad meluotų tiktai viena ka
riaujančioji šalis. Kare melą vartoja visi, nes melas yra 
viena priemonių kovoje su priešu. Kas yra prisisunkęs mi- 
litarizmo dvasios, tas meluoja ir taikos metu. Todėl, pa
vyzdžiui, visos diktatūros yra paremtos ne tiktai jėga, 
bet ir melu, nes kiekviena diktatūra yra militarinė val
džia. Ir tų diktatūrų šalininkai taip pat negali apsieiti 
be melo.

Užsakyme halsai
Chicagoje—paštu:

Metams -------------------------  $8.00
Pusei metų -------------------- 4.00
Trims mėnesiams----------------2.00
Dviem mėnesiams ----------- 1.50
Vienam mėnesiui -------------- .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams----------------------------$5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1.50
Dviem mėnesiams ----------- 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams$8.00
Pusei metų--------------------4.00
Trims mėnesiams--------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Prieš šnipinėjimą pramonėje
Senatoriai La Follette ir Thomas įteikė bilių, kuriuo 

draudžiama pramonės kompanijoms laikyti šnipus, sam
dyti streikalaužius, ginkluotas sargybas ir t.t.

Šiliaus autoriai sako, kad toks įstatymas turėjo bū
ti išleistas jau seniai, nes kapitalistai, kurie neapkenčia 
organizuotų darbininkų judėjimo, yra padarę kraštui 
daug žalos, vartodami smurtą, laužydami įstatymus ir 
sauvaliaudami. >

Civilizuotoje šalyje privatinėms kapitalistų armi
joms ir šnipams, iš tiesų, neturėtų būti vietos.

HILERIS SUSIRGĘS 
NERVŲ LIGA

Varšuvos “Dziennik Ludowy” 
rašo, kad Hitleris apsirgęs ner
vų liga ir jį gydyti buvęs pa
kviestas vienas buvęs Vienos 
daktaras E. M., nervų specia
listas, kuris dabar gyvenęs Var
šuvoje. Specialistui buvę pasiū
lyta 50,000 zlotų ($9,425), bet 
jisai atsisakęs.

Laikraštis sako, kad Hitleriu 
buvo nugabentas į Berchtesga- 
den po to, kai jį ištiko nervų 
priepuolis, susibarus jam su sa
vo padėjėjais, kuriuos jisai ap
kaltino intrigavimu ir valstybės 
silpninimu. Lėktuvams uždraus
ta skraidyti Berchtesgadeno 
apielinkėje, kad “fiureriui” ne
būtų ardoma ramumas jo kal
nų rezidencijoje.

Hitlerio brolis, kuris turi resr 
toraną Berlyne, buvęs pašauk
tas prie ligonio.

Berlynas tų žinių nuneigė, 
kaip “piktų nesąmonę”. Bet kai 
nacių valdžia daug dalykų sle
pia, tai sunku pasakyti, ar tas 
gandas tikras, ar ne.

AMERIKOS AMUNICIJA 
IR -K ARAS -

Buvęs NIRA administrato
rius, gen. Hugh Johnson, sako, 
kad ginčai kongrese dėl embar
go ginklams karo metu neturi 
reikšmes. Ar Amerika panai
kins embargo, ar ne, skirtumo 
ateinančiam Europos kare ne
busiu.

Savo mintį gen. Johnson re
mia pereitojo pasaulio karo pa
tyrimu.

Jungtinės Valstijos davė 12 
bilionų dolerių kredito Santar
vės valstybėms. Federalinis iž
das skaito, kad iš tos sumos 2.4 
bilionai dolerių buvę išleista 
“amunicijai”, bet prie “amuni
cijos” buvo priskaityta arkliai, 
mulai, pakinkiai ir visokios 
transporto reikmenos.

“Tikriems ginklams”, sako 
gen. Johnson, “vargiai buvo 
išleista pusė biliono dolerių.” 
Tiek, jei ne daugiau, pinigų 

Amerika išleido ginklams, ku
riuos ji pirko karo metu iš 
Santarvės valstybių. Tų kreditų, 
kurį Amerika suteikė savo tal

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MOUNT BAKER, WASH. — Būrys vyrų, kurie ieško šešių sniego kalno užver

stų studentų.

kininkams pasaulio karo metu, 
jie suvartojo daugiausia kito
kiems dalykams, būtent:

“Medvilnei 2.7 bilionų; sko
loms ir nuošimčiams (Ame
rika užmokėjo jų skolas) 1.4 
bil.; maistui 3 bilionai; įvai
riems dalykams (tarp jų ir 
tabakui) 2.3 bilionai.”
Clemenceau esųs pasakęs, kad 

Santarvės valstybės nebūtų at
silaikiusios prieš Vokietijų, jei 
ne Amerikos maistas.

Na, o maistui ir kitiems daik
tams, kuriuos čia daugiausia 
anglai ir franeuzai pirko, ir da
bartiniame įstatyme nėra em
bargo. Todėl, gen. Johnsono 
nuomone, tas kongreso opozici
jos ginčas su Rooseveltu dėl 
embargo' atšaukimo esųs tuš
čias.

Bet kuomet kongreso daugu
ma atsisako paremti adminis
tracijos užsienių politikų, tai 
psychologiškai yra stiprinamos 
diktatūros.

ĮVAIRENYBES
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KARALIUS, KURIS ATSI
SAKO UŽSIDĖTI 

KARŪNĄ

Švedija karalystė, bet val
dymo forma tenai demokratiš
kesnė už daugelio respublikų; 
pavaldiniai laisvės turi daugiau, 
kaip bet kurioje kitoje šalyje. 
Tiesiog keistas dalykas: Švedi
jos vyriausybę sudaro socialde
mokratai, bet karalių jie nepa
prastai gerbia, ir karaliaus au
toritetas Švedijoje labai didelis.

Dabartinis Švedijos karalius 
Gustavas V 80 su viršum metų 
senukas, tur būt, bus vieninte
lis karalius pasaulyje, kuris at
sisako dėvėti karūnų. Per iškil
mingus seimo posėdžius kara
lius sėdi soste, o šalia jo ant 
specialaus stalelio padėta karū
na kaip karaliaus valdžios žen
klas. ,

Karalius Gustavas V, nepai
sant gilios senatvės, yra sveikas 
ir žvalus žmogus. Jis puikus 
sportininkas — teniso žaidėjas, 
ir toje šakoje nevienų jaunų 
suraito.

Lietuvoje besišvaistant
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
—Karų su savim atsivežei, 

na tai tikras amerikoniškas iš
mistas, — juokaudamas kalba 
raukinio palydovas.

—Tu juokų nekrėsk, o pasa
kyk, kur mano karas?

—Ponuli, kur dabar karų nė
ra, štai Kinijoje kariauja, Ispa
nijoje kų tik karas baigėsi, o 
enkai gal dar kariaus, bet pas 

mus karo nėra ir nebus!
—Karo nebus, yes, tai jus 

man gerai sumokėsite, mano 
karas buvo visai naujas ir į šį 
treinų pakrautas!

—Che, che, karas į trėnų pa
krautas! Nagi kaip ponas į trau
kinį karų pakrovei?

—Eikš parodysiu, kur jį pa- 
dėjam — ima už rankovės ta
sai amerikonas traukinio paly
dovų ir veda prie bagažinio va
gono.

—Ponuli, čia juokų nekrėsk, 
juk kaip galima karų traukiniu 
važioti!

Bet, žinai amerikonas ener
gingas vyras, traukinio palydo
vų nutempė prie prekinio va
gono ir pareikalavd tuoj jį ati
daryti. Atidarė ir žiuri vieton 
karo stovi gražus, visai nauju
tėlis auto.

—Well, štai mano karas, — 
balsiai sušuko tasai amerikie
tis įr net kelis kartus aukštyn 
pašoko.

—Bet, ponuli, tai tik auto, 
bet ne karas!

—Yes, tau auto, o man —■ 
karas!

Dabar juodu vienas kitų su
prato apie kų kalbėjo ir tasai 
amerikonas, žinai, net dešimt 
dolerių išima iš kišenės ir duo
da tam palydovui, sako, še tau, 
išsigerk, dabar aš tikiu, kad 
Lietuva gyvuoja, mano karas 
net iš Chicagos1 sveikas atvyko!

O tasai palydovas, tam ame
rikiečiui atkerta, girdi, jei jau 
taip karo trokšti, lai nešk tuos 
pinigus į ginklų fondų!

Taip ir padarė ir abudu stip
riai išsibučiavo, o paskui nuė
jo ir gerai vienas kitų restora
ne pavaišino.

—Jo, tie amerikiečiai turi do
lerių, tur būt, kaip vaišinosi, tai 
daug šmeltės ir lašinių juodu 
suvalgė. Jo, pas mus Širvintoje 
šmeltės ir lašinių negausi, nors 
ir doleriais mokėsi, atsidusęs 
dar pridėjo tasai būras pasako
rius.

Ir taip zanavykas būrų vai
šina ir vienas kitam gražių is
torijų pasakoja, juk juodu iš 
seno geri bičiuliai, kartu per 
sienų kontrabandų varo.

Ne, jei turėsi laiko, būtinai 
užsuk į Vinco Kudirkos Nau
miestį, čia tau zanavykas, tasai 
linksmo budo vyras ne tokių 
dar istorijų papasakos, kad vi
durius suėmęs tiesiog iš juoko 
sprogte sprogsi. O be to, dienų 
naktį galėsi Vinco Kudirkos 
Naumiesčio gražiomis apylinkė
mis gėrėtis ir šauni zanavyke

mergužėlė dar tave dainomis 
užliuliuos!

O, ji dainų visokių moka ir 
inksmų ir liūdnų ir juokingų 
ir rimtų!

O patsai Vinco Kudirkos 
Naumiestis tau daug, daug iš 
praeities kovų pasakys.

Juk suprask, ir patsai Vin
cas Kudirka, tasai gryno krau
jo kapsas čia Zanavykijoje, o 
ne kur kitur anuo metu apsigy
veno! Tik zanavykų mieste ji
sai galėjo ramiai sau dirbti ir 
maskolius savo raštuose stipriai 
pašiepti ir kartu juos apgaudi
nėti. Gyveno, dirbo, rusai nieko 
nežinojo ir savo raštus slapiai 
per sienų gabeno, nes zanavy
kas iš seno kontrabandos kelių 
žino. Nors ir zanavyko didės 
dipkos, bet jis padaro, kaip ant 
skripkos, o kapsijokui didi dy- 
vai, kad už kluono auga gry
bai !

Užtai, tam kapsijokui, dide
liam vyrui, kuris čia gyveno, 
zanavykai didžiulį paminklų pa
statė ir dar savo sostinę jo var
du pavadino. Naumiestis, jau 
nebe vien tik Naumiestis, bet 
Vinco Kudirkos Naumiestis!

vairius

Baisus skaičiai
Prieš porų metų Tautų s-gos 

surinkti statistikos duomenys 
ir Amerikos laikraščių skel
biamos žinios rodė,'kad pasau
lyje badu mirė: 1933 metais 
2,300,000 žmonių, 1934 m. 2, 
400,000 žmonių. O nepakęsda- 
mi skurdo ir vargo nusižudė 
1934 m. 1,200,000 žmonių. Tuo 
tarpu tų pačių . į organų pa
skelbtomis žiniomis tais pa
čiais metais įvariosc pasaulio 
šalyse, vien tik dėl to, kad ne
nukristų kainos, sunaikinta 
(sudeginta arba paskandinta) 
maisto produktų “perteklius” 
—1.000,000 vagonų kviečių, 
26,000,000 kilogramų ryžių, 
25,000,000 kilogramų mėsos, 
267,000 vagonų kavos, 258,000 
kilogramų cukraus.

Vien Jungtinėse Amerikos 
valstybėse tais pačiais metais 
buvo papjauta 1,000,000 karvių 
ir perdirbta į maistų kiaulėms, 
nes nebebuvo kur parduoti 
pieno. Tuo pačiu laiku sude
ginta 2,000,000 tonų kukuruzų, 
kad nenukristų kainos. O Los 
Angeles kasdien pylė ir pila į 
jurų 200,000 litrų pieno, nes 
stinga pirkėjų. Gi tuo pat lai
ku Amerikoje buvo 10,000,000 
bedarbių. Olandijoj išviria į 
muilų 100,000 paršiukų, kad jų 
kainos nenukristų. Kaliforni
joj įmesta į jurų daug milijo
nų apelsinų, kad nenukristų 
jų kainos ir plantacijų valdy
tojai neturėtų nuostolių.

Bet visko čia nesuskaičiuo
ti, kiek pastaraisiais metais 
sunaikinta gėrybių, kad galėtų 
išlaikyti kainas norimo j aukš
tumoj.

Tai baisi statistika! Vienok 
niekas net nebandė ir neban
do organizuoti tarptautinės pa
galbos badaujantiems žmo
nėms! Bet ramiai žiūrėta ir 
tebežiūrima į anuomet miru
sius badu 6 milijonus žmo
nių.

Ar nebūtų šių “perteklių” 
užtekę mirusioms badu žmo
nėms išmaitinti?

Tai Europai ir visam krik
ščioniškam, kapitalistiniam pa
sauliui gėdingi reiškiniai!

Negana to. Pažiūrėkim, ko
kios šiais laikais Europoje al
gos, apie kurias visuomenė la
bai retai ir atsitiktinai tesu
žino. Kai 1937 metais Austri
joj bankrutavo Kredito ban
kas, tai tarptautinė bankų or
ganizacija patikrinti reikalų 
buvo atsiuntus į Vienų direk

Sakyk, kuris Lietuvos kampe
lis taip moka nuoširdžiai pa
gerbti žymių vyrų atmintį, nors 
jie ir butų čia iš kilo Lietuvos 
krašto apsigyvenę?

Zanavykai tam kapsui pasta
tė didžiulį paminklų, nes visa 
Lietuva jo sudėtų dainų jų him
nu pavertę dainuoja: Lietuva 
tėvyne musų!

O, žinok, kad Žana vyki ja tu
ri daug didelių vyrų, jų užtik
si net Chicagoje, kurie laikraš
čius redaguoja ir gražius straip
snius rašo.

Tikrai, žinai, jei turėsi laiko, 
užsuk į Vinco Kudirkos Nau
miestį, čia ir kapus galėsi ap
lankyti ir Vinco Kudirkos tenai 
kuklų kapų užtiksi, ant kurio 
niekšingų žmonių biaurių dar
bų iš anų laikų pėdsakus už
tiksi.

Čia tau kapų sargas, tasai 
nuoširdus zanavykas šiurpulin
gų dalykų papasakos, kaip a- 
nuomet rusų žandarai musų že
mėje elgėsi ir kaip zanavykai 
juos apgaudinėjo.

Buk tikras, kad Vinco Ku
dirkos Naumiestis visuomet ta
vęs laukia ir vaišingas zanavy
kas ne lik tave pavaišins, bet 
ir juokingų istorijų tau pripa
sakos. Vistaspats

(GALAS)

torių, kuriam reikėjo mokėti 
2100 šilingų per dienų, o tuo 
pačiu laiku Vienoje per 300, 
000 žmonių turėjo išgyventi už 
30-50 šilingų per mėnesį, ir 
tam pačiam mieste tuksiančiai 
bedarbių skurdo.

Visur yra tokių algų, duoda
mų vienam žmogui, iš kurių 
galėtų gerai gyventi 50-100 vi
dutinio luomo žmonių arba 
darbininkų. >

Dabar paklauskim anąjį di
rektorių, kokių argumentų jis 
turėjo pateisinti didžiulę savo 
alga imdamas?

—O gi tiktai vienų “argu
mentų”: kad šiuo atveju di
desnių bankų direktoriai tiek 
gauna algos visame pasauly
je...

Tokių faktų yra labai daug. 
Jie visi perdaug aiškiai ir 
skaudžiai rodo, koks nepajė
gus pasaulis socialinius klau
simus spręsti.

Daug kam kyla klausimas, 
kas kaltininkai dėl dabartines 
negerovės? Kas skandina val
stybes į vargo, kentėjimo ir 
dorovinio išsigimimo jurų? 
Kas yra žmonių vienybės truk
dytojai? Ar pateisinamas elge
sys dabartinių krikščioniškų 
valstybių kapitalistų, kurių 
maža saujelė su keletu tūks
tančių mažesnių tūzų valdo 
bankus ir industrializacijų. 
Bet kai jiems užsimenama apie 
socialines reformas, jie nuty
li?

Kaltumo priežaščių visi ieš
ko kituose, o į save nenori pa
sižiūrėti. štai kode! gema žiau
rios revoliucijos, sunaikinan
čios milijonus žmonių gyvy
bių ir milijardus materialinio 
turto. Štai kodėl kalbos ir visi 
rašymai apie gimimų mažėji
mų nieko nepadeda, kad ne
turtingoms šeimoms be pa
mokslų daugiau nieko neduo
dama.

Ar minėtos pamokos Euro
pai yra neišvengiamos?

Tarp kitko, tie skaičiai šian
dien daug kam sako: busian
čių karų kovų nulems ne tai, 
kas daugiau ginkluotų karių 
pastatys, bet kas geriau iš
spręs socialinį klausinių ir pa
šalins socialines neteisybes ...

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
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Prieš šnipinėjimą pramonėje Lietuvoje besišvaistant
Senatoriai La Follette ir Thomas įteikė bilių, kuriuo 

draudžiama pramonės kompanijoms laikyti šnipus, sam
dyti streikalaužius, ginkluotas sargybas ir t.t.

Biliaus autoriai sakb, kad toks įstatymas turėjo bū
ti išleistas jau seniai, nes kapitalistai, kurie neapkenčia 
organizuotų darbininkų judėjimo, yra padarę kraštui 
daug žalos, vartodami smurtą, laužydami įstatymus ir 
sauvaliaudami. . - •

Civilizuotoje šalyje privatinėms kapitalistų armi
joms ir šnipams, iš tiesų, neturėtų būti vietos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

mergužėlė dar tave 
užliuliuos!

dainomis

juokaudamas kalba
moka ir 
juokingų

Paskolų teikimo sumanymas
L 'JB ■

Per kelis paskutinius metus J. V. kongresas įsteigė 
visą eilę finansinių įstaigų, kurios duoda paskolas kom
panijoms ir asmenims įvairiems tikslams: paskolas ban
kams ir kitoms biznio korporacijoms, paskolas namų sa
vininkams, paskolas fartneriams ir t.t. Bet Roosevelto 
administracija dabar sumanė įkurti dar vieną paskolų 
davimo įstaigą, kuri butų įgaliota finansuoti daugiausia 
vadinamus “apsimokančius projektus” (kaip, pav. staty
mą tiltų, už kurių vartojimą imama muitai).

Šitam reikalui administracija prašo kongreso įga
liojimo išleisti tarp trijų ir keturių bilionų dolerių ver
tės bondsų, ir kongrese dabar dėl to eina ginčai. Roose
velto priešai sumanymui priešinasi, įrodinėdami, kad tie 
paskolų davimai užkraus valdžiai nepakeliamą finansi
nę atsakomybę. Jie sako, kad valdžia jau ir šiandien yra 
per giliai įbridusi į skolas, o jeigu ji skolins dar daugiau, 
tai ateis laikas, kada ji nestengs mokėti nė nuošimčių 
žmonėms, pirkusiems jos obligacijas. Ką ji tuomet da
rys?

Tačiau Roosevelto kritikai nepasako, kas reikia da
ryti dabar. Praktika parodė, kad biznis visame krašte 
tuojau ima smukti, kai tiktai valdžia pradeda mažiau 
leisti pinigų viešiems darbams, pašalpoms ir paskoloms. 
Štai pernai metais valdžia bandė eiti prie biudžeto su
balansavimo, griežtai sumažindama savo išlaidas, ir pa
sekmė buvo ta, kad Ameriką ištiko skaudi “recesija”. Po 
to valdžia savo nusistatymą pakeitė ir pasidarė “išlaidi” 
— ir biznis pradėjo taisytis.

Tai jeigu administracijos priešai nenori, kad valdžia 
lįstų į skolas, tai ką jie, vietoje to, siūlo? Gerovė tegali 
sugrįžti tiktai tuomet, kai leidžiama daugiau pinigų apy
varton. Juos gali leisti tiktai tas, kas jų turi, t. y. priva
tinis kapitalas arba valdžia. Bet privatinis kapitalas iki 
šiol “streikavo”, kažin ko laukdamas. Todėl yra privers
tas atidaryti savo šernolę Dėdė Šamas. Kai jo šernolė 
pasidairys tuščia, bus bloga — tai kiekvienas supranta. 
Bet kolkas niekas nesugalvoja, kas Dėdę Šamą galėtų pa
vaduoti.

HILERIS SUSIRGĘS 
NERVŲ LIGA

Varšuvos “Dziennik! Ludowy” 
rašo, kad Hitleris apsirgęs ner
vų liga ir jį gydyti buvęs pa
kviestas vienas buvęs Vienos 
daktaras E. M., nervų specia
listas, kuris dabar gyvenęs Var
šuvoje. Specialistui buvę pasiū
lyta 50,000 zlotų ($9,425), bet 
jisai atsisakęs.

Laikraštis sako, kad Hitleriu 
buvo nugabentas į Berchtesga- 
den po to, kai jį ištiko nervų 
priepuolis, susibarus jam su sa
vo padėjėjais, kuriuos jisai ap
kaltino intrigavimu ir valstybės 
silpninimu. Lėktuvams uždraus
ta skraidyti Berchtesgadeno 
apiclinkėje, kad “fiureriui” ne
būtų ardoma ramumas jo kal-

turi ros--

nuneigė,

Hitlerio brolis, kuris 
toraną Berlyne, buvęs 
tas prie ligonio.

Berlynas tą žinią
kaip “piktą nesąmonę”. Bet kai 
nacių valdžia daug dalykų sle
pia, lai sunku pasakyti, ar tas 
gandas tikras, ar ne.

AMERIKOS AMUNICIJA 
IR-KARAS

rius, gcn. Hugh Johnson, sako, 
kad ginčai kongrese dėl embar
go ginklams karo metu neturi 
reikšmės. Ar Amerika panai
kins embargo, ar ne, skirtumo 
ateinančiam Europos kare 
busią.

Savo mintį gen. Johnson 
mia pereitojo pasaulio karo 
tyrimu. X

Jungtinės Valstijos davė

nc-

pa-
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Pranešimai iš karo fronto

Pranešimai apie mušius iš karo laukų visuomet bū
na, švelniai kalbant, vienpusiški. Kiekviena pusė sten
giasi išpusti savo pergales ir savo priešo pralaimėjimus.

Bet pranešimai apie mušius Mančuko-Mongolijos pa
sienyje, tur būt, sumuša visus rekordus. Kai japonai ra
šo apie tuos mušius, tai visuomet būna nugalimi rusai 
“su didžiausiais nuostoliais”; bet kai apie tuos pačius 
mušius skaitai Maskvos telegramose, tai “didžiausi nuo
stoliai” pasirodo japonų pusėje, o rusai laimi vieną per
galę po kitos. Čia paduosime vieną pavyzdį.

Telegrama iš Maskvos datuota liepos 26 d. sako, kad 
rusų pranešimu per tris dienas smarkių mūšių ore ties 
Mančuko-Orutinės Mongolijos siena buvo nušauti 74 ja
ponų karo lėktuvai ir trys balionai, kuriuos rusai suėmė; 
o rusai neteko tik 20 lėktuvų. Bet antradienyje japonų 
pranešime apie tuos pačius mušius buvo pasakyta, kad 
per vieną dieną 58 sovietų lėktuvai buvo numušti, o japo
nai neteko tiktai vieno lėktuvo; per tris dienas rusų lėk
tuvų buvę sunaikinta 103.

Tai dabar žmogus supaisyk, kur tiesa!
Kai kuriems žmonėms, beje, čia jokio keblumo nėra. 

Jie pasirenka vieną pusę ir aklai tiki visu kuo, ką ji pra
neša, o kitos pusės pranešimus vadina “begėdiškais me
lais”.

Bet taip, žinoma, nėra, kad meluotų tiktai viena ka
riaujančioji šalis. Kare melą vartoja visi, nes melas yra 
viena priemonių kovoje su priešu. Kas yra prisisunkęs mi- 
litarizmo dvasios, tas meluoja ir taikos metu. Todėl, pa
vyzdžiui, visos diktatūros yra paremtos ne tiktai jėga, 
bet ir melu, nes kiekviena diktatūra yra militarinė val
džia. Ir tų diktatūrų šalininkai taip pat negali apsieiti 
be melo.

bilienų dolerių kredito Santar
vės valstybėms. Federalinis iž
das skaito, kad iš tos sumos 2.4 
bilionai dolerių buvę išleista 
“amunicijai”, bet prie “amuni
cijos” buvo priskaityta arkliai, 
mulai, pakinkiai ir visokios 
transporto reikmenos.

“Tikriems ginklams”, sako 
gen. Johnson, “vargiai buvo 
išleista pusė biliono dolerių.”
Tiek, jei ne daugiau, pinigų 

Amerika išleido ginklams, ku
riuos ji pirko karo metu iš 
Santarvės valstybių. Tą kreditą, 
kurį Amerika suteikė savo tal-

(Tęsinys)
—Karą su savim atsivežei, 

na tai tikras amerikoniškas iš- 
mislas,
traukinio palydovas.

—Tu juokų nekrėsk, o pasa
kyk, kur mano karas?

—Ponuli, kur dabar karų nė
ra, štai Kinijoje kariauja, Ispa
nijoje ką tik karas baigėsi, o 
lenkai gal dar kariaus, bet pas 
mus karo nėra ir nebus!

—Karo nebus, yes, tai jus 
/ Iman gerai sumokėsite, mano 

karas buvo visai naujas ir į šį 
kininkams pasaulio karo melu,. tremą pakrautas!
jie suvartojo daugiausia kito- —Che, che, karas į trėną pa- 
kiems dalykams, būtent: krautas! Nagi kaip ponas į trau-

“Medvilnei 2.7 bilionų; sko- kini karą Pakrovei?
loms ir nuošimčiai™ (Ame- “Eiks Pydysiu, kur ji pa- 
rika užmokėjo jų skolas) 1,1 d5iau- ~ ima uz ^‘ikovės ta
ki!.; maistui 3 bilionai; įvai- sal amerikonas traukulio paty
riems dalykams (tarp jų Jdovų ir veda prie bagažinio va- 
tabakui) 2.3 bilionai.” gono. v. .

—Ponuli, čia juokų nekrėsk, 
Clemenceau esąs pasakęs, kad juk kaip galima karą traukiniu 

Santarvės valstybės nebūtų a t- važioti!
silaikiusios prieš Vokietiją, jei Bet, žinai amerikonas ener- 
ne Amerikos maistas. gingas vyras, traukinio palydo-

- - vą nutempė prie prekinio va- 
daugiaushi 8ono ir Pareikalavo tuoj jį ati- 

daryti. Atidarė ir žiuri vieton 
karo stovi gražus, visai nauju
tėlis auto.

—Well, štai mano karas, — 
balsiai sušuko tasai amerikie
tis įr net kelis kartus aukštyn 
pašoko.

—Bet, ponuli, tai tik auto, 
bet ne karas!

—Yes, tau auto, o 
karas!

Dabar juodu vienas 
prato apie ką kalbėjo 
amerikonas, žinai, net dešimt 
[dolerių išima iš kišenės ir duo
da tam palydovui, sako, še tau, 
išsigerk, dabar aš tikiu, kad 
Lietuva gyvuoja, mano karas 
net iš Chicagos sveikas atvyko!

O tasai palydovas, tam ame
rikiečiui atkerta, girdi, jei jau 
taip karo trokšti, tai nešk tuos 
pinigus į ginklų fondą!

Taip ir padarė ir abudu stip
riai išsibučiavo, o paskui nuė
jo ir gerai vienas kitą restora
ne pavaišino.

—Jo, tie amerikiečiai turi do

Na, o maistui ir kitiems daik
tams, kuriuos čia < 
anglai ir franeuzai pirko, ir da
bartiniame įstatyme nėra em
bargo. Todėl, gcn. Johnsono 
nuomone, tas kongreso opozici
jos ginčas su Roosevellti dėl 
embargo1 atšaukimo esąs tuš
čias.

Bet kuomet kongreso daugu
ma atsisako paremti adminis
tracijos užsienių politiką, tai 
psychologiškai yra stiprinamos 
diktatūros.

man

ĮVAIRENYBES
KARALIUS, KURIS ATSI

SAKO UŽSIDĖTI 
KARŪNĄ

Švedija karalystė, bet val
dymo forma tenai demokratiš
kesnė už daugelio respublikų; 
pavaldiniai laisvės turi daugiau, 
kaip bet kurioje kitoje šalyje. 
Tiesiog keistas dalykas: Švedi
jos vyriausybę sudaro socialde
mokratai, bet karalių jie nepa
prastai gerbia, ir karaliaus au
toritetas Švedijoje labai didelis.

Dabartinis Švedijos karalius 
Gustavas V 80 su viršum metų 
senukas, tur būt, bus vieninte
lis karalius pasaulyje, kuris at
sisako dėvėti karūną. Per iškil
mingus seimo posėdžius kara
lius sėdi soste, o šalia jo ant 
specialaus stalelio padėta karū
na kaip karaliaus valdžios žen
klas.

Karalius Gustavas V, nepai
sant gilios senatvės, yra sveikas 
ir žvalus žmogus. Jis puikus 
sportininkas — teniso žaidėjas, 
ir toje šakoje nevieną jauną 
suraito.

Kudirkos

linksmų ir liūdnų ir 
ir rimtų!

O patsai Vinco 
Naumiestis tau daug, daug iš
praeities kovų pasakys.

Juk suprask, ir patsai Vin
cas Kudirka, tasai gryno krau
jo kapsas čia Zanavykijoje, o 
ne kur kitur anuo metu apsigy
veno! Tik zanavykų mieste ji
sai galėjo ramiai sau dirbti ir 
maskolius savo raštuose stipriai 
pašiepti ir kartu juos apgaudi
nėti. Gyveno, dirbo, rusai nieko 
nežinojo ir savo rašius slaptai 
per sieną gabeno, nes zanavy
kas iš seno kontrabandos kelią 
žino. Nors ir zanavyko 
dipkos, bet jis padaro, 
skripkos, 
vai, kad 
bai!

Užtai,
liam vyrui, 
zanavykai didžiulį paminklą pa
statė ir dar savo sostinę jo var
du pavadino. Naumiestis, jau 
nebe vien tik Naumiestis, bet 
Vinco Kudirkos Naumiestis!

didės 
kaip ant 

o kapsijokui didi dy- 
už kluono auga gry-

Sakyk, kuris Lietuvos kampe
lis taip moka nuoširdžiai pa
gerbti žymių vyrų atmintį, nors 
jie ir butų čia iš kito Lietuvos 
krašto apsigyvenę?

Zanavykai tam kapsui pasta
tė didžiulį paminklą, nes visa 
Lietuva jo sudėtą dainą ją him
nu pavertę dainuoja: Lietuva

ri daug didelių vyrų, jų užtik-

čius redaguoja ir gražius straip
snius rašo.

Tikrai, žinai, jei turėsi laiko, 
užsuk į Vinco Kudirkos Nau
miestį, čia ir kapus galėsi ap
lankyti ir Vinco Kudirkos tenai 
kuklų kapą užtiksi, ant kurio 
niekšingų žmonių biaurių dar-

tiksi.
Čia tau kapų sargas,’ tasai

r

tam kapsijokui, dide- 
kuris čia gyveno,

nuoinet rusų žandarai musų že
mėje elgėsi ir kaip zanavykai 
juos apgaudinėjo.

' Buk tikras, kad Vinco Ku
dirkos Naumiestis visuomet ta
vęs laukia ir vaišingas zanavy
kas ne tik tave pavaišins, bet 
ir juokingų istorijų tau pripa- 

istaspats

ir tasai

daug šmeitės ir lašinių juodu 
suvalgė. Jo, pas mus Širvintoje 
šmeitės ir lašinių negausi, nors 
ir doleriais mokėsi, atsidusęs
dar pridėjo tasai būras pasako
rius.

Ir taip zanavykas būrą vai
šina ir vienas kitam gražių is
torijų pasakoja, juk juodu iš 
seno geri bičiuliai, kartu per 
sieną kontrabandą varo.

Ne, jei turėsi laiko, būtinai 
užsuk į Vinco Kudirkos Nau
miestį, čia tau zanavykas, tasai 
linksmo budo vyras ne tokių 
dar istorijų papasakos, kad vi
durius suėmęs tiesiog iš juoko 
sprogte sprogsi. O be to, dieną 
naktį galėsi Vinco Kudirkos 
Naumiesčio gražiomis apylinkė
mis gėrėtis ir šauni zanavyke

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MOUNT BAKER, WASH. — Būrys vyrų, kurie ieško šešių sniego kalno užver

stų studentų.

Baisus skaičiai
Prieš porą metų Tautų s-gos 

surinkti statistikos duomenys 
ir Amerikos laikraščių skel
biamos žinios rodė, kad pasau
lyje badu mirė: 1933 melais 
2,300,000 žmonių, 1934 m. 2, 
400,000 žmonių. O nepakęsda- 
mi skurdo ir vargo nusižudė 
1934 m. 1,200,000 žmonių. Tuo 
tarpu tų pačių organų pa
skelbtomis žiniomis tais pa
čiais metais įvariose pasaulio 
šalyse, vien tik dėl to, kad ne
nukristų kainos, sunaikinta 
(sudeginta arba paskandinta) 
maisto produktų “perteklius” 
—1.000,000 vagonų kviečių, 
26,000,000 kilogramų ryžių, 
25,000,000 kilogramų mėsos, 
267,000 vagonų kavos, 258,000 
kilogramų cukraus.

Vien Jungtinėse Amerikos 
valstybėse tais pačiais metais 
buvo papiauta 1,000,000 karvių 
ir perdirbta į maistą kiaulėms, 
nes nebebuvo kur parduoti 
pieno. Tuo pačiu laiku sude
ginta 2,000,000 tonų kukurūzų, 
kad nenukristų kainos. O Los 
Angeles kasdien pylė ir pila į 
jurą 200,000 litrų pieno, nes 
stinga pirkėjų. Gi tuo pat lai
ku Amerikoje buvo 10,000,000 
bedarbių. Olandijoj išvirta į 
muilą 100,000 paršiukų, kad jų 
kainos nenukristų. Kaliforni
joj įmesta į jurą daug milijo
nų apelsinų, kad nenukristų 
jų kainos ir plantacijų valdy
tojai neturėtų nuostolių.

Bet visko čia nesuskaičiuo
ti, kiek pastaraisiais metais 
sunaikinta gėrybių, kad galėtų 
išlaikyti kainas norimoj aukš
tumoj.

Tai baisi statistika! Vienok 
niekas net nebandė ir neban
do organizuoti tarptautinės pa
galbos badaujantiems žmo
nėms! Bet ramiai žiūrėta ir 
tebežiūrima į anuomet miru
sius badu 6 milijonus žmo
nių.

Ar nebūtų šių “perteklių” 
užtekę mirusioms badu žmo
nėms išmaitinti?

Tai Europai ir visam krik
ščioniškam, kapitalistiniam pa
sauliui gėdingi reiškiniai!

Negana to. Pažiūrėkim, ko
kios šiais laikais Europoje al
gos, apie kurias visuomenė la
bai retai ir atsitiktinai tesu
žino. Kai 1937 melais Austri
joj bankrutavo Kredito ban
kas, tai tarptautinė bankų or
ganizacija patikrinti reikalą 
buvo atsiuntus į Vieną direk

torių, kuriam reikėjo mokėti 
2100 šilingų per dieną, o tuo 
pačiu laiku Vienoje per 300, 
000 žmonių turėjo išgyventi už 
30-50 šilingų per mėnesį, ir 
tam pačiam mieste tūkstančiai 
bedarbių skurdo.

Visur yra tokių algų, duoda
mų vienam žmogui, iš kurių 
galėtų gerai gyventi 50-100 vi
dutinio luomo žmonių arba 
darbininkų.

Dabar paklauskim anąjį di
rektorių, kokių argumentų jis 
turėjo pateisinti didžiulę savo 
alga imdamas?

—O gi tiktai vieną “argu
mentą”: kad šiuo atveju di
desnių bankų direktoriai tiek 
gauna algos visame pasauly
je...

Tokių faktų yra labai daug. 
Jie visi perdaug aiškiai ir 
skaudžiai rodo, koks nepajė
gus pasaulis socialinius klau
simus spręsti.

Daug kam kyla klausimas, 
kas kaltininkai dėl dabartinės 
negerovės? Kas skandina val
stybes į vargo, kentėjimo ir 
dorovinio išsigimimo jurą? 
Kas yra žmonių vienybės truk
dytojai? Ar pateisinamas elge
sys dabartinių krikščioniškų 
valstybių kapitalistų, kurių 
maža saujelė su keletu tūks
tančių mažesnių tūzų valdo 
bankus ir industrializaciją. 
Bet kai jiems užsimenama apie 
socialines reformas, jie nuty
li?

Kaltumo priežaščių visi ieš
ko kituose, o į save nenori pa
sižiūrėti. Štai kodėl gema žiau
rios revoliucijos, sunaikinan
čios milijonus žmonių gyvy
bių ir milijardus materialinio 
turto, štai kodėl kalbos ir visi 
rašymai apie giminių mažėji
mą nieko nepadeda, kad ne
turtingoms šeimoms be pa
mokslų daugiau nieko neduo
dama.

Ar minėtos pamokos Euro
pai yra neišvengiamos?

Tarp kitko, tie skaičiai šian
dien daug kam sako: busian
čių karų kovą nulems ne tai, 
kas daugiau ginkluotų karių 
pastatys, bet kas geriau iš
spręs socialinį klausimą ir pa
šalins socialines neteisybes...

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street
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Naujienų Kontesto Eiga
(Per dvi savaites reguliario Halsted ir 53rd St., nepamirš
Kontesto Skyriaus nebus, bet 
kontestantų raštai tilps, kart

kartėmis.)
(Tęsinys iš praeitos savaitės)

Užsirašė
“Naujienas”

J. A. Zdanis, R. 2, Box 23, 
New Buffalo, Michigan, turi 
gražią farmą. Galima nuva
žiuoti ir pasisvečiuoti atostogų 
laiku. Zdanis taipgi dirba Chi- 
cagoj už janitorių.

Z. Miliauskas, 5353 South 
Halsted S t., užlaiko gas sta- 
tion ir garažą. Kai važiuosite

PRADŽIA ŠIANDIEN 
“S. S. R. S. 1939” 

Laiko parado!
Pilna Sovietų Naujienybių-Reginių 

įžymybių apžvalga
ĮSKAITANT:

Vėžio tyrinėjimų 
ViiMtclnlnko mtižėjų 
Pionierių piliorių 
ir Sienų kivirčų

Sovietų-Japonų susirėmimų
SONOTONE TEATRE 

Vėsinamas oras 
66 E. Van Buren 
26c iki 1 v. p. p.

kitę pasiimti gaso.

Joe Grigonis, 2131 W. Coul- 
ter St., geras barberis. Nepa
mirškite nueiti plaukus nusi
kirpti.

Taipgi “N” užsirašė:
Peter Beinoris
N. Lidžius

M. Meklou
A. Dulcis
S. Yanish
Kazys Davis
J. Daukšas
M. Visokavięius
J. Andriulis
John Raščiukas
D. Laucius
J. Vilis
M. Balčiulis
P. Mozgeris
V. Bush
A. Illevich

Ačiū visiem už biznį.
Anton Kazaitis.

NAUJIĖNŲ-ACME Telephoto
ELBERFIELD, IND. — 

John Pilkelton liko nušau
tas, kai jis su kitais unijos 
nariais susirėmė su ncuni- 
jistais darbininkais.

Dviguba Nauda
Kokio verslo nesiimsi ir ko

kių tikslų nesieksi visuomet 
atsiminki, kad į pasisekimą 
veda garbingumas ir našus pa- 
sitarnavimas. Ir kada mes a- 
nalizuojame Midwest Grocery 
bendroves atliktus darbus, mes 
juose randame dviguba nau
da, tos kooperatyvčs organiza
cijos operacijų planą, kuris 
teikia didelę naudą nariams 
krautuvninkams ir naudą vi
suomenei.

Midwest Organizacijos pir
kimo pajėgumas yra milžiniš
kas, prekes perka dideliais 
kiekiais tiesiai iš dirbtuvių ir 
gamintojų. Ji turi nuosavus 
sandėlius, kurie veikia prie la
bai našios sistemos, o didelis 
skelbimų programas padeda 
prekybos reikalams išsiplėsti.

EXTRA VERTYBES!
PIRK DABAR! SUTAUPYK DAUGIAU!

Tet Victory 4965.
STOGDENGYSTR IR BLftKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

Grudų 
Kailių

m lentų 
turtų 
Plienu 

Skerdyklas 
Vėliausių

CROSLEY
SHELVADORE

Elektrikinis šaldytuvas su
taupys jums pinigus ant 
maisto. Lengva įsigyti, leng

va išmokėti

ir aukščiau

Pas Budriką rasite Refrige- 
ratorius visų žinomų išdir- 

bysčių sustatytus vieną 
prie kito.

JOS. F.
BUDRIK

Furniture House
3409-11 ir 3417-21 So. 

Halsted Street
Tel. Yards 3088

Žymus radio programas leidžia
mas Juozo Budriko iš stoties 
WCFL 970 k. nedėlios vakarais 
9 valandą.

PETER.PEN .

Iš Indiana Harbor

Gerai Pavyko L. J. 
Kultūros Ratelio 
Piknikas
Laimėtojai Prašomi Dovanas 

Atsiimti.

Steve Bartkus yra “šaltų gė
rimų gamintojas”, savininkas 
“Sanitary Bottling Works”.

Atsinaujino “Naujienų” pre
numeratą visiems metams. Jis 
yra darbštus lietuvis, ir daug 
veikia organizacijose.

Jis gamina gerus gėrimus, 
palengvinimui troškulio karšto
mis vasaros dienomis. Jis ir 
dirbdamas atranda laiko skai
tyti “Naujienas” ir yra senas 
Naujienietis.

Jo Sanitary Bottling Works 
dirbtuvė yra adresu, 3824 Deo* 
dor St., Indiana Harbor, Ind.

J. J. Lidžius.

1939 Metų Sovietų 
Rusija Filiuose

Šiandien Šono tone teatre, 
prie 66 E. Van Buren bus per
statyta šių metų Sovietų Ru
sija. Čia dedama pastangas 
parodyti kas atsiekta politi
niam gyvenime, kas daroma 
ekonominiam ir kiek pažengė 
medicinos mokslas. Joj bus 
parodoma net ir paskutinieji 
pasienio kivirčai su Japonija. 
Neužmirštas ir menas.

Tad, kam leidžia aplinkybės 
verta susipažinti su tuo kuri
niu. Filmą įdomi ir tęsis apie 
poras valandų. (Skelb.)

Sekmadienį, liepos 23 d., Li
berty GroVe įvyko Liet. Jau
nimo Kultūros Ratelio pikni
kas.

Piknikas visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas. Publikos buvo 
labai daug. Matėsi daug komer
santų, profesionalų ir šiaip žy
mių visuomenes veikėjų.

Apie 6 vai. vakare, veiklos 
komisijos ir pikniko pirminin
kas Vladas Raila pakvietė pub
liką į pavilioną. Ten Ratelio 
Choras išpildė gražų dainų pro
gramą. Dainavo visas Choras 
bendrai, paskiau vienų mergi
nų, o vėliau vienų vyrų. Pa
baigoj vėl visi bendrai.

Dainos publikai taip patiko, 
kai kai-kurie net ašaras šluo
stėsi. Turbut prisimindami tė
vynę Lietuvą. , Kai-kųrių lupos 
krutėjo, musų dainų žodžius 
gaudė ir sieloje mums prita
rė.

Dovanos.

Todėl ta dviguba nauda kaip 
tik ir susidaro iš to, kad na
rys perkasi geresnes prekes iš 
organizacijos žemesnėmis kai
nomis ir, iš kitos pusės, jis ga
li jas perleisti savo pirkė
jams tokiomis sąlygomis, ko
kios teikia pirkėjams galimy
bės geresnes prekes gauti eko
nomiškomis kainomis. Tai nė
ra koks prasimanymas, o tik
ras kasdienis apsireiškimas.

Midwest Grocery bendrovė 
yra tikrai kooperatyvis atski
rų krautuvininkų junginys, su
sidaręs liksiu pasekmingiau 
prekybą vesti. Jų pasisekimas 
matuojamas vien jų patarna
vimu, kokį jie duoda savo pir
kėjams. Nuostabus Midwesl 
Stores išaugimas, tai patvirti
na.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Vėliau buvo išleistos dova
nos, kurių buvo keturios. Lai
mėjo sekančiai: W. Žukauskas 
laimėjo 4-tą dovaną, tai yra 
smoking stand gautą iš J. F. 
Budriko krautuvės; Antanas 
Jakutis laimėjo 3-čią—paišelį 
ir rašyklę gautą iš Sirus laik
rodininko, 3553 So. Halsted St.; 
F. Stankus No. 579 laimėjo 2- 
rą dovaną 5 dol. “cash”; “John" 
No. 435—3441 So. Morgan St., 
laimėjo pirmą dovaną, t.y. Mid- 
get 1939 mados radio, paimtą 
iš Progress Baldų krautuves.

Pirmą ir antrą dovanas dar 
neatsiėmė ir gali tą padaryti 
atvykę į Holly\vood Inn, 2417 
W. 43rd St., bile penktadienio 
vakarą. Klauskite Boleslovo 
Lėkšnos.

Padėka.
Visiems dalyvavusiems, vi

siems aukautojams dovanų, 
taipgi radio valandų leidėjams, 
laikraščiams ir visiems tiems, 
kurie prisidėjo prie šio pikniko 
surengimo ir pasisekimo Rate
lio vardu tariu širdingą Ačiū.

—Veiklos Kom. Sekretorius,
A. J. Povilonis.

Kviečiant visuomenę palai
kyti šias krautuves, vienkart, 
kviečiama ir atskiruosius ne
priklausomuosius krautuvu in
kus prisidėti prie šios organi
zacijos. Čia Raudositės skelbi
mų nauda, genesnių prekių ap
rūpinimu žemesnėmis kaino
mis ir kitais nario patogu
mais. Del smulkmenų kreipki
tės į sandėlius. (Skelb.)

Slinkiai Serga
K. ir J. Steponavičių 
Tėvas

Gyvena Brocktone, Mass.
Vakar rytą iš Brockton, Mass. 

Chicagon grįžo pp. Kazys ir A- 
nelė Steponavičiai, “Pirmyn’ 
choro vedėjas ir jo žmona. Jie 
ten buvo nuvykę aplankyti p. 
Kazio (taipgi p. Jurgio Stepo
navičiaus, “Naujos Gadynės” 
choro vedėjo) tėvą, p. Stepona
vičių, kuris sunkiai sergą šir
dies liga.

Ligonis kankinasi jau suvirš 
du mėnesiai ir yra gana blogoj
padėtyj. ■

Pp. Steponavičiai praleido ten 
kelias dienas, ir išsiskubino Chi
cagon prie darbo, kaip ligonis 
šiek-tiek pagerėjo.

Neseniai labai sunkiai sirgo 
pp. Kazio ir Jurgio brolis Bil- 
ly. Jisai turėjo plaučių uždegi
mą ir komplikacijas, ir dar iš 
ligos pilnai neatsigriebė.

Drg.

PIRK NUO

SPĖČIAU® IŠPARDAVIMAS
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 ir 29 dd.

“CERESOTA” Gryni Sveiki

MILTAI '■ 73c
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės
MILTAI 5 sv. maiš. 17c 24% sv. maiš. 59
Klauskite apie kvartukų dalybą, perkant 
“MIDWEST” DeLuxe' Kavą sv. ken. 25^
“MIDWEST” Garuodintas
PIENAS aukšti kenai 4 už 22^
KARO SYRUP “Blue Label” 1 [A kenas 100
MAZOLA Virimui alyva paintės kena 220

SNIDER’S Didelis 4 
butelis ■ ** '

“GERBER’S” Straincd Kūdikių Valgis 3 ken. 25£
“DINTY MOORE”
CORNED BEEF and CABBAGE 21 unc. ken. 23£
IT A V A “MIDWEST” Puikiausia

V Golden Santos 3 n-”š 39*
“BISQUICK” gatavi biskvitam miltai 40 unc. pak. 200
“LIBBY’S”
CORNED BEEF HASH No. 2 ken. 1
“SALADA” Rudu Leibeliu
JUODA ARBATA maž. 9c 14 sv. pak. 17£

A T Naujo Derliaus
X JL v>lx*.L Dideli, Saldus sv- 5^
PUIKUS AGURKAI 5 sv. 14c

Piaustyti Lašiniai 2 sv Cėllo pak.

“OCTAGON” Prausimosi Muilas 4 už 19c
“OCTAGON” Cleanser 3 už 14c
“OCTAGON” Muilo Pauderis 2 už 9c

“0XYD0L” 2 maži 17c did. pak. 20^
“SWEETHEART” Prausimosi Muilas 3 už 180
“FLEECY-WHITE” Bleach ’kvt. būt. 14^
“NORTHERN” Bathroom Tissue 1^
4 rolei už 22c ir ekstra už 1c

Išpardavimas
Visi 5 už 2^^

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

MIDWEST

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

450
NMM

NES PIGIAU

STORES 7 INSURANCE
(APDRAUDA)

1.1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ............................. ■
SMULKESNĖS $7.00
Tonas ................................................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.KLAUSYKIME
VASARA ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

GARSINKITE? “NAUJIENOSE”

2CJIOS5 “TWE? SHOOU?

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietą.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už S-JJ.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $J>.00
Greitai Palengvinama.... <■
VISAS LIGAS GYDOMA $ j .00
1 Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOITGLAS PARK HOSP1TAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
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IŠ DETROITO PADANGES
Metinis spaudos piknikas

Metinis spaudos piknikas į- 
vyko “Capitol” darže liepos 
23 d. Jį rengia Detroito drau
gijų sąryšis “Vilnies” naudai.

Pernai irgi buvo rengiamas 
toks pat piknikas, kuris ta
čiau neįvyko, nes pasitaikė lie
tinga diena, šiemet oras buvo 
visai gražus, tad ir publikos 
susirinko apsčiai. Juo labiau, 
kad tikietai buvo platinami iš 
anksto serijų pavidale (nuo 5 
iki 25 centų. Trylikai buvo 
skiriamos ir dovanos (žinoma, 
gavo tie, kurie turėjo gerą lai
mikį). Jei neklystu, dovanoms 
buvo paskirta $140.

Kaip minėjau, į pikniką su
sirinko pusėtinai žmonių įvai
rių pažiūrų. Tačiau kažkodėl 
nesimatė daugelio tokių, ku
rie savo pažiūromis yra gana 
artimi rengėjams.

Apie 7 vai. vakaro buvo pra
dėta programa. Pirmiausia 
pirmininkas per garsintuvą 
pratarė kelis žodžius ir pas
kui pradėjo šaukte šaukti, kad 
susirinktų Aido choras dai
nuoti. Labai jau garsiai kvie
tė W. Gugą, choro vedėją. Ta
čiau nei choro, nei vedėjo ne- 
prišaukė. Tąsyk pristatė kal
bėti F. Abeką, “Vilnies” re
daktorių. Pastarasis pagyrė 
Detroito darbininkus, kad jie 
vieningai veikia ir remia uni
jas. Dėkojo publikai už atsi-

MADOS

No. 4174 — Ploninanti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, ir 48 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
varde 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 St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL

CŽa |ded« 1* centą ir praiau

at*hpti man pavyadj Na

{(Vardas ir pavardi) 

-it¥"^ ’

{Mm ir w*rtl|a) 

lankymą ir ragino užsirašyti 
“Vilnį”.

’Po Abeko kalbos pirminin
kas ir vėl pradėjo kviesti Aido 
chorą. Kvietė, kvietė, bet taip 
nieko ir neišėjo. Pagaliau pri
statė kalbėti valstijos senato
rių Novaką, kuris liko išrink
tas kaipo pažangusis demokra
tas. |

Novakas kalbėjo trumpai, 
palinkėdamas unijoms ir dar
bininkams vieningai veikti.

Ir vėl pirmininkas ragino ai- 
diečius, kurių, matyti, ir darže 
nebuvo. Pratarė kelis žodžius 
CIO atstovas ir paprašė pa
ramos streikuojantiems dar
bininkams.

Pirmininkas jau visai piktai 
pradėjo šaukti, kad Aido cho
ras susirinktu dainuoti. Bet c
•kadangi choristų nebuvo, tai 
niekas ir nesusirinko.

Prasidėjo laimėjimų trauki
mas, kuris nusitęsė gana ik 
gai. Mat, dovanų buvo skiria
ma net trylika.

Keisčiausias dalykas, kad ir 
po laimėjimų pirmininkas vis 
dar aidiečius nepaliko ramy
bėje, nors jau visiems buvo 
aišku, jog choras neatsilankė. 
O kadangi pirmininkas pusė
tinai karščiavosi, tai publika 
tiesiog pasipiktino: girdi, kas 
čia per “monkibiznis”,—ren
gėjai jau tikrai iš anksto ga
lėjo patirti, ar choras dalyvaus, 
ar ne.

Dar~o savininkas

“Capitol” daržo savininkas 
yra E. Frederick, kilęs iš Lie
tuvos vokietis. Prieš 30 metų 
jis gyveno Clevclande. Buvo 
vedęs su lietuvaite, kuri prieš 
kelis metus pasimirė. Jo žmo
na vis troško apsigyventi ūky
je, nes jai tvankus miesto gy
venimas nepatiko. Frederick- 
aiųs pasisekė visai pigiai ne
mažas ūkis nusipirkti. “Bum” 
laikais žemė buvo į sklypus 
padalinta ir išparduota. Ta
čiau užėjusi depresija priver
tė pirkėjus pirktų sklypų atsi
žadėti, kadangi jie nebuvo su
mokėję visų pinigų. Tokiu bū
du Frederickams ir vėl grįžo 
žemė, kurią jie pavertė daržu.

Iš amato pats Frederickas 
yra kalvis. Net ir dabartiniu 
taiku jam darbo netrūksta: jis 
vis triusiasi savo kalvyje.

Frederickas turi vieną sūnų 
ir tris dukteris, iš kurių dvi 
gyvena Clevelande. Jaunesnio
ji duktė Berta šeimininkauja 
namie. Tiek tėvas, tiek visi 
vaikai gana neblogai kalba lie
tuviškai.

Unijos reikalavimas

St klo putėjų unijos skyrius 
įteikė bravarams reikalavimą, 
kad už stiklinius butelius ne
reikalautų užstato. Girdi, bute
liai dabar pigiau atsieina, lie
pi skardinės. O kadangi pik
nikuose ir šiaip išvažiavimuose 
šmėtoma daug butelių, tai 
artotojam pasidaro nemažai 

nuostolių, nes jų užstatas at
sako.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
ios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

ECZEMA
Dali r yra atsitikimų, kur kiti produktai ne 
davė reikiamų pasėkų. b*t stiprus. Švelninau 
tie. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitai- 
pasėkas nu'i niežėjimo, skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Ii pirmo sykio Žemo neSa nuostabių pa 
geibų. Po (o Jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamta 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
raUo i# visur, garbindami gautas pasėkas 
4te< kaip raAo n F M ii .Taraey City: “I 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 3* 
melus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar nakt) gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO i ATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks J1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus

Naujlenų-Acme Kadiophoto

►ne at Put-In-Bay, and the “o’s”| 
tnd “ah’s” uttered when the beau- 
iful radio was raffled off are 
;till echoing. The Chorus realized 
t large crowd at the grounds, and 
ilso a—no, the author is not sup- 
josed to mention the financial 
.tandings of the Chorus funetions. 
Df course, it could have been bet- 
er, with more v/orkers out there, 
ind the Pramogų Komisija consi- 
iered it worthwhile to notify some 
□f the Veteran workers and helpers 
af the chorus that there could be 
a little more help used, and in 
fact, if the chairman had notified

DALLAS, TEXAS — Velnią West (po dešinei), kuri pabėgo iš Ohio kalėjimo,% 
bet po 36 dienų laisvės liko Texas valstijoje suimta. Ji pateko į kalėjimą už vy
ro nužudymą.

the members of the Chorus who 
find it impossible to be listening 
to the radio at 5:00 o’clock Satur- 
days there was a picnic. Ali in all, 
however, it turned out to be ra- 
thei* a nice affair. Būt you ain’t 
seen nothin’ yit—wait till the 
the Beauty Contest Picnic comes 
around.

Požeminiai keliai į

Jau seniai nubalsuota, kad 
Detroite butų pravesti požemi
niai keliai 'bent ten, kur judė
jimas yra didžiausias. Vadina
si, po didžiausiomis gatvėmis. 
Tačiau sumanymas vis pasilie
ka sumanymu: miesto taryba 
teisinasi, kad požeminių ke
lių projektui nėra pinigų.

Daug nelaimių

Gana dažnai pasitaiko ne
laimių su langų valytojais, 
kurie beskubėdami nukrinta ir 
užsimuša arba susižeidžia.

Tenka pasakyti, jog tos ne
laimės daugiausia atsitinka 
dėl to, kad namų savininkai 
nėra įrengę tinkamų saugumo 
prietaisų. Jie teisinasi, kad tai 
brangiai atsieina. Matyti, jog 
darbininko gyvastis visai pi 
gi, kad nebandoma ją tinka
mai apsaugoti.

Sudavatkė jęs gubernatorius

Prieš kiek laiko musų gu
bernatorius aplankė New Yor- 
ką ir ten pamatė tikrą “Sodo
mą ir Gomorą”. Grižęs namo 
jis pasiryžo paskelbti karą vi
sokioms nedorovėms. Jis’ paša 
koja, kad viešbutyje matos 
jaunas merginas “uči-kuči” šo
kant. Tai esąs baisus dalykas. 
Juo labiau, kad jaunos mer
ginos be jokio saiko gerian
čios.

Gubernatorius tuoj norėtų, 
kad Michigan valstija visiškai 
“sausa” pasidarytų. Tačiau pi
liečiai tokiam sumanymui var
gu pritars, nes jie gerai atsi
mena “sausuosius laikus” ir 
butlegerių gadynę.

Gubernatorius jaudinasi dėl 
saliunų ir visokių šokių, bet 
skurdžiai jam mažai terūpi. 
O kad taip yra—abejoti neten
ka: pašalpoms skiriamas su
mas pinigų gubernatorius pa
sirūpino žymiai apkarpyti.

Nori bizniavoti ir sekma
dieniais

Bučernių savininkai įteikė 
miesto tarybai prašymą, kad 
butų leidžiama mėsa parda
vinėti ir sekmadieniais. Prieš 
tai yra griežtai nusistačiusi 
samdomų bučerių unija, ku
riai vadovauja L. Sobolak. Jis 
sako, jog šešių dienų darbo 
diena visai dar neseniai liko 
iškovota, tad ir vėl grįžti prie 
septynių dienų jokiu budu ne
galima.

Penki prigėrė

Pereitą sekmadienį besimau- 
dydami įvairiuose ežeruose 
prigėrė penki detroitiečiai. 
Daugiausia tai vis -smarkavi
mo aukos: bandydami “pasi
rodyti”, jie neteko gyvasties.

Atsargumas visada apsimo
ka. —Detroitietis

it has been ųuite a few editions 
back since this notorious column 
containing tidbits of common fact 
—common Among Those Who 
Knpw, and foreign (until printed) 
among those not in the know— 
darkened this section of the De- 
troit Page of Naujienos, so the 
author has dug Jii^.trench ( a per- 
manent one) and ‘ is preparing to 
spend the ręst of 'his natūrai life in 
it dodging the missiles of “oppres- 
sed nations and peopleš” as well 
as answering shot :^or shot with the 
never-failing sąuį^jt of his foun- 
tain pen (he has one, and a pencil 
to mateh). P. S. 1 The author re- 
mains silent in concern to his un- 
natural life. ;

To start off iri the customary 
procedure of opejųng with a com- 
menting editorial On the Chorus’ 
doings, it will be rather interest- 
ing to note the fact that the fall 
season is now approaching with the 
Detroit Lithuanian Dramatic Cho
rus štili teacherless. Mr. Vaitelis is 
to be approached in the near fu- 
ture in concern to whether he will 
direct the Chorus this fall by a 
committee appointed at the lašt 
meeting, Mr. Vaitelis has definitely 
stated that he would not teach in 
the fall, būt the Chorus feels he 
may reassume his duties, and, if 
not, he may carry on until the 
Chorus does find an iristructor.

As we all know, there are many 
talented instructors within the city 
at the present time who had led 
choruses and a few who have not, 
būt who know music—the Science, 
art, and the profession—exceeding- 
ly well. There are also those musi-

Naujlenų-Actne Telephoto
ATTICA, IND. — Thomas 

Boyce^ kuris prisipažino nu
žudęs 11 metų amžiaus Eli- 
zabeth Debruicker.

cians who have in their possession 
new and old Lithuanian songs 
which have been and are favorites 
of the Detroit Lithuanian; songs 
somewhere in their repertoires 
which they have laughed, cried, 
and sighed with, songs that štili 
linger in their hearts and always 
will. Wouldn’t it be a wonderful 
thing if some of these songs would 
come up and be loaned to the 
Chorus for ūse on its radio pro- 
grams, for ūse in its fall concert 
programs,, programs which the 
Chorus hopes to bring out the 
songs the Detroit Lithuanian likęs 
best to hear? Wouldn’t it be mar- 
velous to hear once again strains 
of the beautiful melodies in “Bi
rute” and the rhythm and grace 
of “Tu Ir Aš” along with “Farduze- 
lis”, the song that made such a 
hit at its presentation and also in 
Toronto? Wouldn’t it be reminding 
to heąr once again the airs of long 
ago bringing back its memories? 
All this is just the author’s idea— 
vvhy not make it possible for the 
Detroit Lithuanian to voice his or 
her opinion in concern to the song 
or songs he or she likęs to hear, 
or the song or songs nearest to his 
or her heart? Why not make it 
possible for the Detroit Lithuanian 
to hear the songs you hold elose 
to your heart of Kovno and Vilna, 
of the fields, the flax, the peaceful 
Lithuanian countryside, that he or 
she too can enjoy memories of the 
homeland and those štili there? 
Can it not be possible for the De
troit Lithuanian to cooperate and 
bring out these songs and also 
those new arias which have so re- 
cently captured his and her fancy?

Of course, this all could be pos
sible—with a city-wide canvas of 
the Lithuanian people of Detroit 
if neccssary, to discover the most- 

. loved song in the city. It will also 
be possible to sing these songs with 
the force, the beauty, and the rhy
thm they demand from the con
cert stage. The author wishes to 
drop off at this time, leaving these 
few thoughts as to what the Cho
rus may do and can do if it so de- 
sires, and what the Detroit Lithua
nian can do to show himself in 
Detroit as lovers of music as well 
as to satisfy the desire within 
himself to hear once again those 
songs he loves.

So much for that. Everyone 
knows by now what a success the 
Put-In-Bay picnic turned out to 
be, so the author will not touch 
much upon this affair of the past 
except to mention that some en- 
gaged very seriously into the task 
of having a good time that they 
injured themselves. It was delight- 
ful to note, however, that this time 
the Lithuanian tables were grouped 
together, nine of them, and with 
the Lithuanians all in one bunch, 
show me what Lithuanian can’t 
have any fun! Again, it was noted 
that the Chorus gathered around 
the piano on the home streteh 
(with Mary at the piano—you know 
her, the giri who hasn’t time 
enough to play for the radio) and 
sang songs for the benefit of all 
Put-In-Bay goers for the day, and 
did they love to hear the songs! 
Judging from all facial expres- 
sions, the song they likę best was 
the rendering of “Let Me Call You 
Sweetheart”. in Lithuanian.

Now that the author comes to 
think of it, there was a picnic at 
the Capitol Park previous to the 

būt went on to Cedar Point to- 
gether.

And along the highways comes 
the fact that Stanlie Adams and 
Agelica Bubbelis enjoyed a trip 
together aeross the statė line into 
Illinois (Chicago) to help care for 
a broken arm or something that 
someone had there—they took 
about a \veek to mend it, it seems.

A certaia red handkerchief given 
to a tail, slightly young chorusman 

. lašt year was almost lošt in a battle 
of the sexes. And incidentally, the 
two were on the šame Bob-Lo ex- 
carsion boat one day of late and 
did not bump into each other.

Stella Masys, our lawyer, is štili 
on the outside of the good graces 
of her blond alto ex-companion. It 
seems rather strange, though, that 
the two got along so nicely when 
Stella came back, and now—oh well.

P. S. A recent discussion be
tvveen one Anne Masalskis and one 
Joscphine Melcnofsky reveals the 
exclamation “Now I know I won’t 
go back to the Chorus!” from the 
former.

There are jitterbugs aplenty in 
the Chorus, būt there is štili one 
malė yet undiscovered for his jit- 
terbug talents. Has anyone seen 
Leon truck? It is suggested that 
Leon be introduced to Patricia on 
the twenty-seventh of August on 
the dance floor. By the way, it 
would be rather nice if Bernard 
and Leon decided to come to radio 
practice once in a while.

Brother Rats Nos 1, 2 and 3 have 
not been getting together as they 
should. Such was the conclusion 
drawn by t\vo of the brothers as 
the result of a telephone call. Būt 
time vvill tell, and perhaps they 
will get their piece of cheese yet.

SURPRISE! There is a father in 
the chorus and a very few people 
know about it. The mother had 
her own way (because hubby 
wasn’t there) when it came to 
naming her—the result being Ca-- 
rolyn vvhereas the masculine side 
wanted Kay. Oh, well—mother and 
child are doing nicely, even though 
she is a blond, būt the father— 
poor, poor Stanley.

There are a few points, or shall 
the author say, mentioned fact/ 
which will need more detail, such 
as the plan of the I/jauty Contest 
Picnic. the route to the Park for 
those who do not know it, et cete- 
ra, and these will be taken up in 
next vveek’s column. In the mean- 
time, make sure your subscription 
to the Naujienos is paid up for this 
year and next, for many, many 
things are going to appear in print 
in the near future!

Baron de la ABBATOIR

The Fifth Annual Dailės Chorus 
Beauty Contest will be held on 
August 27, 1939, at the Capitol 
Park. It represents the third and 
largest picnic of this summer sea
son, and also the largest of all 
the previous beauty contests. Ar 
you may recall, the first Miss Lith- 
uania of Detroit was Sophie Kalo- 
cis, who was followed consecutive- 
ly by Bernice Kupronis, Lavina Sta- 
pulis, and Jean Tomull, the latter 
of which intends to be present at 
the picnic this year. This picnic 
not only will be the biggest at- 
traction for the Detroit Lithuanian 
this season, būt represents the tops 
of pienies for Lithuanians who will 
come from Chicago, Toronto and 
other parts of Canada, and all 
points north, south, east and west 
to participate in this gala event. 
The Detroit newspapers had a 
vague estimation of the totai at- 
tendance of the picnic lašt year, 
and with things as they are, it may 
turn out that their estimation was 
just a drop in the bucket as the 
saying goes. As you who have been 
out to the lašt Chorus picnic know, 
Capitol Park is one of large capa- 
city and has ample accomodations 

j for twice the usual crowds in at- 
tendance to the Detroit Lithuanian 
pienies.

AMONG THOSE WHO KNOW—

Enough time has been spent with 
the first part of this column, and 
it will be worthy to note that the 
notes in this section will be written 
as they come to mind, not in se- 
ąuence as they should in accord- 
ance to the time of their occur- 
ence. Now, watch the fur fly and 
the mud sail around the blue seas 
of discovered and uncovered fact!

First, it is worthy of considera- 
tion that Ursula soon will change 
her name in a month or so, and 
of course, those of you who have 
seen the ring know—Harry is the 
lucky guy—and guess who may 
have the task of making up the 
bride’s trosseau???

Mildred Broz and Tony Sinkus 
are getting along together it seems, 
without any help from the Chorus 
—or else don’t they likę the De
troit Lithuanians? They did not 
leave the -boat at Put-In-Bay to 
indulge in the picnic held there,

•r

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

No. 2230 — Įdomi kaldra padaryta iš nuliekamų skudurų.

No. 2230

i

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
11739 So. Halsted Si, Chicago, HL
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Diena Iš Dienos
Vestuvių Vestuvės

sūnūs, šeštadienį, Liepos 
išvyksta į Rhinelanderi, 
dviejų savaičių atosto-

Dambrauskai yra žinomi

Važiuoja j 
Wisconsiną
Mr. ir Mrs. St. Dambrauskai 

ir jų 
29 d.
Wis., 
gy.

St.
roselandiečiai, 56 E. lOlst St. 
Jie yra veiklus dalyviai lietu
vių draugijose. Patsai St. Dam
brauskas turi ryšių su apylin
kės politika, jis pastoviai dirba 
prie Chicago Surface Lines, o 
jų, nors 
ri darbą 
kų ofise.

Kartu
išvažiuoja jų draugės: biznierė 
Mrs. Kazy, 7253 So. Western 
Avė. ir Mrs. Wilks.

Jie mano ilgiau pabūti pas 
Chesnų, Rhinelandery...

Gero pasisekimo linkiu ato
stogose ir Ačiū pp. Dambrau
skams už parėmimų konteste...

dar jaunas sūnūs, tu- 
Chicagos Miesto Par

su pp. Dambrauskais

Aldona Cukuraitė ir Antanas L, Miliauckas Jr.

ANTROJI ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO 
RĖMĖJU GINČO PUSĖ CLASSIFIED ADS

Kas Ten Ištikto Dedasi?
- SKAITYTOJŲ BALSAI —

Slapyvardžiu “Birutė” pasi
siusi korespondentė jau ke- 

kartus “Naujienų” žinių
/riuj ir “Skaitytojų Balsuo- 
’ rašė apie tai “Kas dedasi

Kazimiero vienuolyne”, ko- 
? santykiai ten viešpatauja,

PERSONAL 
Asmenų Ieško

“Groja” Atostogas
Chicagicčiams žinomi muzi

kantai: Juozas Grušas ir sū
nūs Edwardas išvyko atosto
goms su grupe National Guards 
muzikantų. Jie priklauso prie 
108th Medical Band. Išvyko į 
Gamp Grant, Rockford, III.

žada sugrįsti prieš pat “Nau 
jienų” pikniką.

Grįžo iš Atostogų
BRIDGEPORT. — Juozas 

Leases, 332’7 So. Lituanica avė., 
perk raus tymo ir anglių biznie
rius, porų sąvaičių išbuvęs prie 
Bluff Lake, kur gerai esu iš
simaudyti ir saulėje . ^Įkaitin
ti. J. Leasiaus patarnavimas 
patinka bridgeportiečiams.

CICERO. — 30 dienų šio mė
nesio linksmas sekmadienis. 
2:30 po pietų vietos bažnyčia 
išpuošta nepaprastai šauniai — 
minios žmonių viduj ir lauke 
su nekantrumu laukia atvažiuo
jant jaunųjų.

Aldona Cukuraitė ir Antanas 
L. Miliauckas Jr., brangiais rū
bais pasipuošę, su buriu paly
dovų žengs prie altoriaus su
dėti priesaikų ištikimybės vie
nas kitam. Tėvas p. Antanas 
Cukras ves savo vienturtę duk
terį Aldonų ir atiduos jaunojo 
Miliaucko globom

Šliubo ceremonijos. Vargoni
ninkas p. Mondeika prie vargo
nų su savo šv. Grigaliaus cho
ru. Visi gerame upe. Visus ste
bins solistės balsas. Tai p. Gie
draitienė. Vestuvininkų ir visos 
publikos imami spalvuoti kru- 
tami paveikslai.
taip ir jų tėvai patenkinti vis- 
kuom, sutartis, kooperacija vi
same kame. Po šliubo ceremo
nijų visas būrys svečių trauks į 
Comniunity Hali, 1820 S. 51st. 
Avė. Ten erdvi vieta, bet ne to
kiam pokiliui, bus apie 600 sve
čių. šokiams orkestrą George 
Victor.

Muzikalį programų pildys 
Margučio choras. Dainininkės 
patarnaus prie stalų. Puota šau
ni, puota tęsis iki pirmadienio 
ryto.

Kaip jaunieji,

BridaI Shower
CICERO. — Praeito ketvir

tadienio vakarų pp. Miliauckų, 
1837 S. 49th Ct., gražioj rezi
dencijoj susirinko suvirs šim
tas artimų giminių ir draugų 
pagerbti jaunuosius Antaną ir 
Aldoną, kurie rengiasi vedy
boms 30 dieną šio mėnesio. Jau 
visa apylinkė kalba apie tas 
vestuves. Bus nepaprastai iš
kilmingos.

Jaunųjų tėvai Miliauckai, 
garsus Ciceros gyventojai, Cu- 
kurai — Chicagoje. Vadinasi, 
didžioji Chicaga susivienys su 
mažiuku Cicero. Smulkmenos 
apie vestuves kitoj vieloj.

žmonės, turi daug draugų.
Jaunieji Antanas ir Aldona 

po šaunių iškilmingų vestuvių 
medaus mėnesį praleis Ganadoj 
labai gražioj vietoj, Banff, Ca- 
nadian Rockies kalnuose. Iš lie
tuvių ten mažai kas yra buvę.

Jaunasis Miliauckas ten vie
šėjo porų metų atgal, tad ir sa
vo jaunai pačiutei parodys pa
saulio mandrybes. Po medaus 
mėnesio jaunieji grįš prie tėvų 
ir čia pastoviai apsigyvens gra
žiam apartmente. Jaunasis Mi
liauckas čiagimęs, aukšto išla
vinimo jaunuolis, dabar jau vy
ras, gali užimti bile vietų poli
tikoj. Tik klausimas ar jisai no
rės, nes ir pats tėvas Miliauc
kas politiško darbo neieškojo ir 
neieško, o apie politikų labai 
gerai nusimano.4'Kaip ten ne
būtų, aš turiu gerų akį ant jau
nojo Miliaucko. Jisai nėra nie- 
kuomi susitepęs, butų geras va
das ir jo jauna žmona Aldona 
taipgi gryna lietuvaitė — žemai
tė. Jie abu yra buvę Lietuvoj 
su tėvais. Aš linkiu jiems daug 
laimes ir gero pasisekimo. D.

“Birutė” nušvietė tiktai vie- 
dalyko pusę. Bet yra ir ki 
Aš manau, kad man bus lei- 

i užginčyti kai kuriuos daly- 
s, kuriuos “Birutė” iškėlė. 
Noriu pirmiausia, “Birutei” 
brėžti, kad šv. K. A. Rėmė- 
draugija ir vienuolynas yra

i. skirtingi dalykai. Ką vienas 
ro, kitas už tai neatsako, ir 
;ame nesusipratime, kurį “Bi
tė” kelia aikštėn, tiesioginiai 
enuolynas ir vienuolės visai 
Tiguruoja. Kiekvienoj organi- 
cijoj, net ir vienuolyno vir

šininkų tarpe, yra nuomonių 
skirtumai, bet šitame atsitiki
me vienuolynas gavo gana 
smarkiai barti už savitarpius 
ginčus, kurie eina rėmėjų or
ganizacijoje.

Esu veikli rėmėjų organiza
cijos narė ir gerai žinau vie
nuolyną. Man be galo nesmagu, 
kad “Birutė” tą vienuolyną už
puolė. Jeigu kas kaltas, tai rė
mėjų organizacijos narės, o ne 
vienuolynas, ir ne vienuolės.

Vienuolynas.

tebelankančios. Kur Chicagoj 
rasi gražesnę lietuviškų šokių 
grupę už Šokėjas, kurias turi 
Akademija? Ar yra Chicagoj 
kitas toks gražus mergaičių 
orkestras, kaip tas, kurį palai
ko Akademija? Ir šokėjos ir 
orkestro dalyvės yra Akademi
jos. studentės ir jas išmokino 
pačios vienuolės, be pagalbos iš 
svetur.

PAIEŠKAU Andriąuš Janausko. 
Svarbus reikalas. Prašau atsišaukti 
arba kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti šiuo adrosu 1540 Mihvaukee 
Avė., Tel. Humboldt 5114.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų namas po
4 kambarius, nebrangiai. 4058 S. 
Campbell Avė.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PAIEŠKAU MERGINOS ar įlaš
ės ar partnerio į saliuno biznį—su 

mažai pinigų. Aš turiu namą geroje 
vietoje. Gyvenimas ant vietos. At
sišaukite J. Lingin, 1306 So. 48th 
Avė., Cicero.

PARDAVIMUI 7 kambarių ka- 
tedž, 2 lotai, kietmedžio grindys, 
furnaso šiluma—4 karų garažas.

2508 W. Pershing Rd.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Albert H. Kueltzo, 31,

Jacobs, 24
Anton Machulis, 51,

taria Almus, 37
Elmer Doma.sk, 28, su

bara Račkauskas, 21
Steve Dubas, 23, su Marga-

ret Botticchio, 23

Vestuves”. Tai tikrai tokių ves
tuvių čia niekas nepamena. Už 
lai visas kreditas priklauso pp. 
Miliauckanis ir Cukurams, kai
po seniems vietos gyventojams. 
Tai turtingiausi iš lietuvių, ir 
niekad nesišalina nuo savo tau
tiečių. Turto dastojo per savo 
darbštumų, gerų pasisekimų ir

su

su

Ann

Vic-

Bar-

liauckai, taip ir Gukurai biznio

Onos Vardadienis
Onos Usauskienes vardadie

nio proga, yra rengiamas “ba
liukas” George’s Taverne, 3159 
So. Halsted St., šeštadienį, lie
pos 29 d.

Klemens Usauskas ir George 
Janulis yra savininkai naujo 
George’s Taverno. Praeitą sa
vaitę jų biznio patalpos buvo 
baigtos pertaisyti ir paveiks
luotai išdekoruotos, todėl visi 
K. ir O. Usauskų ir G. Janulio 
draugai yra kviečiami

i /ii t n im ^.Siunčiam GėlesLOVEIKIS®=a
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
TeL YARDS 7388

atsilan-

Bus 
šos”...

geri muzikantai ir “vai

Reikalauja
Perskirų

Joseph Stull nuo Anna Stull
Bernice Mitchell nuo Stanley 

R. Mitchell

nuo pir-
3204 S.

Garsinkitės “N-nose
«

 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

gėlininkas -*
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580*

P. Gailius 
Naujoj Vietoj
Paul ir Josie Gailiai 

mos liepos, persikėlė j
Halsted St. Nors naujoj vietoj 
dar tik baigia tvarkytis, bet 
biznis jiems sekasi, o man pa
sisekė atnaujinti jiems Naujie
nų prenumeratą.

Gailiai rengiasi prie viešo 
biznio atidarymo.

Vienuolynas, turiu pasakyti, 
yra viena iš rimčiausių, gra
žiausių ir švariausių lietuvių 
katalikiškų bfganizacijų Chica- 
goj. Ten nę^a nei “morališkų 
pagrindų supuvimo” nei “kito
kių nedorybių”, kurias “Biru
tė” surado. O gal taip kalbė
dama jį turėję omeny j Rėmėjų 
organizacijų ir >ją sumaišė su 
vienuolynu, kuriam Rėmėjos 
darbuojasi. Bet kadangi esam 
prie vienuolyno, tai pažiurėkiim 
kokia tai įstaiga yra.

Neužginčysiu, 1 kad katalikų 
eilėse yra daug fanatikų ir yra 
tamsių žmonių (o kur jų nė- 
ra?), bet ne tokios yra 1 vie
nuolės. Jos yra apsišvietusios, 
kultūringos ir kilnios moterys, 
pašventusios visą savo gyveni
mų kitų žmonių naudai, Gerai 
jas pažindama, galiu pasakyti, 
kad jos nėra siauros, ir dau
giau negu kiti katalikai, paro
do pagarbų kitų įsitikinimų 
žmonėms. Jei atvažiuoja iš 
Lietuvos ar kitur žymus sve
čias, nežiūrint kokios butų jų 
pažiūros, vienuolės juos visuo
met priima, parodo savo įstai
gų ir pietus surengia. Gražiai 
priima ir pagerbia, kaip dera 
kultūringos įstaigos narėms. 
PaV., prieš keletą metų Chica
goj lankėsi . - žymus Lietuvos 
daktaras. Lietuvos kunigija to 
Daktaro tiesiog nekenčia ir 
drabsto purvais. Vienok, kai 
jisai atvažiavo Chicagon, vie
nuolės jį priėmė kuogražiau- 
sia, nežiūrint protestų iš siau
rapročių pusės. Vienuolės su 
rengė jam vaišes, kuriose da
lyvavo pačios vienuolės ir žy
mesnes katalikų veikėjos, arti
mos vienuolynui.

Gerai Auklėja.
Ten nėra “neapykantos

“pavydo”, nors negarantuoju 
už visas Akademijos rėmėjų 
nares, kurių tarpe visokių žmo
nių yra. štai, vienuolyno užlai
komo j mergaičių akademijoj 
vyrauja tolerancija, kurios ne
rasi. daugelyj kitų religinių 
grupių užlaikomose mokyklose. 
Mokinėms yra pripažinta nuo
monės laisvė, jos nėra suvar
žytos ir nėra rūsčių perdėtinių, 
kurios mokines prie kiekvienos 
progos varinėtų prie visokiau
sių tikybinių pareigų.

Akademijos pavyzdingo lavi
nimo pėdsakus parodo pačios 
studentės, jų jau baigusios ar

Patariu “Birutei” susipažin
ti su Akademijos studentėmis. 
Ji gal nustebs pamačiusi, ko
kios jos yra mandagios ir tak
tiškos, ir kokios švarios (taip, 
Akademija mokina studentas 
ir elgsenos ir švaros) ir, daž
nai, kokių plačių pažiūrų. Be
veik visos jaunos veikėjos Chi
cagos katalikų ir kai kuriose 
kitose organizacijose yra Aka
demijos studentės.

Bet Akademijoj rasi ne vien 
lietuves. Ten užtiksi ir airių, 
ir italių, ir anglų ir vokiečių, 
visokių tautų mergaičių. Rasi 
ten visokių tautybių mergai
čių ne vien iš Chicagos South- 
sidės, bet iš visų Chicagos da
lių. Paklausk tų kitataučių stu
denčių kaip Akademija joms 
patinka. Jos pasakys, kad jos 
jokiu budu nenorėtų eiti į ki
tą religinę mokyklą. Ir jos juo
kaudamos papasakos kaip jos 
mokinasi lietuviškai dainuoti, 
ir šokli, ir kaip joms liežuviai 
ir kojos, painiojasi, lietuviškus 
žodžius tariant ir suktinį šo
kant. Akademija visur turi ge
rų Vardą, ir tas vardas yra pel
nytas. Dabar Akademija yra 
pilnai akredituota ir Studentės 
yra priimamos į universitetus 
be jokių keblumų.

(Bus daugiau)

S1TUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO tavernoje 
arba cleaning, tailoring įstaigoje. 
Abu darbu pilnai patyręs ir galiu 
išduoti paliudijimus. Alex Kovales- 
ky, 1207 W. 47th St. Šaukti 8:30 A. 
M. Yards 5753.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
Šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalį 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. Kreiptis į ofisą P. V. kam
pe S. Harlem Avė. 123 gt.

ir

PAIEŠKAU darbo dirbti farmoj 
Chicagos apylinkėj, John Gramai, 
4430 S. Mozart St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris apžiūrėti 
namus. Nuolatinis darbas. 2 dienos 
į savaitę liuosos. Geri namai .Atsi- 
šaukit po 5 vai. vak. 513 North 2nd 
Avė., Mayvvood, III.

REIKALINGA moteris dirbti į 
taverną prie lunčiaus. Ant vietos 
gyvenimas. 959 W. 71st St.

PARDAVIMUI
Turtui likviduoti 

Vasarnamio nuosavybė, 12 namų 
(steigta 35 metai

500 pėdų paežeris, hotelis, tavernas, 
šokių salė, bovvling alley, dideli ka- 
tedžiai, laiveliai, pavilijonas, didelis 
valgomasis kambarys, apstatymas 
200-am svečių. Greitam pardavimui. 
Patogus terminai, už vis gražiausias 
ežeras pietiniam Wisconsine, 60 my
lių nuo Chicagos.

H. MUELLER
160 N. LaSalle St. 

State 2896

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams skirstyti. Harry Rusha- 
koff, 1214 N. Leavitt St. Armitage 
6951.

GREITAM PARDAVIMŪI biznia- 
vas kampinis namas. Kambariai gy
venimui. Gera proga padaryti gy
venimą. Apleidžiu Chicago. 2501 
W. 39 St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU pusininko į Road 
House biznį. Yra maža farma.

HILL TOP INN
85 St and Roberts Rd., Justice

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS vaikinui.
3438 S. Emerald Avė.

SKUBĖKITE! SKUBĖKITE!
Ateikite su rankpinigais, nes at

važiavęs iš Kalifornijos savininkas 
6 kambarių cottage, gražioj Mar- 
ąuette Park kolonijoje, liepė par
duoti į tris dienas už pigią kainą.

J. P. STAMKOWICZ & CO. 
6912 So. WWestern Avė.

RENDON furnišiotas kambarys, 
šildomas, didelis ir šviesus. 7136 S. 
Rockwell.

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis namas gražiai įrengtas. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Kreipkitis prie savininko 843 
W. 34 St., Chicago.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

Liuosybės Namo
B-vės Reikalai ir
Susirinkimas
Mažina Skolą ir Gerai Viską 

Tvarko

Mokėdamas cash už rakandus, sur 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista*- 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
UI. Phone Republic 6051.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

i

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

BARSKIS FURM1TURH Lic.
—THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Vark
Archer Avė. ir 135th Street

CICERO. — Bendrovės reika
lai dabar gerai sutvarkyti. Nuo 
$22,000 buvusios paskolos da
bar jau tik liko $17,000. Pa
skolos reikale direkcija turėjo 
sunkaus darbo. Direktoriai jau 
keli metai kaip dirba bendrovei 
imdami tik po $1.00 algos į 
metus. Tai didelis jų pasiauka- 
vimas šiai kultūros įstaigai.

Dabartiniu laiku Bendrovė 
rengiasi prie metinio pikniko, 
kuris įvyks rugsėjo (Sept.) 10 
d. Liberty Grove. Tam pikni
kui direkcija deda didžiausias 
pastangas ir nori padaryti pel
no $500. Direkcija gavo geras 
dovanas serijoms: skalbimo ma
šinų $50.00 vertės nuo People’s 
Furniture Co; Radijo $40.00 
nuo Budrik Furniture Mart. 
Taip pat musų reales ta liniukai 
pp. Genis ir Kimbark .padova
nojo didelę statinę alaus.

Tai matote, gerbiami dalinin
kai, direkcija pasiryžusiai dar
buojasi visų šėrininkų naudai. 
Todėl direkcija ir turi teisę ir 
prašo visų šėrininkų prisidėti 
visai mažu darbu — perduoti 
nors po vienų ar daugiau seri
jų ir dalyvauti piknike.

Atminkite kad pastangomis 
direkcijos ir jūsų pagalba šiais 
metais jau visi taksai atmokė
ti, ir po $1,000 atmokame prin
cipo. Kas metai. Taipgi ir vi
siems reikia rūpintis, kad kuo 
greičiausia išmokėtume musų 
bendrovės tų mažų skolų. Mu
sų dalininkai gali pasididžiuoti 
turėdami tokių gerai tvarkomų 
kultūros įstaigų._

Parduokite po vienų ar dau
giau serijų. Bukite piknike ir 
priduokite serijų tikietų galus.

Visus kviečiame būti ir ben
drovės pusmetiniame susirinki-

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA maži German 

Shepard Police šunukai po $1.00 
Taipgi kalike. Atsišaukite vakarais. 
Mrs. Purmalis, 6240 Blackstone 
Avė., Apt. 2.

BUSINESS ČėANCES = 
Biznio Progos

GREITAM PARDAVIMUI Mar- 
ųuette Photo Studio, naujai įreng
ta, kaina pigi. Savininkas Juoza
pas Priekaitis mirė. 6823 S. Wes- 
tern Avė. — Atsišaukite 213—155th 
St., Calumet City, Hammond 4025.

investorių dėmesiui 
Cicero Belmont aistriktas

Cicero—4 krautuvės ir loft. Pui
kus investįnentas. Tiktai $2,500 rei
kalaujama, veik greitai.

19 apartmentų, garu Šildymas, 
elektrikinis šaldytuvas. Puikus kam
pinis namas. Rendos $7,980 metams. 
Tiktai $25,000. Reikalaujama $5,000.

8 apartmentai, puikus kampinis, 
arti Irving Park Blvd. 2x5, 6x4. 
Puikios pajamos. Tiktai $17,000. Ga
lima mainyti į mažesnį.

LOUIS MQRRIS & CO.
3943 Irving Park Blvd.

Reikia Real Estate seilsmonų, tik
tai patyrusių. Drawįng sąskaita. 
4752 Fųllerton.

$6,000 nupirks 29 apartmentus, 2 
krautuves, kampinį namą. Rendos 
$14,000 metams. Puikus investmen- 
tas—$38,000. Veik greitai.

Kitas geras pirkinys—$3,000 nu
pirks kampinius 12 apartmentų, ga
ru šildomi. Refrigeratorius. Rendos 
$5,400 metams. Tiktai $18,000.

3836 N. Monticello yra puikus 2 
apartmentai. Bargenai greitam par
davimui.

Turi mažų morgičių parduoti. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fųllerton Avė.
TIKRAS BARGENAS greitam 

pardavimui. Grosernė ir delikate
sai su namu. Savininkas išvažiuoja 
iš miesto. Kaina ant vietos. Savi
ninkas 1307 S. 48th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA Bųčernė pigiai. 
Biznis išdirbtas per 20 metų.
150 E. Kensington Avė., Pullman 
1411.

t’INA^CIAL 
Finansai-Paskol os

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių $500 ir aukščiau, — 
pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2201 Cermak Road, Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainui mo* 
derniškai įrengtas mūrinis Puotka- 
lių malūnas, Skuodo valsčiuj, Kre
tingos apskrityj. Mainysiu į namą 
arba į taverno biznį su namu bile 
kurioj Amerikos dalyje, arba par
duosiu už cash. Vertas $18,000. K. 
Žilinskas, 1560 E. 63 St., Chicago, 
III. Tel. Plaza 0892.

VAŽIOJANTIEMS LIETUVON 
AT YDAI!

Kauno banke Lietuvoje turiu de- 
posituotų 10,000 Amerikoniškų do
lerių. Kas važiuojate Lietuvon apsi
gyventi arba ką pirkti pavesčiau 
tos pinigus už daug pigesnę kainą 
kaip markete verti. Atsišaukite 
Naujienos Box 1022, 1739 So. Hal
sted St.

RE AL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA nauja 6 kamb. 
muro rezidencija su visais moder
niškais įrengimais—2 karų garažas 
—Greitam pardavimui tiktai$6700— 
Kreipkitės George Bprkertas, 3624 
W. 65 PI.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėju armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t.

2 augštų mūrinis namas, 5-fl 
kambarių. Renda $60—Iš priežasties 
ligos turi' būt greitai parduotas į sa
vaitę laiko. Mortgičiai atnaujinti, 
Nereikia daug įmokėti. Su mažais 
pinigais galima pirkti namą. 3029 
Elston Avė. Tel. Juniper 2046.

me, liepos (July) 26 d. savoje 
svetainėje išgirsti gerų raportų.

Rengimo komitetas: M. But- 
vvella, J. Klimas, J, Balčius, J. 
Balakas, A. Yakutif.

Skelbimai Naujienose 
duoda iiaudfy dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Cląss- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės dassified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Hl.

Doma.sk
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Įdomi Naujenybė, 
“Radio Reviu”
Įvyks Antradienį, Rugpiučio 1

Ateinantį antradienį Brighfon 
Parke įvyks įdomus, lietuviams 
naujas parengimas. Tai bus “Ali 
Slar Badio Review” kuris yra 
rengiamas New City Furniture 
Mart pastangomis.

Parengimas įvyks Syrena 
Cafe salėj, adresu 4270 Archer 
avenue, netoli kampo Albany 
avenue.

Programas prasidės 7 valan
dą vakare ir tęsis per tris va
landas, o po programo įvyks 
šokiai prie garsaus radio orkes
tro.

Programe dalyvaus įvairus 
radio talentas — dainininkai, 
šokėjai, etc., o įdomiausia tai 
tas, kad ir visa publika galės 
programe dalyvauti. Štai kokiu 
budu.

Iš salės bus padaryta radio 
transliacija per stotį W.S.B.C. 
Salėj bus įrengti mikrofonai, ir 
per tuos mikrofonus publika 
gaus progos pakalbėti, papasa
koti ką turi įdomaus radio ban
gų klausytojams.

Publikai bus dalinami įvai
rus suvenirai, taipgi bus keli 
durų prizai. Įžanga tiktai 25 
centai, o pradžia, pakartojam, 
7 v. v.

Šio Radio “Reviu” rengimu 
rūpinasi p. Wm. Kasmauskas, 
New City Fur. Mart pirminin
kas, Wm. Bazaras, firmos vice
pirmininkas, Adolfas Aleliunas 
ir Stanley Cable.

Chorams žinotina
Jungtinio choro dirigento 

chorų lankymo tvarkaraštis 
rugpiučio mėn.

RUGPIUČIO MĖN.
I d. Baltimore,Md . “Dainos” 

choras.
4 d. Pittsburgh, Pa.
7 d. Chicago, III. “Birutės” 

choras.
8 d. Chicago, III. “Pirmyn” 

choras.
9 d. Chicago, III. “Vyčių” 

choras.
10 d. Chicago, III. Parap. 

chorų rinktinė grupė.
II d. Chicago, III. Generali

nė praktika virš išvardytų cho- 
riJ-

14 d. Clcveland, Ohio.
15 d. Rochester, N. Y.
16 d. Utica, N. Y.
17 d. Amsterdam, N. Y.
18 d. Brooklyn, N. Y. (Ange

lų par.)
21 d. Brooklyn N. Y. (šv. 

Jurgio par. ir New Yorko liet, 
par. choras).

22 d. Brooklyn, N. Y. (Ap
reiškimo par.)

23 d. Maspeth, I. I.
24 d. Waterbury, Conn. Vai

zbos Buto radio choras.
25 d. New Ilaven, Conn.
28 d. Stamford, Conn. “Gin

taro” choras.
29 d. Bridgeport, Conn. par

apijos choras.
30 d. Bridgeport, Conn. Jau
nuolių choras.

31 d. Brooklyn, N. Y. “Ope
retės” ir “Dainos” chorai.

Rugsėjo mėn. 1 d. Brooklyn, 
Maspetho ir New Yorko chorų 
generalinė praktika.

PASTABA. Kai kurie chorai 
save įtikinėja, buk busią lei
džiama dainuoti Lietuvių Die
noje iš gaidų, šiuomi dar kar
tą pareiškiu, kad joks cborr.s. 
kuris nehiokės atmintinai pro
gramoje esamų dainų, nebus 
leidžiamas dalyvauti progra
moje. Apie tai savo laiku bu
vo painformuoti visi chorai. 
Dainuodami iš gaidų musų 
choristai užsidengia jomis vei
dus ir tokiu budu nėra gali
mybės, kad ir lengvutes dai
neles, tinkamai atlikti., Laiko 
dar yra tam pakankamai. Jau
nime darban!

Juozas Žilevičius, L. M., 
jungtinio choro dirigentas

Tai Insulto B-vių 
Reikalus Jau 
Užbaigė
Išmokėjo Advokatams $225,000

Vakar federalis teisėjas Wil- 
kerson užbaigė subankrotavu- 
sių Insulto bendrovių reikalus. 
Parašė “finis” audringai jų is
torijai, kurią tūkstančiai inves- 
iorių per visą gyvenimą su 
skausmu atsimins. Kai kurie 
pražudė viską ką turėjo, kiti 
buvę turtuoliai paliko vargšais.

»

Investoriai sudėjo į Insulto 
bendroves kelis šimtus milionų 
dolerių. Laimingesnieji pardavė 
savo Šerus pirm negu krachas 
atėjo, bet tokių gudruolių buvo 
nedaug.

Per kelis metus jie kovojo 
teismuose, • reikalaudami šiek- 
tiek atlyginimo už savo pinigus, 
ir galiau šiek tiek gavo — $4,- 
650,000, tik centą-kitą ant do
lerio.

Užbaigdamas bylą vakar po 
pietų, teisėjas Wilkerson pa
skyrė advokatams $225,000 at
lyginimo už patarnavimą.

z

Aprūpino Pavojin
gus Kryžkelius 
Signalais

Bene pavojingiausi gelžkelių 
kryžkeliai Chicagoj buvo 16-koj 
vietų Cook apskričio pietuose, 
kur vieškelius perkerta Grand 
Trunk gelžkelio bėgės. Kas me
tai prie tų kryžkelių žūdavo po 
kclioliką žmonių.

Dabar visi kryžkeliai bus ap
rūpinti’ automatiškais signalais 
ir vartais. Saugumo įrengimus 
finansuoja gelžkelis, apskritis 
ir vieškelių departamentas.

Keista
Nelaimė

William Gutchas, 5700 W. 
79th Street, mokinosi šaudyti. 
Atėjus vakarienes laikui, jisai 
padėjo šautuvą ant žemės, kie
me, ir įėjo vidun. Jo švogeris, 
Roger Thusing, atėjęs Gutchą 
aplankyti, nepamatė šautuvo ir 
eidamas per kiemą ant jo už
mynė. Ginklas šovė ir kulka 
mirtinai sužeidė Gutchą. Jisai 
pasimirė Little Company of Ma
ry ligoninėj. Buvo 29 metų am
žiaus.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
------- • ' j1,.fe?..1 .   

fetoForesto
Seneliai Džiaugiasi 
Svečiais

. i

Padėka
r

OAK FOREST, III. — Aš, An
tanas Radys, senas šios prie
glaudos įnamis, meldžiu gerbia
mos dienraščio “Naujienų” re
dakcijos duoti, vietos dienrašty
je viešai padėkoti mano mie
liems ir seniems draugams, ku
rių nebuvau matęs per 30 me
tų. štai, praeitą nedėldienį pas 
mano atvažiavo šie brangus sve
čiai Antanas Galminas, ponia 
Barkauskienė ir jos duktė su 
savo familija. Antra kompanija 
atvažiavo vėliau: Williamas 
Briedelis, ponia Kesilienė, ir 
jos sūnūs su žmona ir visa šei
myna.

Tai tiek buvau laimingas aš 
ir kai kurie kiti lietuviai. Sve
čiai visus linksmai pašnekino, 
pavaišino ir gausiai apdovano
jo-

Tad aš ir kiti, kurie buvo 
šioj draugijoj, tariam širdin- 
giausį ačių už tokį malonų ap
lankymą, dovanas ir vaišes. La-

IŠ BIRUTĖS
Šį vakarą Sandaros svet. į- 

vyks Birutės choro pamokos. 
Visi choristai privalote būti pa
mokose, nes šiomis dienomis 
p-as Žilevičiuj Pasaulinės Paro
dos dirigentas bus Chicagoj ir 
atsilankys pas Birutę, už tai dai
nos turi būti išmoktos atminti
nai.

Birutės vakariniame piknike 
Liberty Grove, rugpiučio 5 d. 
bus visokių įvairenybių, kaip 
tai, laimėjimų, floor show, Bi
rutė pasirodys su dainomis, ku
rios bus dainuojamos Parodoj 
New Yorke. Žinoma Birutė pra
šo savo rėmėjų, draugų, kad 
juos paremtų šiame darbe, nes 
choro nuvežimas į New Yorką 
reikalauja gana didelių išlaidų.

—Rengėjas

bai yra malonu mums, nuo vi
sų atskirtiems, sulaukti savo 
mylimų draugų ir maloniai pa
sikalbėti. Dar kartą tariu ačiū 
ir linkiu visiems ir visoms il
giausio amžiaus, taipgi geros 
sveikatos. Su pagarba,

Antanas Radys, Ir, rezultate, visi trys “ban-
Inst. Ward 44, Oak Forest, III. kieriai” tapo DĖDĖS ŠAMO

___________ ____________ Penktadienis, liepos 28, 1939

MARGI AŠTUONIOLIKTOS APYLINKĖS
GYVENIMO NUOTYKIAI I

Kodėl Kolonija “Garsi” — “Bankieriai”— 
“Kirvių Teismas”, Etc.

(Tęsinys)

Jauni Bankieriai
Trys vietos jaunuoliai suma

nė “panaikinti” depresiją. Jie 
matė, kad bankieriai nieko ne
veikia, tik čekius maino, ir 
jiems atrodė, kad tai visai len
gvas darbas. Ir jie nutarė į- 
steigti banką.

Vienas iš jų sako, bus kaip 
tarnas, pristatys čekius. Antras 
bus taip kaip ir kasierius — 
pasirašys ant čekių (pridės sa
vo “O.K.”), trečias tai jau bus 
pats bankierius. Jisai tuos če
kius išmainys ir tarpe visų tri
jų lygiomis pelnu pasidalins.

Iš pradžių jų biznis ėjo ne
blogiausia, bet tas akyvusis 
DĖDĖ S AMAS nužiūrėjo, kad 
jo paštas yra skriaudžiamas, 
nes siunčiami čekiai—jo paties 
čekiai kur tai pakely dingdavo. 

“įnamiais”. Du išimti ant pa
rankos, trečiasis dar laukia tei
smo, nes nėra kam sudėti pa
ranką. Trečiasis buvo tas, ku
ris pasirašydavo — savo “O. 
K.” uždėdavo ant čekių.

— Bynsas.

VAKAR
CHIČAGOJ

• Willow Springs apskričio po
licija areštavo priemiesčio Fo- 
rest View “policijos departa
mentą” (susideda iš vieno po- 
licisto) Joseph Reposh ir įka
lino jį už žmogaus sumušimą.

» » 8
• Apskričio grand džiury pa
traukė 44 metų chicagietį Chris- 
tian Hanson atsakomybėn už 
daugpatystę. Jisai gyvena ad
resu 3406 Fullerton avenue ir 
su viena žmona sugyveno pen
kis vaikus.

a o o
• Chicagos policijai pasidavė 
26 metų clevelandietis James 
Joyce. Jisai pabėgo iš Cleve- 
lando kai kauliukų lošime pra
rado $200, kuriuos buvo “pasi
skolinęs” nuo savo darbdavio.

» » O
• Prie Roosevelt ir Michigan 
avenue kryžkelio, ant iškabos 
pasikorė 47 metų chicagietis 
Frank Zuziky, nuo 809 South 
State Street. Priežastis nežino
ma.

» » 8
• Marshall Field Estate, savi
ninkai, vakar paskelbė, kad nu
griaus seną istorišką Chicagos 
viešbutį, Great Northern, kuris 
buvo vienas iš pirmųjų viešbu
čių į vakarus nuo New Yorko 
aprūpintas elektra.

Lietuvių Dainų 
Ir Tautiškų 
Šokių Šventė

“Jaunimo” “Festivalas”
Suvirš penki šimtai jaunų 

lietuvių ims aktyvią rolę išpil
dyme Chicagos lietuvių jaunimo 
festivalo programos rugpiučio 
20 d. pareiškė Miss Julie Ra- 
chens, to didžiojo parengimo 
publikacijos vedėja.

Festivalą rengia laikraštis 
“Jaunimas” ir jis įvyks gražia
jam Sunset Parke prie 135lh 
St. ir Archer Avė.

Programoj žymiausioj vietoj 
stovi lietuviškos dainos, šokiai, 
ir sportas. Dainas pildys “Pir
myn” ir “Birutės” chorai. Ka
zys Steponavičius, “Pirmyn” 
choro vedėjas sako, kad jo cho
ras patieks rinkinį tų dainų 
kurias jis išmoko besilankyda
mas Lietuvoj pereitą vasarą.

Jonas Byanskas, “Birutės” 
choro vedėjas pažadėjo gi pa
teikti tas dainas, kurias jungti
nis Amerikos lietuvių choras 
dainuos Lietuvių Dienos cele
bracijoj, Pasaulinėj Parodoj, 
New Yorke rugsėjo 10 dieną.

Lietuviškus šokius demons
truos didele grupė jaunuolių 
sumokintų Vytauto Beliajaus. 
Tarpe kitko, šokėjai perstatys 
spalvingą “Lietuviškų Pabaigtu
vių” vaizdą, sutemus, prie lau
žo šviesos.

Susirinkusi publika ir pati tu
rės progą programoj dalyvauti, 
kad prie laužo visi susijungs į 
vieną bendrą chorą ir nuaidins 
Sunset Parko miškus lietuviš
komis sutartinėmis.

Anksčiau dienoj, festivalo 
programa susidės iš įvairių 
žaislų, kurie suteiks malonumo 
visiems dalyviams. Bus visokios 
lenktynės, rungtynės ir kon(es
tai, žinoma su dovanomis.




