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Detroito vyskupas

vais

Automobilį vai

Pasimirė pirmas per 
skridęs Anglijos 
kanalą lakūnas

FLIN, Mich 
negrai prigėrė apvirtus motori 
nei valčiai Potter ežere.

Sako, kad fašistinių valstybių 
pagelba sukilėliams skaitysis 
karo aktu.

(Gaisras kasykloj betgi te 
besiaučia).

— Penki, žmonės 
tarp Hebron ir 

kai greitai lėkęs

Sukilėliai vėl ats 
tumti nuo Madrido 

ir Andalūzijoj

paskelbė, 
iš Mala- 

strateginį

CASTEL GANDOLFO, Itali 
joj, 1. 31
Gallagher matėsi su papa Piurn 
pastarojo vasarnamy, bet pasi
kalbėjime apie kun. Coughlin 
nebuvę nė užsiminta.

BARILOCHE, Argentinoj, r 
— Margarita deVega pagina- 

keturias mer ALTA, la., r. 2. — Trys 
žmonės liko užmušti ir šeši 
susidūrus automobiliams.

PARYŽIUS, rugp. 2 
širdies ligos pasimirė savo lai
ku buvęs labai garsus Franci- 
jos lakūnas Louis Breliot, ku
ris 1907 m. pirmas perskrido 
Anglijos kanalą, kas tada skai
tėsi svarbesniu dalyku, negu 
dabar perskristi visą Atlanti- 
ką. Lėktuvą tam skridimui jis 
pats pasidirbdino. Vėliau jis 
užsiėmė lėktuvų statyba ir ma
tė nepaprastai greitą lėktuvų 
progresą. Jis buvo 64 m. am
žiaus.

CHICAGO. 
liko užmušti 
Harvard, III., 
automobilius pasisukime išėjo 
iš kontrolės ir atsimušė į til
tą. žuvę yra John P. Casaza 

karo vetera-

Vokietijoj prasidėjo 
pasaulinė sporto 

olympiada

Devyni žmonės nu 
troško nuo dujų an 

glių kasykloj

i.—Kun. 
Catholic

Užgriebė amerikie 
čių automobilių 
dirbtuves Ispanijoj

dė keturiukus 
gaites. Motina, kuri jau ir taip 
turi 9 vaikus, jaučiasi gerai.

iš Kenosha, Wis 
no šeimyna. Pats Casaza guli 
veteranų ligoninėj ir automo
bily nebuvo. Bet dėl sunkios 
jo iligos apie nelaimę jam dar 
nepranešta, 
ravo jo sūnūs

taipjau
kareiviai
svarbų
miestą Loja, ties 

kuris kontroliuoja 
tarp Granada .ir 

Prie Cordoba arei-

Už KRYŽIUKUS SOVOGIS 
TAMS IR SASININKAMS — 

3 MĖN. KALĖJIMOxWASHINGTON, r. 2. — Ofi 
cialiai patvirtinta, kad Ford ir 
General Motors automobilių 
dirbtuvės Barcelonoj liko už
griebtos Katalonijos antifašis
tinės milicijos centralinio ko
miteto.

Ispaniją įspėja pade
dančias sukilėliams 

valstybes

Vienos poli
tinės grupės pareigūnas Ado 
menas tikrino sąrašus tautos 
atstovams rinkti. Norėdamas, 
kad seniūnas išbrauktų iš są
rašo priešvaltybinių partijų na 
rius, kaip tatai reikalauja rin
kimų įstatymas ir neradęs kai
mo seniūno, jis seniūno sąrašo 
sužymėjo priešvalstybinių par
tijų narius tam tikrais ženk
liukais
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5 žmonės užmušti 
automobilio nelaimėj

DOWELL, III;,. nlĮTP- 2. - 
Devyni angliakasiai nutroško 
nuo dujų Union Collieries Kath- 
leen anglių kasykloj, į kurią jie 
buvo nusileidę ištirti kasykloj 
kilusį gaisrą. Astuoni lavo
nai yra išimti, bet yra tikrai 
žinoma, kad žuvęs yra ir de
vintas angliakasys, kurio lavo
ną dar nepasisekė surasti. 
Daktarai sako, kad visi jie nu
troško nuo dujų.

Gaisras kasykloj prasidėjo 
apie 5:30 vai. vak., kada ka
sykloj nebuvo darbininkų. Spė
jama, kad gaisras kilo delei ne 
tikusiai suvestų elektros vie-

ST. PAUL, Minn., 1. 31. — 
John Peifer, naktinio kliubo 
savininkas, liko nuteistas 30 
metų kalėjiman už prisidėjimą 
prie pagrobimo bravarninko 
Hamm.

STEGER, III., r. 2 
degus namui sudegė antrame 
augšte gyvenusi šeimyna — 
Raymond Jankoviak ir jo žmo-

BAYONNE, N. J., r. 2. — 
Gladys MacKnight, 17 metų, 
prisipažino policijai, kad ji kir
viu sukapojo ir nužudė savo 
motiną, kuomet jos vaikinas 
Donald Wrightman laike moti
ną už rankų.

Papildę žmogžudystę, jie 
bandė jos tėvų automobiliu 
pabėgti į Kanadą, bet neturėjo 
pinigų. Jie liko suimti kai jie 
sustojo šalę kelio pasimeiluoti.

Ispa 
kalė 
res

r. 2/— Penki

Duktė kirviu suką 
pojo motiną

BELLEVILLE, III., r. 2. — 
Du armijos lakūnai užsimušti 
susidaužius jų lėktuvui ties 
Smithon, III.

VIENĄ DIENĄ TRYS 
GAISRAI.

Kaip tik durnai pradėjo verž
tis per šaftą, dešimts angliaka
sių, jų tarpe ir vyriausias elek- 
trikininkas nusileido į kasyklą 
ištirti gaisrų ir jį užgesinti. 
Bet devyni jų nutroško nuo 
prisirinkusių kasykloj dujų.

Gaisrą užgesino 35 žmonių 
gelbėjim kuopa, kuri taipjau 
iškėlė ir žuvusiųjų lavonus. 
Eksplozijos nebuvę.

Kathleen kasykla yra viena 
didžiausių šioj apielinkėj Joj 
dirba nuo 400 iki 800 angliaka-

MADRIDAS, rugp. 2. — Su
kilėliai, kurie bandė išnaujo 
pulti Madridą, liko atmušti ir 
jų artilerija turėjo pasitraukti. 
Kai kuriuose tarpkalniuose už 
40 mylių į šiaurę nuo Madrido 
tebeina mūšiai, 
niekur neįstengia

Du batalijonai 
riuomenės atvyko 
ir buvo iškilmingai 
Madride.

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus J va
karą; vėsiau.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
8:08.

Bažnyčia kviečia 
darbininkus tai

kintis

sukilimo
nuo-

CHICAGO.— Iš Michigan ežero, visai netoli kranto, ties Chicagos 86-ta gatve, kyšo stiebas 
ir vielos prekinio laivo, “Material Service”, kuris paskendo laike audros trečiadienio naktį. 
Kartu su laivu dugnan nuėjo 15 žmonių ir

WASHINGTON, : 
McGowan, National 
Welfare direktoriauk padėjėjas, 
atsišaukė į Amerikos Darbe 
Federacijos ir industrinių uni
jų vadus kviesdamas juos prie 
taikos, kad nebūtų suskaldyta 
Amerikos Darbo Federacija, 
nes Federacijos suskaldymas 
butų tikrą nelaimė organizuo
tiems darbininkams.

kryželiais, kad grįžęs 
seniūnas juos išbrauktų iš są- 
rašų.

Seniūnas, savaime aišku, 
priešvalstybinių partijų nartių iš 
to sąrašo išbraukti negalėjo, 
bet seniūnas Adomėną patrau
kė teismo atsakomybėn dėl ta
riamo seniūno pareigų ignora
vimo. Šilutės teismas Adomė
ną nubaudė 300 lt. pinigine pa
bauda arba 3 mėn. kalėjimo.

Valdžia 
kad lojaliai 
ga užėmė 
Andalūzijos 
Granda, 
susisiekimą 
Cordoba. 
naši valdžios kariuomenė iš 
šiaurės, taip kad šis senovės 
maurų miestas yra supamas 
valdžios jėgų.

žygiuojantys į Saragoza val
džios kariuomenė yra Siguehza 
apielinkėj.

Karo fronte su fašistais su 
ginklu rankoje kariauja žymus 
socialistų vadas Francisco Lar
go Caballero, 64 m., vadas So
cialistų Darbo Federacijos, tu
rinčios 1,500,000 narių. Jis 
pranašavo karininkų sukilimą 
per pastaruosius penkis metus 
ir ragino valdžią prie jo ruoš
tis. Kastilijoj gi, sukilėlių 
rankose yra jo sūnūs.

Valdžiai kovoti pietinėj 
nijoj apsunkina tai, kad 
Rimuose yra tūkstančiai 
publikonų, kuriuos sukilėliai 
tuojaus išžudytų, jei jiems tek
tų iš tų miestų bėgti. Tas ir 
sulaiko valdžią nuo puolimo tų 
miestų.

bet sukilėliai 
pateiti.
lojalcs ka

is Valencijos 
pasitikti

BERLYNAS, rugp. 2. — Va
kar didelėmis iškilmėmis, daly
vaujant 120,000 žiūrėtojų, Hit
leris, kaipo valstybės galva, ati
darė pasaulinę sporto olympia- 
dą, kurioj dalyvauja labai daug 
valstybių. Olympiada Vokieti
joje buvo sutarta jau keli me
tai atgal, kad dar nebuvo Hit
lerio ir Hitleriui įsigalėjus ne
bebuvo galima ją atšaukti.

Atidarymo iškilmės prasidėjo, 
kada bėgikas su sidabriniu švy
turiu atnešė ugnį iš Graikijos, 
kur pirmiausia, prasidėjo plym- 
piados ir tuo švyturiu uždegė 
ugnį ant specialio Olyn 
altoriaus. Ugnis būva ; 
thėgikų iš Graikijos ų 12

Po to sekė dalyvaujančių 
sportininkų paradas. Praei 
nantys pro peržvalgos estradą, 
kurioj sėdėjo Hitleris ir kiti 
Vokietijos augščiatfsi valdinin
kai, sportininkai atidavė olym- 
piados saliutą, kuris yra kiek 
panašus į nacių saliutą. Todėl 
naciai džiaugėsi, kad sportinin
kai naciškai saliutuoją.

Matydami tai amerikiečiai 
sportininkai paskutinę minutę 
pakeitė savo planus ir praeida 
mi pro Hitlerį nuo saliutavimo 
susilaikė, o ir vėliavos prieš jį 
nepalenkė. Naciams amerikie
čiai dar nepatiko ir tuo, kad 
jie nenusiėmė kepurių giedant 
nacių himną. Jie sakosi ne
žinoję, kad Vokietija turi du 
himnus ir jie todėl atsistojo tik 
pirmą himną griežiant.

PARYŽIUS, rugp. 2. ■— Pre
mjero Leon Blum socialistinė 
valdžia paskelbė, kad ji tele
grafu pakvietė Angliją, Vokię- 
tipą ir Italiją prisidėti prie su
tarties laikytis neutraliai lin
kui Ispanijos sukilimo ir ve vie
nai pusei neteikti jokios pa
gelbos.

Šis pasiūlymas buvo padary
tas tikslu neprileisti visos Eu
ropos karo tarp fašistinių ir de
mokratinių valstybių. O tokis 
kąrąs pasidarys neišvengtinas, 
jei fašistinės valstybės nepa
liaus teikusios pagelbą Ispani
jos sukilėliams.

Tokį pasiūlymą Franci j a pa
darė po to, kai Francijos Al- 
žire turėjo nusileisti du Itali
jos lėktuvai, kurie gabeno gin
klus ir lėktuvus Ispanijos su
kilėliams Ispanijos Morųkkoj, 
kad jais paskui gaJirna%ūtų ga
benti sukilėlius iš* Morokko i 
pačią Ispaniją.
Belaukiant susitarimo Francija 

teiks ginklus Ispanijos 
valdžiai

Francijos valdžia išleido 
reiškimą, kuriame sakoma, 
ikišiol Francija laikėsi pilnai 
neutraliai linkui Ispanijos suki
limo ir ne tik neprieminėjo jo
kių ginklų užsakymų iš Ispani
jos, bet dagi atsisakė išpildyti 
ir tuos užsakymus, kurie buvo 
paduoti Ispanijos valdžios dar 
prieš prasidėsiant ten sukili
mui.

Bet kad kitos valstybes pra
dėjo teikti pagelbą Ispanijos su
kilėliams, tai iki nebus pada
ryta neutralumo sutartis, Fran
cija tuojaus pradės pristatinėti 
Ispanijos valdžiai ginklus, amu
niciją ir lėktuvus, kurie Ispa
nijos buvo užsakyti dar prieš 
sukilimą.

Francijos kabinetas taipjau 
oficialiai leido tiems francu- 
zams, kurie to nori, vykti į 
Ispaniją ir stoti kovon prieš 
fašistus. Bet su sąlyga, kad 
tokie francttzų savanoriai nesi- 
neštų ginklo iki nebus perėję 
Ispanijos sieną.

Sąryšy su žiniomis apie Mus- 
solini teikimą pagelbos Ispani
jos sukilėliams prisimena ži
nios apie sukilėlių siūlymą ati
duoti Italijai plotą žemių prieš 
Gibraltarą. Siūlymais kolonijų 
sukilėliai ieško ir Hitlerio pa
gelbos.

Nors Italija ir sakosi, kad 
lėktuvus ji siuntusi ne sukilė-

MASKVA, rugp. 2. — Rusi
ja minėdama 22 metų sukaktu
ves pradžios pasaulinio karo, at
virai reiškia: “karas yra laba, 
arti”.

Rusijos laikraščiai pilni 
straipsnių apie besiartinantį 
karą ir apie Vokietijos ir Japo
nijos karinę sąjungą, kuri gali 
suardyti pasaulio taiką.

“Karas yra labai arti ir pri
siruošimai prie jo niekad ne
buvo tokie atviri, skubus ir 
provokatoriški”, sako komunis
tų organas Pravda.

Y Y ,

Nupigino nuomas.

Valdžia palengvinimui pergy 
venti šiuos sunkius 
laikus, paskelbė visuotiną 
mų nupiginimą Madride 
nuoš. Taipjau įsakė surašyti 
visus dailės turtus užimtuose 
rūmuose ir tuos turtus 
tyti į valdžios muzejų.

Anglijos ainbasadorius 
pabėgo

HENDAYE, Francijoj, r. 2. 
—. Anglijos ambasadorius Chil- 
ton ir visas jo štabas pabėgo iš 
Išpenij os ,i£jsisteigė^ Franci j o j, 
arti Ispanijos^ ^šiends**/

GIBRALTARAS, rugp. 2. — 
Ispanijos seimo pirmininkas 
Diego Martinez-Barrio pasakė 
kalbą iš Valencia radio stoties, 
įspėdamas fašistines valstybes 
paliauti maišytis į Ispanijos rei
kalus ir sustoti teikti pagelbą 
ginklais Ispanijos sukilėliams,, 
nes tokih pagelba bus skaitoma 
karo aktu.

O kad sukilėliai ieškojo sve
timų valstybių pagelbos, to ne
slepia ir jų vadas gęn. Franco. 
Bet sukilėliai gali tikėtis pa
gelbos tik iš fašistinių valsty
bių — Vokietijos ir Italijos.

Ir štai dabar ateina žinių, 
kad Italija prisiuntė į Ispanu 
jos Morokko 13 lėktuvų, ku
riuos nupirkęs Ispanijos milio- 
nierius Juan March, aršiausias 
respublikos priešininkas.

Vokietija irgi siunčia į Vi 
duržemio jurą kelis savo karo 
laivus, nors jų siuntimo tikslas 
yra visai neaiškus.

Bet nežiūrint svetimos pa
gelbos, sukilėliai yra karą pra 
laimėję. Pietinėj Ispanijoj jau 
nebekalbama apie žygiavimą 
prieš Madridą, tik rupinamąs: 
sustiprinti esamas pozicijas. Ii 
stiprinama jas maurais ir sve 
timtaučių legionieriais, nes sa- 

kareiviais nepasitikima. 
Dagi sukilėlių laikomuose mies 
tuose maurai nedrysta nueiti 
toliau 100 mąstų nuo savo ka 
reivinių, nes juos prie pirmos 
progos žudo gyventojai^
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Vokietijos ir Italijos gelbėjimas sukilėlių 
gali įvelti į karą visą Europą. Francija 

bando gelbėti Europą nuo karo 
. 1 

liams, bet privatinei aviacijos 
kompanijai, bet niekurie Alžirc 
suimtų italų lakūnų buvo kari- 
ninkaii Suimti lėktuvai netu 
rėjo jokių žymių .kas yra prie
šinga tarptautiniems įstaty
mams, kuriuos yra pasirašiusi 
ir Italijos valdžia. Be to tie 
lėktuvai skrido per Francijos te
ritoriją be Francijos leidimo.

Anglija susirupinusi
LONDONAS, rugp. 2. — An

glija yra labai susirupinusi dėl 
internacionalinių komplikacijų, 
kurios darosi Vokietijai ir Ita
lijai teikiant pagelbą Ispanijos 
sukilėliams. Jei nebus padaryta 
greitai susitarimo tarp valsty 
bių, tai karas Europoj pasida 
rys neišvengtinas.

Anglija bando laikytis neut
raliai. Konservatoriai, žinoma 
pritaria sukilėliams. Bet da
bar jie patys pradeda matyti 
didelę klaidą. Susidėję su Ita
lija sukilėliai gali atiduoti Ita
lijai dalį išjaurinia Morokko, 
kur prie Ceuta, skersai Gibral
tarą italai gali įrengti dar stip
resnę tvirtovę ir tada Vidurže
mio jura ir Anglijos jurų ke 
lias į Indiją per Viduržemio ju
rą, Suezą, Raudonąsias jurąs ir 
Indijos vandenyną liktų Angli 
jai uždarytas. Tokiu budu Ispa
nijos sukilimas darosi labai pa
vojingas ir pačiai Angliį ai.

Karas arti, sako rusai.

diepm^s lietus, su perkūnija, kurį 
lAnėiniSreSoš metu mięšto kblofnjosc 

uždegė ūkininko D. Kondrata
vičiaus gyvenamus namus, kir- 
rie visai sudegė. Turtas neap
draustas, nuostoliai nemaži. 
Gaisrą gesino ulanų pulko ug- 
niegiasiai. Tuo pačiu metu nuo 
perkūnijos užsidegė ir Praniu- 
nų kaimo ūkininko Antano Ga- 
velio gyv. namai, kurie irgi su
degė. Perkūnija vietoje už
mušė ir patį savininką Gavelį.

Nakties metu apie 12 vaL 
smarkiai žaibuojant ir audrai 
siaučiant, Kriaunių kaime bu
vo uždegtas ūkininko Alekso 
Dumbliausko didelis kluonas, 
prikrautas 34 vežimų dobilu, 
nemažai pernykščio šieno, įvai
rių ūkio padargų ir lentų. Ug
nis kluoną labai greit apėmė, 
ir atvykę miesto savivaldybės 
ugnagesiai išgelbėti jo nebe
įstengė. Dumbliauskui nuosto
lių padaryta per 2,000 litų. 
Turtas neapdraustas.

Tokios vasaros, kaip šiemet, 
žmonės labai bijo, nes nėra tos 
dienos, kad žaibuojant vienur 
ar kitur nebūtų kilęs gaisras.
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1$ Pietų Amerikos
LietuviųGyvenimo

ARGENTINIEČIAI REAGUO
JĄ Į PADĖTIES RIMTUMĄ

(“Naujienų” korespondentė)
“Argentinos lietuvių Balsas” 

eitąją AW pųpie- 
rį 2709, Kurianie PW> plj»Č«H 
aprašyta, kaip W^H įtalfoj e 
esanti Vatiįapo dvasiškiai pa
reikalavo, kad dailininkas. Ya- 
leška sukarpytu Lietuvos žemė
lapį, iŠip ėsdamas Vilnių jjr Sei
nus, nors jie bųyo atskirti ir 
pažymėti, kaipo pkppppti. Mątf 
rengiant katalikiškos spaudas 
parodą Italijoje, lįetųyiaį norė
jo parodyt tuos centrus, ku
riuose gimė ir vystėsi lietuviš
koji spauda.

Tą progą “A. J- B”. pąpašė 
editoriąlą, užvardindamas jį to
kiu titulu: Nuo Romos iki Buę- r «► • * • • ■ • « «-x • *-» • j *•

nos Aires lietuvius terorizuo
janti mafija’ (kidnąperiai) šel
piama musų įrolių lėšomis, p 
kad žodžiai turėtų pagrindo, 
minėtame straipsnyje citppją- 
mi visi trys Brazilijos lietuvių 
laikraščiai. Turėkite kantrybės 
pasiskaityti. “A. L. Balsas” ra
šo:

Viso to akivaizdoje tenka pa
klausti, kokiem galam Lietu
vos valdžia iš savo piliečių sin
kiai supilamo iždo mėto mil
žiniškas suptas Vatikano agen
tų išlaikymui Pietų Ameriko
je? Ar dėl to, kad pef tik ką 
pastatytą lietuvių pinigais baž
nyčią Brazilijoje lenkint lietu
vius, dėl ko net žurnalas “Tri
mitas” pareiškė nusistebėjimo? 
Ar dėl to, kad kitas “celibati
ninkas” galėtų šummai gyventi 
su savo drauge ir jos “nekal
to prasidėjimo” vaisium?

Jau tupėtų būt aišku visiems, 
kad Vatikano agentai Pietų 
Amerikoje privirė tiek košės, 
kuri išvąlgyt teks tik ateinan 
čioms kartoms. Radžiaus pasi
rodymas Urugvajuje taip su
kompromitavo lietuvių vardą, 
kad pati Urugvajaus dvasiško
ji vyriausybė jį išvijo. Bum- 
šos pąlaiduinas lietuvių kata
likų vardą dar labiau sukom
promitavo Argentinoje. O skun
dai, donosai, cirkuliarai tapo 
juodžiausia dėme musų išeivi
jos istorijoje. Ir visa tai darė 
lietuviški katalikų kunigai su 
savo bendradarbiais, litų pana
mų dalyviais.

Kas norį melstis, tiems Pie
tų Amerikoje pakanka vietinių 
bažnyčių, kuriose juk ne ki
taip, bet taipgi lotyniškai pa
maldąs laikomos, kaip ir “lie- 
tųyiškąse”.

Lietuvos spaudoje rašoma, 
kad greitu laiku bus atsiųsti 
nauji kunigai Brazilijon ir Uru
gvajum. Tai butų didžiausia ne
sąmonė, juo labiau, kad jų iš
laikymui eikvojami Lietuvos 
arimninko litai, o jie čia tik 
kąyąli.eriškai ūžia ir amžinas 
velykas švenčia. O iš stoninio 
gyvenimo nent/rimdami viso
kius prajovus di^ba.

Kunigo Gųginto “Šviesą’’ 
Brazilijoje rašo, kad Lietuvos 
konsulatas jam daugiau neduo
da pašalpų. Tai labai sveikin
tinas reiškinys. Kada nebus pa
šalpų “vargšams kunigėliams”, 
tada jų į čia pei su dangaus 
karalyste nieks neatvilios.

Vienok “Lietuvių Aide Bra
zilijoje”, iš 25-XV% katalikas 
visai ką kita tuo klausimu ra
šo. štai kas ten sakoma:

į Į

“Lietuvis” pežinia dėfkp 
slepia, kiek kas gauną pa- 
šąlpų iš Liętuvos. Jis rąšd, 
kad kun.’ Sugintai pašalpa 
sumažinta iki 300 litų. Ne
tiesą. pun. Sųgiųtui patalpa 
pądįdintą; jąm dabar bus njo? 
karna §00 litų kas mėpėšis? 
kąip pagrindinė algą, Į 00 li
tų už poterių mokymą mo- 

ant įvairių 
Taigi, kun

kyklos© ir 100 
pasivažinėjimų*

yrg.-yy

per. Sugintas pašalpos gaus 
mėnesį 500 litų.

Vargšė Lietuvėlė, vargšė, 
kaip ji yra melžiama iš vi
sų pu^ių. Ljigonims, praradu- 
SM8 »YeiW .nėra. 
Jaį pijnąudpja tip, įfiffiįį yra 
sveiki « iš savo ’fpfafpgijost’ 
dar didelius pinigus gauna”.
Reiškią, dykaduoniams Lie

tuvos litų netrūkstą. P musų 
broliai artojai savo laibuose

Gania tų lėšų panamų! Gąna 
šeįpt pilvotus prdbašČJus, Va
tikano agentus, kolonijos blo
gybių autorius! Daugiau? į čia 
šeimyniškų celibatininkų siųst 
nereikia, bet ir šiuos reikia sku
biai varyt ^melstis1! Romon, o 
lėšos reikalingos tik moky
kloms.

Juodoji mafija dirba visu 
frontu. Ji graužia lietuvio šie- 

^9,93 
na šnipai" ir kajliamainiai, tero- 
rizuodami jauną Pietų Ameri
kos lietiiyių kplopįją/o iš musų 
brolių artojų prakaito sau šam
pano puotas keldami.

Imapt d°mėn ĘrąziĮij.oą lie
tusių ląikraščių viena Įeitai 
prieštaraujančias žinias lėšų 
klausimu, p taipgi paskutinio 
laiko įvykius Argentinoje, at- 
rpdo, kad dykaduonių spau
dos šelpimas ir kitokios pašai
pos jiems teikiamos slaptai. 
Tai jbųtų didžiausias nusižen
gimas Lietuvos valstybei ir j°s 
likimą brangįpąptiems užsie
niu lietuviams. Litinįnkąi vel
tui siuntinėja savo “laikraš 
Čius”, veltui talpina skelbimus, 
kad tik užsmaugt pačių Pietų 
Amerikos lietuvių sukurtą ir 
tobulinamą spąudą.

Kunigas Sugintas “švieso
je”, iš 25-1V-36 pasako, kiek? 
dabar gauna vienas Sao Paulo 
laikraštis kas savaitė, štai:

“Lietuvos vyriausybė ųz 
kįekyipną “Lietuvio” egzem
pliorių apmoką po $00 rep 

”....................... ' ■

štai matematiškas išskai
čiavimas. 7Lietų*yipl’ spąus- 
dinama tik 7 Op egz.t į mė
nesį: 70(0x4 —- 2.800. Vy- 
riausybp už tai apmoką 30.0 
litų arba 900 mijreisų, tai
gi ųž kiekvieną pgzepiplio- 
rį apmoka 321 reisą ($9,0,0: 
2.8Q0 — 321)”.
Bet tai tik smulkmena! Dau

giausia lėšų kailiamainiai Čia 
ir ten išmeldžia visokiu “lietu
vių namų tarybų”, popierinių 
organizacijų, gastrolių ir tam 
panašiais pretekstais, žodžiu, 
antivalstybinis kailiamainių 
elemėptąs, operųpjąątią Pįetų 
Amerikoje, s^ekuiiypjąptis pa- 
triotybe, kas mėnešis bent ke
lis Lietuvos kaimus varžytinė
mis paleidžia.

.Gąną tos m ą f į j q s!
—o—

1$ MjEJpyos »PSU g YVE? 
i^mo pąrągvajuje

Apie Paragvajuje besikurian
čią Lietuvos ’ rusų koloniją 
“Baltica” rašo buvęs LiptuVpą 
armijos karininkas Pdlęnevas 
“A. L. Balse”. Pirmieji Lietu
vos emigrantai ten kuriasi ga
na energingai ir vejasi ukrai
niečių žemės ūkio koloniją “Vp- 
įyn’< Polon(eyą^ rą^p:

Netolj Epcąj’pąciono, koloni
joje “Baltica*', nuo 1934-35 
metų gyvena didoką ąkąįčius 
Lietuvos emigTąntų. Jiurię yrą 
žemdirbiai i? yra pasiryžę sun
kiai diĄti, tie puikiai progro 
suoja. žinoma, jeigu atvyko 
drauge su savo' fein^jwmi^. 
Taip/ pavyzdžiui,' čia labai ge 
rai gyvena F, A. .Ž ir L. gr
iovų šeimynos, Bykovai, ĮK.ą?_- 
lauskai, Pųpkinai, hf akareyi: 
Čiąi, Grųgorjevai Emalovai, Ę. 
OrlovĄI iy kiti, kurie patys, |ų 
žmonos ir vaikai moka ir my 

2.800. Vy-

Ii žeipės dartaią. Bąt ^sipĮp- 
vaį, Bplovjoyąį, šeiųpyąi į? į#" 
lipą kitos Lietuvos yįjąų šeimy
nos n^pąnorėjo pusigriebt už 
žemės, kadangi jų žjpųpos 
nejgyyęną ų k į ų o’ s e. Pa
silikusieji jau ijkiyta P9 
lioliką hektarų miškų, sėja 
daržoves, kukuruzus, manio- 
ka ir paukščius aųgipą. Pažį
state .tantįnįųs namelius ir kųs- 
liamas mašinas bei auto-sunk- 
vąžįmius nusipirko. O reikia ži- 
«>' Kftd ;&»t įsi?mpp>i 
atvyki) visiškai be pipirų. Qi|*- 
d^ti. ką<i į^ėgųsipji ipąlieriąr 
skursta Buenos Aires su savo 
poniškomis žmonomis. Vyrai 
darbų negauna ir išeina vel
niava. O žemę krapštant vis 
žmogus pragyveni ir badas ne- 
gręsia.

Paragvajaus lietuviai kolo
nistai labai nusiskundžia Pa
ragvajaus garbės kpnsųta Kau
ne, popu Feodorovu. Mat, 
jis nuo yisų emigrantų ėmė pi
nigus, kąipo pajus kolonistų 
kooperatyvo “Bąltikoje”. Bec 
atvažiavę pamatome, kad čia 
jokio kooperatyvo nėra. Taip
gi visiškai nėra konsulo įgalip 
tinio Bolygino, kuris prasigė
ręs kur tai dingo.

Taigi Lietuvos emigrantai 
kolonistai ' j-Baltikes” kolonijo 
j e padarėme visuotiną susirin
kimą Įr surašę protokolą nu
siuntėme konsului Feodorovui 
Kaunan, kad jis grąžintų pa
imtus už nesančio kooperatyvo 
pajus pinigus. Jeigu negrąžins 
geruojii, tuomet kreipsimės tei
sman. žinome, kad jis ir taip 
ant musų uždirbo, taigi neno- 
rime, kad ip daugiau emigran
tų prigautų pesąmu koopera
tyvu ir kad imtų paskutinius 
pinigu'3 nuo naujų emigran
tų.

“Lą

—o—
“LA VANGUARDIA” 56 

PUSLAPIŲ

Argentinos Socialistų Parti
jos organas, dienraštis 
Vanguardia”, kaip kiek viena 
mėtai taip ta šiemet, minint Pa
saulinę Proletariato Solidaru
mo — Gegužės Pirmąją — Die 

socjalisti- 

Pirmosios 
puslapių!

ną, išleido padidintą 
nip dienraščio laidą.

šiemet Gegužės 
laida išėjo pet 56 
Virš antgalvio skamba: Todos
a lą Mąnifestacion! (Visi į ma
nifestaciją!). Editorialas* Už 
taiką, už laisvę ir už visuoti
nąją teisybę!

Minėtame numeryje telpa 
pasaulinės7 proletąriato kovos 
apžvalga, Argentinos Socialis 
tų Partįjps istorijos įpuoŽMi jps 
augimas ir visa eilė darbiniu 
kjjos yadų straipsnių, prade-; 
dąnjt senątppąųs Dr. Ąlf. Palą-' 
cioą ir baigiant jaunesnių ap
turiu raštais.

Paątębptipa, kad “La Van- 
guardia” yisupmet tų‘ri turtin
gą lįter^jurps skyrių — ątkąr 
pą. Tą skyrių ji pirmoji įve- 
dp, o ją paspkė ir kiti sostinės 
dienraščiai. « 'U< ’♦*" »<H ' ■

“La Vanguardia” yra kovo- 
jąppips vietinės darbininkijos 
kelrodis. Jis organizuoja ir 
jungia darbo mase profesinės- 
na sąjungosna, ji organauja 
darbininkijos organizacijoms ir 
švietimui.

Visi minėjome Gegužės Pir 
rpąj.ą. Tik lietųyišku sektantų 
spauda didžiausios musų šven
tės “pppąstebėjo”... A -w

ŠIS TAS Ig URUGVAJAUS

Kąip praėjo Piripoji Gegužės 
Urugvajuje

Montevidep. — Pirmoji Ge
gužes’ Uru’gvąjųj šiemet prąėjp 
jspudjiigai ir be incidentų. So- 
čialiątų? ąnarcjiistų oratoriai 
daugiausia kaĮbėjo ' prieš k,arų 
ir už
gaus teises ir teisėtumą, už šių 
teisių pagrindą — laisvę vi 
sienas', višaį žmonijai. Nes kur 
nėrą laisvės, ten nėra nei tolę- 
raiicijoš bei ekonominio gerbu 
vio darbininkams.

Bolševikų orątoriaj daugiau 
ąįa kalbėjo apie “bendrą frop- 
O. . iii S ’

O darbininkai klausė ir kal
bėjo:

— Herojus minkštoj loyęj. 
•Pžys prieis liepto gają. V.igOĮ 
diktatūros bei monarchijos yra 
tamsunų bei klastingų žmonių 
išgirtos, bet istorįją nežino nei 
vienos geros monarchijos npį 
diktatūros!

Lietuviškas Eretikas.
(Bus d^ugiąų)

< ■ .■ K->«» , -■

KORESPONDENCIJOS
Springfield, III.

Lietuviai keliautojai aplink 
pasaulį Springfielde

Du jauni Lietuvos piliečiai, 
kurie kiek laiko atgal atvyko 
Amerikon, keliąųjĮap|i aplink 
pasaulį, pereitą savaitę lankėsi 
Springfielde. Jie yrą: Vladas 
Verzbayi,čius i r Stepas J upd- 
valkis. ''

Jie buvo sustoję pas Antaną 
Krąsąųskį, 1731 Eąst Adams 
avenue. Vietos lietuvių parapi
jos svetainėje. įvyko parengi
mas, kur keliautojai pąpasako-

Prie bet koki cigaretę 
stalo, bile kokiam kli
mate, jus, galite gauti 
Old Golds Dirbtuvčs- 
Šviežumo —persitikrin
kite patys. ■  ---- ------ --- —— --------

V— 1" . . ųs? •

Šame Price lodau, '• 
as 45 y^arsAgo 
25 ounces25<r

MiLLIONS OF POUriDŠ HAVfeiBEĘNl 
ŪSE D BYOUR

Garsinkite^ “N-nose’?

Laidotuvių Direktoriai
Nąrjai Chięagoą, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULĄNCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Mi(esjto Dalyse.

S. M. SKUDĄS
718 West 18th Street Phone Monroe 3877

10734 S. Michigan Avė.
.i....-,. Uį.i,;,u? ; u.-.JAi—.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenųe Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

Jei. Pųllman 5/03

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 20rd Place J Phonęs Čanąj 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East Į08th Sį. Tel. Pullman 1270 arbp .Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanicą Avenue ' Phone Yards 1188

■s '•*' • k’ -4 4> • i. , • -. . r v • ♦ ’ <* > ' • » • ' • » « .

J. MULEVIČIUS
1092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

a3Q7 Lituanicą Ąvenue Phone Boulevard 4189

Ą. PETKUS
1410 South 49th Coiirt Cicero Phone Cicero 2109 ............. ..... . i .. . I..J.n.i i. . ■

- J.F.RAPŽIUS
668 West 18th Sfoeęt Phone Canal 6174

L J. ZOLP
1646 West 46th Street
"■>T f

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN^ IR NĄKT}
‘ YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS
t, ‘ » 76‘r ■

jo apie kelionę įr kur mano 
trąukti toliau.

Sekantis jų etapas yra St. 
Louis. (Sp)

ligos pasyeiko 
Michigan 

ity

MICHIGAN CITY, Ind. — 
Trumpą, laiką atgal čia bųyo 
sunkiai susirgęs lietuvis, Vai- 
čiukausjeas. Jp padėtis buvo

1937 METU '''

Radios

Su. tiek ctaug pageri
nimų gražaus balso. 
Parankaus pagavimo 
tolimu ir Europos sto
čių. Budriko Krautu
vė yra vieta jas visas 
pamatyti:

Philco, Zenith 
R. C. A. Victor, 
General Electric.

Senos Radios išmai
nomos. Lengvus išmo
kėjimai. Kaina

$12.50 iki $175.00

Jos.F.Biulrik
1NCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

MM ^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
' ..M. •<. >'?• r,     > •• .. *, - V - ,a lt« ■- ..

BUDRIKO RADIO programai lei- 
; džiami kožną dieną 7:00 vai. va

kare. *

X T v. 5

taip bloga, kad nesitikėta, jog 
pasveiks. '

Dr. A. Šimkus iš Chicągos li
gonį gydė. Pąpjažu jis Pąsitąi- 
sė ir dabar, kaip sąįojp žmo
na, Alpha Vaičiukauskienė, jau 
“sveikas ir linksmas.”

......................... ......... . ............'............... ............. .III........................... -

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūsles ir venerinių ligų gydymas.

Virš 25 metų toj pačioj yiętoj. 
Nę atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, n?ra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

chicaGo, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir Šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

AKUŠERĖS
Mrs. Ąnelia K. Jarus* 

..... . Physical Therapy 
and tfidttifė

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarhauju prie 
gimdymo namud 
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
Siept įr magne- 

c blankets ir it.
Moterims ir mer
ginoms patari- 
mai dovanai

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1494—TeL Central 4411*2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810. 
Ketvirtadieniais' ‘ ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENB 
Res. 6515 Sp. Rockirell St. 
Telenhone? Renublic 9728

>  U..ji—i £4 ■- -■ —---------- - ------------- -

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporfo ofisas

3241 S. Halsted St. Tėl. Yards 2534 
Ofiso vai. dienomię pųo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo .7 iki 9 
Rezidencija

3407 Lowe

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedčlio, Saredos ir’
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telėks Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvreil Street 

Telefonas Repūblic 9600.

Tel. Yąrda 2510

st

Byde Park 3395

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 8395

AKI(J SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
tlĖTuviš 

Optometrically Akių Specialistaa.
Palengvins akių (tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu ka^ti. atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priden
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ėlektfa. parodančia mažiausias klai
das. Spėcialš atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisomos. Valandos' i<ud 10* iki 8 v. 
Nedalioj 'pagal shtartį.
Daugely atsitikima akys atitaiso

mos be akiniu: Kainos pigiau' 
. *7 'v kaip pirmiau.,■ ■■ ■ , , .y *•' *5 > 11 f <•"'V

4712 South Ashland Av.
Phene Boulęvaird 7589

DR. G. SERNEB 
LIETUVIS 

_Tel. Varde 1829 
’ Pritaiko Akintai 

'_________________ ' Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Ditbtuvf 
756 W.e9t 35fh St. 

kampas Halsted St 
Valandos ntlb !l0—4. Pu6 6 Iki 8 

NedCliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

UJTUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
į Namu telefonas Brunswick 9597 .4 . ' "•» na.i'4- -• -i k • i.         *•* » ,

Ofisu lei. Boulevard
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

-756 West 85th St
Cor. of 85th and Halsted Sta. 

(>fi«o valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
oachrI avtartl

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir puo 7 iki « 
vai.. Nedaliomis nuo 16 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401 

- - -n- '----- ■-- . - - . - - - -
Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomib ir hedčl. pagal sutarti 
Rea. 6631 So. California Aveaos 

Teleforia. Rhpublir 7868

Phone Boglevard 7942

Dr. C Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi nagai sutarti.

........... t

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
OflsM 4645 ŠO. ASHLAND. AV* 
Ofiso vai.: Nuo'2 iki 4 ir nuo 6iki > 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TėL: Prospect 1939

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgtnia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Hll II .4 Į J llll I !!■■■■ ■■■ — IBiy 

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tek Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedfit nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S.Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir ' Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginid 1116 

Valandos: 1—3: 7—8:30 p. p. 
Office & reridence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta, <5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

________ |___ • ;,

Dr. Walter M. Eisin 
PHYStCIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medicai Building 
Suite 208 ' .......

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

Vai.: 2—4 po pietų; &—8 po pietų 
Rezidencijos tėl.'' PrOsbect 8088.

~ KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas lf Laboratorija:
1034 W. I8th SU netoli Mdrgan 81

Valandos nuo 10—12 pietį ir 
ntię 0 iki 7:30 vai. vakaro.* 
'T TeL Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ai Central 7464

Dr. Glūdės Segą!
' OFISAS

4729 So. Asbląųd Ąye.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki'8:80 Vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iįd 19 
valandai diena.
’ f Phone MIDWAY 2880.

♦

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVB.

' Ofiso valandos i ‘
Nuo 10 ijd 12 diepa. 2 ikj 8 pq piiete 

7 iki 8 vaL NediL nuo 10 iki 12 
Rez. Telepboae PLAZA 24H

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Bes. T«L Dratl 9191 

Dr. A. A Rotfi
Rusas Gydytojas ir CMronrM 

Moterišku. Vyrišku, Vai^a <r vb< 
chrc.niška Ibtū. *

Ofisas 6850 Stone/ Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. NedA 

liomis Ir šventadienes l»^1f



Namai ir Žemė

naturalizuotiems

Valgių Gaminimo Knygų
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

LIETUVOS-AMERIKOS
MUSU SPAUDOS DARBUTermometras

nupigintos
DYKAIŠIOS SAVAITES

NATHAN
KANTER

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

naujienos 
1739 S* 

Hilated St* 
HTCAGO

346^6 
TMEY

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Jau galite gauti naujų, padidintų ir 
pagerintų

UO-MO/ 
A,— MO 
C >ao/ >

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

Rašo: V. B, AMBROSE
tol negali būt jokio 

o sugrįžimą j

je atsitikimų tokie protestai yra 
pasekmingi. Ateivio atsitikime 
tokių protestų negalima pada-

Nenaturalizuotas gyventojas su 
siduria su įvairiomis kliūti 
mis, kurios gali uždaryti du 
ris į Ameriką.

užtikimus viršinin-
geriausia tinka

Naujų namų statyba 
didmiesčiuose

Skolinimo ir Taupymo
(Naujienų spul-

Turime atsitikimų, kur AmerL 
kos naturalizuoti piliečiai buvo 
paimti kariuomenėn, kai su
grįžo į gimtinę. Nelabai Seniai 
Amerikos Su v. Valstijų valdžia 
užbaigė specialias sutartis su 
kelioms šalims, kurios pripažįs
ta teisę naturalizuotis, bet to
kių sutarčių dar nėra su Len
kija, Italija, Francija, Vokieti
ja, Jugoslavija, Austrija ir Ru
sija. Suv. Valstijų Valstybės 
Departamentas duoda persergė
jimus 
čiams, kurie vyksta į tas šalis 
apie tenykščius patvarkymus, 
ir juos užstoja, jei bandoma 
paimti kariuomenėn. Daugumo-

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Vakacijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su 
švelnintų Old Golds pa 
kelį—visuomet Dirbtu 
vės-Šviežumo. —

Pranašauja kainų kili 
mų ir piniginę 

infliacijų
Vėliausi pranešimai iš Bab- 

son’s Reports, kurie renka 
statistiką apie abelną biznio 
eigą, nurodo, kad gerlaikiam 
ateinant turės įvykti didelė 
kredito ir pinigų infliacija. 
Dabar esama 10 bilionų dole
rių aukso Suvienytose Valsti
jose. Tas aukso kiekis <gali 
šalies kreditą išpusti iki 280 
bilionų, kuomet 1929 metais 
kreditas siekė tik 55 bilionus.

Sako, kad bėgy keleto metų 
mes susilauksime didžiausį pi
nigų praleidimo programą, 
kuris sudarys pirmiaus negir
dėtą “boom” musų krašto is
torijoje.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį ■ termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymų. Bet jus jį 
galite gauti

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Karo veteranams pa 
raginimas

Keliaujant Užsienin — Pilietis Daug Gėrės 
nė j Padėtyje Negu Ne Pilietis

globą Amerikos vėliavos. Vie
nas iš svarbiausių užduočių 
Amerikos konsulatų ir kitų di
plomatinių ofisų yra teikti vi
są galimą pagelbą ir apsaugą 
šalies piliečiams. Ateivis gi, 
kad ir gyvenęs Suv. Valstijose 
per daugelį metų, negali reika
lauti jokios apsaugos iš ameri
koniškų diplomatinių ir konsu
linių atstovų. Nelaimei atsiti
kus, jis turi kreiptis prie savo 
valdžios.

Federalės valdžios paskolų 
skyrius išsiuntinėjo viešą pa
aiškinimą karo veteranams, 
kurie yra gavę bonus, kad 
saugiausias investmentas yra 
namuose. Kurie dabar turi 
nuosavus namus, tie yra ragi
nami sunaudoti gautus bonus 
namų pataisymams arba sko
lų sumažinimui.

Vedusiems veteranams pa
taria pirkti nuosavus namus, 
o pavieniams pirkti spulkų 
Šerus sutaupų skyriuose, ku
rios yra federalės valdžios ap
draustos iki $5000.00. Reika
lui esant, naujas paskolas bus 
galima gauti nuo 5 iki 20 metų 
lengvam išmokėjimui. Federa- 
lizuotų spulkų, kuriose vete- 
ranai gali gauti užtikrintą pa
tarnavimą, visoje šaly yra 2,- 
800.

Svarbu paminėti, kad ir pa
ti valdžia numato nekilnoja
mos savasties saugumą, net 
veteranams patardama gautus 
bonus investuoti į namus ir jų 
pataisymus.

jiems skirtoms pareigoms. Pa
tys dalininkai skyria algas ir 
atlyginimą organizacijos vedė
jams ir tarnautojams.

Toliaus, žmogus įstodamas 
į spulkos dalininkų tarpą pa
stato sau pareigą į paskirtą 
laiką sutaupyti sumokėti tam 
tikrą sumą pinigų mažomis 
savaitinėmis bei periodinėmis 
duoklėmis nustatytam reika
lui, kuomet galės išmokėjęs 
pasiimti sykiu su* uždirbtais 
nuošimčiias. Bet reikalui pa
sitaikius žmogus gali pasiimti 
dalį sutaupų bile kada.

Svarbiausia, prigulėdamas 
spulkai ir jau iš anksto pasta
tęs sau tikslą susitaupyti tam 
tikrą sumą, žmogus išmoksta 
nuolat sistematiškai taupyti, 
savy ištobulina taupymo ins
tinktą, kuris jam pačiam pasi
tenkinimą ir džiaugsmą lemia.

eX3MA.UEtC> 
TUEr «

'nUEįOE/ ___

Gali paimti kariuomenėn

.Įstatymai kelių Europos ša
lių nepripažįsta savo tautie
čiams teisę pakeisti pilietystę

Naturalizuotas pilietis ke
liaudamas užsienyje turi lygų 
stovį su vietiniais gimusiais 
amerikiečiais ir taip ilgai kaip 
jis turi Amerikos legališką pa- 
sportą 
klausimo apie
Suv. Valstijas. Ateivis gi nega- 

per ilgai apsistoti užsienyje, 
nes gali pamesti teisę vėl su
grįžti kaipo nekvotinis imigran
tas ir. tada ras, kad Amerikos 
durys jam uždarytos.

[FLIS]

na užsienyje, yra įleidžiamas, 
bet yra atsitikimų, kad sugrįž- 
tantieji ateiviai rado duris į 
Suv. Valstijas uždarytas.

Sugrįžimo leidimas yra ge- 
ra£ tik vieniems metams, jeigu 
pratęsimas negautas. Naturali
zuotas pilietis gali pasilikti 
dvejus metus gimtinėje šalyje 
arba penkis metus bile kitoje 
svetimoj e šalyje be jokių kliū
čių (ilgesnis viešėjimas skaito
mas priešingu jo natūralizacijos 
priesaikai).

Nepilietis negali tikėtis pagal
bos iš atstovybių

Per yisą apsistojimą užsieny
je, Amerikos pilietis yra po

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN 

Patarnauja prie gimdymo; gydo stai
gias ir chroniškas ligas, vyrų, mo
terų ir vaikų pagal osteopatijos me
todus.

OFISAS*
6331 So. Halsted St.

VALANDOS: nuo 9 v. r.—5 po pietų 
ir riuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel. ENGLEWOOD 7151.
•Rez. Tel. RADCLIFFE 1191.

Pravartu bus keletas žodžių 
tarti, kodėl reikalinga spulko- 
mis domėtis.

Pirmiausia, spulkos yra ko- 
operacinės finansinės bendro
vės, organizuojamos ir veda
mos dalininkų tarpusavei nau
dai ir gerbūviui, čia kiekvie
nas dalininkas investuotojas 
yra savo turto arba įdėlio tie* 
sioginis valdytojas, nes patys 
dalininkai susirinkę sprend
žia, kaip spulkos turtas turi 
būti investuojamas geriau
siam saugumui ir pelnui. Pa
tys dalininkai iš savuųjų tar
po renka 
kus, kurie

Spulkų, didesnių bei mažes
nių, randasi Chicagoj beveik 
kiekvienoje lietuvių kolonijo
je. Į spulkas be vargo galima 
įstoti ir duokles užsimokėti 
dienomis ar vakarais, turint 
liuoso laiko. Lietuvių Budavo- 
jimo 
Bendrovės 
kos) raštinė randasi “Naujie
nų” name. Jos raštininkas T. 
Rypkevičius visuomet pasi
rengęs patarnauti taip priė
mime duoklių, taip kituose 
spulkos reikaluose. Kurie ne
gali ypatiškai atvykti į rašti
nę, tie gali duokles atsiųsti 
laiškais.

Netenka abejoti dėl saugu
mo įdėlių spulkose. Ši nelem
toji depresija, kuri tiek turtų, 
sutaupų ir žmonių vilčių pra
žudė, pasirodo, spulkoms bu
vo mažiausia pavojinga. Tie
sa, “užšalo” įdėliai, bet jie ne
pražuvo; arba, jei kiek ir pra
žuvo, tai labai mažas nuo
šimtis. Dabar, laikams kiek 
gerėjant, spulkos jau vėl išsi
moka dalininkams ir didžiu
moj net garantuoja ne ma
žiau, kaip 4 nuošimtį pelno.

(Bus daugiau)

ROOSEVELT 
FURNITUREcj 

2310 West 
RooseveJt Road

Tel

COMES 
e>vj2.x /

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musu 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

Kasmet tūkstančiai žmonių, 
gyvenančių Suv. Valstijose, pa
geidauja aplankyti seną kraštą 
ir pasisvečiuoti su savo senai
siais draugais ir giminėmis. 
Mažai Amerikoje yra imigran
tų, kurie neketina kada nors 
vėl grįžt į savąjį kraštą. Bet 
kai ta diena ateis, tai su kokiais 
popieriais jie leisis kelionėn?

Čia mes randame, kad Ame
rikos pilietystė padaro svarbų 
skirtumą. Kaip tik vyras arba 
moteris tampa piliečiu, tai jis 
arba ji gali gauti Amerikos pa- 
sportą kelionei užsienin. Ka
dangi jau jie yra Amerikos pi
liečiai, tad jiems visai nereikia 
nei rūpintis, ar jie bus įleisti 
atgal į Suv. Valstijas.

Nepilietis >turi prisilaikyti 
imigracijos reikalavimų

Nenaturalizuotas gyventojas 
neturi jokio užtikrinimo, kad 
jis bus vėl įleistas. Jis keliau
ja savo šalies pasportu. Prieš 
apleidžiant Suv. Valstijas jis 
gauna sugrįžimo leidimą, šitas 
leidimas jam duoda teisę su
grįžti kaipo nekvotiniam imi
grantui, bet jis turi prisilaiky
ti prie visų imigracijos įstaty
mo reikalavimų. Tarp jų svei
katos reikalavimas yra labai 
svarbus. Paprastai, įtokis atei
tis, jeigu jis* ne per ilgai i'šbu-

Extra Darganai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS

$3.95

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL UQUŪR CO. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOBIS

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR
- .z.,.., . . *1 I t

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO. lUIfYn? D ve 1V1<J 1 iL,i\ Y

Sekant surinktas skaitlines 
apie naujų namų budavojimą 
Amerikos didmiesčiuose pasi
rodo, kad pereitas pusmetis 
buvo sėkmingiausias, palygi
nus su 1929 metais. Pirmą vie
tą užima New Yorkas, antrą 
Los Angeles, Cal., trečią Det- 
roit, Mich, o Ghicaga, III., ket
virtą.

Augštai iškelti taksai did
miesčiuose yra didelė kliūti^1 
statybai. Mažuose miesteliuose 
ir priemiesčiuose, kur taksai 
yra mažesni ir nėra tokių su
varžymų (restrikcijų), naujų 
namų statyba labai pakilo ir 
žymiai pralenkė didmiesčių 
rekordus. Pavyzdžiui, Ham- 
mond’e, Ind., Chicagos prie
miesty, per pereitą pusmetį 
statyba naujų namų pakilo 
600 nuošimčių..

OUįCKLY

W«SDENT4i

OLD

-TIRED 
REODENED 

EYES

RECOMMENOED 
. FOR 40 YEARS
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NAUJIENOS
Th« Lithnanian Daily Newa 

PubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithnanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telepbone GANal 8500

Subscription Rate*:
|8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at tbe Post Offlca 
of Chicago, Dl. under tbe act of 
March 3rd 1879.

Ubikyve fsteąi
Chicagoje paltus

Metanu ..........  88.00
Pusei metų ——-------—___ 4.00
Trims mėnesiams .........   2.00
Dviem mėnesiams........ ............ 1.50
Vienam menesiui ................... .75

Chicagoj per išnešiotojus:.......
Viena kopija —.............- 8c
Savaitei L_——. 18c 
Menesiui  —— 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačius

Metams ----- ------ -—- __  85.00
Pusei metų —2.75
Trims menesiams_________ 1.50
Dviem mėnesiams ------  1.00
Vienam menesiui ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose

stybęs nereiškią jokio noro bendradarbiauti ir su Tau
tų sąjungos tarimais skaitytis.

—„u.. I .I,.. , W|| r

JEAN CHIAPPE

ROOSEVELTAS IEŠKĄS LaFOLLETTE BROLIŲ PARAMOS

Naujienos eina kasdien, ’iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
III Telefonas (Žanai 8500.

(Atpiginta)
Metams 88.00
Pusei metų 4.00
Trims menesiams......... ....... .. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karte suužsakymu.

AMERIKOS ŽEMYNO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

Prieš kiek laiko prezidentas Rooseveltas išsiuntinė
jo visoms Amerikos kontinento valstybėms pakvietimą, 
kad dalyvautų konferencijoje, kuri netrukus įvyks Ar
gentinos sostinėje, Buenos Aires.

Daugis pranašauja, kad toji konferenciją padės pa
grindus Amerikos žemyno tautų sąjungai; Vadinasi, yra 
reiškiama nuomonė, kad susikurs nauja sąjunga, kuri 
rūpinsis vien tik savo reikalais ir stengsis nuo. Europoj 
nuošaliai laikytis.

Manyti, kad galvojama apie naujos tautų sąjungo,s 
įsikūrimą, yra visai rimto pagrindo. Ir štai kodėl: kon
ferencija įvyksta Argentinoje, kurios vyriausybė pa
skutiniais keliais mėnesiais pradėjo aštriai kritikuoji 
Tautų sąjungos veiklą ir neryžtingumą griežtai nusista
tyti kai kuriais labai opiais klausimais.

Pavyzdžiui, kai Italija ėmė pulti Etiopiją, tąi Ang
lija labiau nei kuri kita valstybė Tautų sąjungoje rei
kalavo sankcijų. Reikalavo, kad Tautų sąjungai pri
klausančios valstybės neparduotų Italijai prekių, kų- 
rios yra reikalingos karui vesti. Per penkiasdešimt val
stybių pasisakė už sankcijas. Atrodė, jog, pagaliau, pa
saulio valstybės sudarė bendrą frontą ir yra pąsiryžu- 
sios neleisti Mussolinio vadovaujamiems fešistams sa
vivaliauti ir skriausti silpnesne tautą.

Tačiau tos skaidrios viltys greit pranyko. Iš pat 
pradžių nebuvo vieningumo tarp valstybių, kurios pa
sisakė už sankcijas. O kai paaiškėjo, kad Etiopijai nėra 
jokios vilties prieš moderniškai apginkluotą Mussolinio 
armiją atsilaikyti, tai bendras frontas ėmė visomis siū
lėmis 
tiškai 
nieko 
prieš 
stovų 
jog kitokios išeities nebuvę. Tolimesnis sankcijų palai
kymas galėjęs pagimdyti rimtas komplikacijas. Girdi, 
galėjusios susidaryti tokios aplinkybės, kad Anglijai bu
tų reikėję į karą įsivelti.

Pyktis su Mussolini dėl kažkokios Etiopijos Angli
jai nebuvo jokio išskaičiavimo. Ypač po to, kai etiopą 
armija supliuško. Nebuvo išskaičiavimo pyktis dar įr 
dėl to, kad Mussolini galėjo daug nemalonių triukų iš
kirsti Anglijos kolonijoms Afrikoje. IVįat, nepatartina 
akmenimis svaidyti tiems, kurie sėdi stikliniuose na
muose. O Anglija tų stiklinių namų visokių kolonijų pa
vidale turi gana daug.

Taigi, silpnosios Etiopijos reikalai Tautų sąjungos 
liko negarbingai likviduoti. Dar kartą paaiškėjo, įad 
“kieno galia, to ir valiai »•

Toks Tautų sąjungos kapituliavimas prieš Mussoli- 
nį pagimdė nerimą silpnesniųjų tautų tarpe. Pas jas ki
lo klausimas, — kieno eilė bus sekama? ,

Iš tiesų, jei niekas nesulaikė Italijos ir leido jai pa
sigrobti Etiopiją, tai kur garantija, kąd Hitleris nepa
sigrobs Klaipėdos krašto, neatplėš iš Čekoslovakijos vo
kiečių gyvenamos teritorijos?

Tokio laido arba garantijos visai nėra. Tautų są
junga pasirodė Visai bejėgė. Ji nesugebėjo suvaldyti' Ja
ponijos, Vokietijos, o dabar Italijos. ’ Jeigu taip, tai ir 
pats Tautų sąjungos gyvavimas pasidaro nereikalingas.

Tokią mintį pareiškė Argentinoj atstovas. Jis pat 
siūlė sumanymą, kąd Tautų sąjungą turi buji iš pat pa
grindų reorganizuota. Reorganizuota ta prasmę, kąd 
mažųjų tautų nepriklausomybė ir teisės butų apsaugo
tos.

Tačiau didžiosios valstybės, kurios kontroliuoją 
Tautų sąjungą, buvo užimtos savo vidujiniais reikalais 
ir į tą pasiūlymą neatkreipė dėmesio. Tąsyk Argentiną 
padarė pareiškimą, jog ji su Tautų sąjunga nutrauk
sianti ryšius. Kitaip sakant, pasitrauksianti' iŠ jos. '

. šaukiama Amerikos kontinento valstybių konferen
cija rodo nusivylimą Tautų sąjunga. Tos valstybės, ma
tyti, nebenori daugiau į Europos reikalus kištis. Pas 
jas, kaip ir pas Jungtines Valstijas, pradėjo! dominuoti 
nuomonė, kad nuo Europos politikos sųkurįp reikia ląi:, 
kytis toliau. .0 ypač todėl, kad kai kurios Europos val-

irti. Keisčiausiai betgi pasielgė Anglija, kuri fak- 
buvo didžiausia sankcijų kaltininkė.' Be niekur 
ji atsuko gaires ir pasisakė už tai, kad sankcijos 
Italiją turi būti atšauktos. Griežtai darbiečių at> 
parlamente kritikuojama vyriausybė aiškinosi,

Prieš porą metų Jean Chiappe buvo labai galingas 
žmogus Prancūzijos politikoje. Jis ėjo Surete Genęrale 
direktoriaus pareigas. Vadinasi, buvo generalis, policijos 
viręiųinkas.

Nėra mažiausios abejonės, kad- tureįi savp rankose 
policiją yra labai svarbu. O juo labiau tai svarbu Pran- 
ęuzijoje. Kai kurių buvo nurodoma tas faktas, kad po
licijos direktoriaus bijodavęs pats Napoleonas, kuris 
buvo beveik visą Europą nukariavęs.

Direktoriaus Chiappe fašistiškas nusistatymas bu
vo gerai visiems žinomas. Tačiau direktorius buvo tiek 
galingas, jog niekas nedrįso jo judinti. Daugelis manė, 
kad kritišku ipomentu Chiappe susidės su atžagareiviais 
ir bandys įsteigti diktatūrą.

Bet štai 1984 m. iškilo į aikštę Stavįskįp skandalas, 
į kurį buvo įveltas ir Chiappe, Paaiškėjo, jog policijos 
direktprius palaikė labais negarbingus santykius su vi
sokiais sukčiais ir kriminalistais. Tąsyk radikalų kon
troliuojama vyriausybė pašalino galingąjį Chiappe iš 
vietos.

Apleisdamas vietą, Chiappe grūmojo su savo prie
šais ateityje sąskaitas suvesti. Kadangi jis yra kilęs iš 
Korsikos, tai ten ir apsigyveno savo luksusiniuose na
muose.

Nuo to laiko apie Chiappe beveik niekę pebuvo gir
dėti. Nebuvo girdėti iki pat naujai išrinktojo Atstovų 
buto susirinkimo. Kai susirinko Atstovų butas, tai pa
sirodė, jog ir buvusis policijos direktorius yra buto at
stovu išrinktas iš Korsikos.

Pradžioje niekas į tai nekreipė dėmesio. Bet štai 
šiomis dienomis betikrinant balsavimo rezultatus paąiš- 
kęjp( Agąną įdomių. dalykų. Paaiškėjo, kad tame distrik- 
te, kame gyvena Chiappe, balsų paduota žymiai daugiau 
nekaip yra balsuotojų! Atstovų bute kilo skandalas. Kai 
kurie pradėjo reikalauti, kad Chiappe dėl suktybių rin
kimų metu butų į kalėjimą pasiųstas.

Pągaliau, skandalas pąsibaigė tuo, kad1 iš Chiappę 
atstovo mandatas liko atimtas, o Korsikoje paskelbti 
nauji- rinkimai. Tokiu budu buvusis kandidatas į Pran
cūzijos diktatorius visiškai susmulkėjo ir ‘ jo politiška 
žvaigždė baigią gesti. *

Kaip senovės žyniai 
apgaudinėjo žmones

Sakoma, nėra tautos be ti
kybos. Ir iš tiesų, pradedant 
žemiausios kultūros, puslauki
nėmis tautomis ir tautelėmis 
ir baigiant aukščiausios kul
tūros pasiekusiomis tautomis, 
visos jos turi vienokias arba 
kitokias tikybas, vienos tobu
lesnes, kiĮos visai pirmykštes, 
primityviąsi Kiekviena tikyba 
stengiasi turėti kuo daugiau 
savo pasekėjų, todėl papras
tai' tqrp tllfiričiųjų ir netikin
čiųjų yra varoma savotiška 
propagandą. Kiekviena tikyba 
turi savo aptarnautojus, ku
rie įvairiais vardais vadinami: 
žyniais, burtininkais, dvasinin
kais, kunigais ir t.t.

Seąovės rytų kultūringosio
se tautose žynių—dvdsininkų 
luomas buvo, galima sakyti, 
pa|s svarbiausias ir reikšmin- 
giąusias Itiomas visoj, valsty
bę^. Taip buvo Egipte, taip 
buvo Asirijoj, taip buvo Babi
lonijoj, taip buvo ir kitose 
tautose. Norint patapti žyniais, 
reikėdavo jau nuo mažų cĮie- 
nų,’ pastoti šventyklon tarnau
tu kur jie bųdavo tąi tinkamai 
mokomi, gudrinami ir moksli
nami. Ir tai paprastai iš vals
tiečių luomo tarnauti šventyk
loms nepriimdavo: žyniai — 
dvasininkai buvo sudarę lyg 
uždarą luomą, kuriu kitų luo
mų žmonių stengdavosi neįsi
leisti, kad šieji kartais nenu
eitų tokiais kėliais, kurie dva
sininkams nėra pageidaujami, 
kitaip sakant, neimtų žmo
nėms išdabinėti įvairių pas
lapčių, kurių senovės žyniai-— 
dvasininkai taip nepaprastai 
daug turėjo.

šiandien mokslo vyrai, be
tyrinėdami senovės tautų isto- 
fijų ir gyvenimą, daugelį tų 
pašląpčįų atidengė, sužinojo 
daugelį dalykų, kuriuos žy
niai — dvasininkai nuo žmo
nių taip slėpė ir saugojo. Ir 
štai pasirodo, kad senovės

tautų dvasininką},\ypač patys 
aukščiausieji, yrą buvę tikra 
to žodžio prasme labai mokyti 
ir gudrus žmones. Senovės žy
niai—dvasininkai buvo ištyrę 
ir žinojo tokias gamtos pas
laptis, kurias ir mes tik pa
čiais paskutiniaisiais amžiais 
ištyrėme ir sužinojome. Pav., 
tikrai yra žinoma, kad seno
vės egiptiečių, iš dalies ir kitų 
tautų aukštieji dvasininkai ži
nojo tokias gamtos paslaptį: 
kad musų žemė yra apvalus 
kamuolys, kad mėnulis ir sau
lė taip pat yra milžiniški ru
tuliai; pinojo mėnulio ir sau
lės užtemimo paslaptis, net 
tiksliausiai išskaįč i u o d a v o, 
kuomet mėnulio ar saulės už
temimas bus, kiek jis tęsis, 
kur bus matomas; žinojo garo 
jėgos paslaptį, žinojo net elek
trų ir tt. ir tt. Taigi, mokytieji 
senovės žyniai dvasininkai 
buvo ištyrę ir sužinoję beveik 
visas svarbiausiąsias gamtos 
ir technikos paslaptis. O tuo 
tarpu paprastųjų žmonių ma
sės apie tokius dalykus nė įsap- 
^ąpnųųtę nesapnuodavo. Ir 
nuo jų visa tai žynių — dva
sininkų sąmoningai ir akylai 
buvo saugoma ir slepiama. O 
tai todėl, kad tamsesnes žmo
nių mases lengviau buvo su- 
yaįdyti, išnaudoti ir apgaudi
nėti. Žyniams —dvasininkams 
buvo svarbų, kad* žmonės ne
pamestų tikėję, kad jų tikėji
mas butų kuo didžiausias, nes 
tuoipęt ir jų duosnumas die
vams (o iš tiesų šventykloms 
ir žyniams) yrą didžiausias. 
Kokio likimo galėtų susilauk
ti žynių — dvasininkų luomas, 
jei žmonės butų nustoję tikėti, 
yisieins, manau, gali būti aiš
kių. Todėl supranfama, kad 
(Įvąąininkąi visokiausiais 
dais stengdavosi žmonėse 
kėjinią dievais palaikyti, 
jį dar sustiprinti.

Ir štai žmonių*Tikėjimui

bu
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MADIŠON, WIS. — Pas brolius LaFollettus, Wisconsine, nesenai lankėsi Rexford Tug- 
well, vienas iš Roosevelto valdžios narių. Iš to spėjama, ka(l Rooseveltas ieško LaFollette 
brolių ir jų Progresyvės partijos paramos ateinančiuose rinkimuose.

Iš kairės, Senatorius Robert LaFollette, Tugwęll, įr gubernatorius Phil LaFollette.

laikyti ir sustiprinti senovės 
žyniai— dvasininkai ėmė pa
naudoti ir gamtos ir technikos 
paslaptis, apie kurias papras
tosios žmonių masės jokio su
pratimo neturėjo. Žmonėms 
tai būdavo baisiausi dievų ro
domi stebuklai, ir todėl, savai
me suprantama, žynių norai 
išsipildydąvo.

Pirmiausia čia priminsime 
saulės užtemimą. Jau aukš
čiau pažymėjome, kad egiptie
čių, babiloniečių ir kt. tautų 
žyniai šitą paslaptį buvo suži
noję, ir net galėjo tiksliai ap
skaičiuoti, kuomet saulės už
temimas bus. Ir štai žyniams 
galvon atėjo puiki mintis: pa
naudoti saulės užtemimus ti
kybiniams žmonių jausmams 
sustiprinti, arba, mūsiškai ta
pant, panaudoti šitą gamtos 
ęeiškinį mulkinti žmonėms. 
Kokiu budu tai buvo atlieka
ma? Ogi labai paprastai: žy
niai juk tiksliai būdavo ap
skaičiavę, kadj^ląįįtųkią: įr to
kią dieną, tokią ir tokią va
landą įvyks saulės užtemimas. 
Ir štai prieš saulės užtemimą 
jie paskelbdavo žmonėms, 
kad štai dėl to ir dėl to (čia 
būdavo išskaičiuojania tai, 
kas nepatikdavo žyniams ir ką 
jie norėdavo pašalinti) užsi
rūstino ant žmonių dievai ir 
|odėl nutarė atimti pasauliui 
saulės šviesą ir šilimą. Ir tik
rai, štai praeina truputis lai
ko, ir saulė pamažu ima tem
ti, jos šviesa menkėti. Galime 
suprasti, kaip išsigąsta žmo
nės, matydami tokį baisų “die
vų kerštą”. Kad čia yra pa
prastų paprasčiausias gamtos 
reiškinys, žmonės nė suprati
mo neturėjo: jie tikrai būda
vo įsitikinę, kad užsirūstino 
dievai ir baudžia žmones sau
lės šviesos atėmimu. Žmonės 
tuoj puldavo ant kelių ir mal
daudavo dievų pasigailėjimo. 
O kadangi žyniai — dvasinin
kai juk arčiausiai dievų stovį 
ir geriau moka dievus mal
dauti, tai žmonės nuolankiau
siai prašydavo žynių tarpinin
kauti permaldauti dievus, pa
sižadėdami išpildyti visa, kas 
įik galėtų dievų rūstybę per
maldauti. Kunigai, žinoma, ne 
va paklausydavo žmonių pra
šymo, eidavo į maldyklas “pa
prašyti’’ dievų. Po kiek laiko 
išeidavo ir / pranešdavo žmo
nėms, kad dievai sutikę švie
są vėl grąžinti žmonėms, jei 
žmonės išpildys tą ir tą (čia 
vėl galėdavo dvasininkai pa
sakyti tai,’ ko jie norėdavo). 
Dvasininkai vėį eidavo mal- 
dyklon melstis. Ir štai dvasi
ninkams maldyklose besimel
džiant,, saulė vėl pradėdavo 
darytis šviesesnė, kol, paga
liau, visai išryškėdavo. Žmo
nes apimdavo didelis džiaugs
mas, dėkodavo dievams, na ir 
dvasįninkams už perprašymą. 
Ęęikia pažymėti, kad net ir 
šiandien menkai kultūringose 
tautose, kur paprasti žmoųės 
apie šitą gamtos reiškinį netu
ri jokio supratiino, žyniai — 
dvasininkai panaudoja tai 
mulkinti žmonėms, iš to turė

dami sau gražios naudos.
Bet daug dažniau ir, galima 

sakyti, beveik visuotinai žmo
nėms mulkinti buvo panaudo
jama įvairus technikos atradi
mai. Mes žinome, kad kaip 
dar ir šiandien mes darome, 
taip ir senovės tautos savo 
dievus ir dievukus pavaizduo
davo įvairiomis statulomis. 
Tamsus žmonės nebeatskirda- 
vo padirbtų dievų statulų nuo 
pačių dievų: jiems kokia nors 
dievo statula buvo lyg patsai 
dievas. O tokių dievų statulų 
šventyklose būdavo įvairių: 
kitos jų būdavo nepaprastai 
didelės, ir labai gerai įrengtos. 
Pav., didžiųjų švenčių mętu 
kokią nors milžiniška dievo 
stątula, kurią žmonės laikė 
pačių cįięvu, imdavo kilnoti 
rankas, judinti kojas, sukinė
ti galvą, kraipyti akis ir tt. ir 
tt. žodžiu, dievo statula atro
dydavo esanti gyvą. Ir žmo
nės, žinoma, puldavo ant že
mės ir garbindavo “gyvą” die
vą. Ir kas gi galį po tokių ste
buklų netikėti, kad čia yrą ti
kras dievas, jei jis juda, žiuri, 
sukinėjas, o dažnai ir kalbėti 
įmdavo. Kai kuriose tautose, 
kur buvo paprotys aukoti die
vams mažus vaikus (fenikie- 
čiuos, kartaginiečiuos ir k.) 
dievų statulos būdavo taip į- 
rengiamos: vidury degdavo 
ugnis. Didžiausio įkarščio me
tu, kai žmonės imdavo nešti 
statulai savo vaikus, dievas 
pasidarydavo “gyvas”: imda
vo judinti rankas, atidarydavo 
savo pilvo dureles, paimdavo 
savo rankomis suneštus paau
koti vaikus ir juos pats sukiš- 
davo į savo pilvą, kur degė 
ugnis. Taip dievo viduriuos 
žūdavo nelaimingi vaikai. Bet 
motinos neverkdavo savo vai
kų, nes juos juk paaukojo 
“gyvam” dievui.

Mes visi šiandien gerai gali
me suprasti, kad tokie “gyvi” 
dievai buvo tik gudri senovės 
žynių apgaulė mulkinti tikin
čiuosius ŽĮnones, kad iš jų ga- 
įėtų turęti kuo daugiausia sau 
naudos. Visas dievo “gyvm 
pias” buvo tiktai gerai įrengto 
ųieclįanįzmo pabarąs. D tie 
mechanizmai būdavo įvairiai 
įrengiami,: &a tarnaudavo ir 
spyruoklės, ir garo jėgai ir pal
tys. žyniai. Ypač įdomu yra 
garo jėgos panaudojimas (mu
sų laikais garo jėgą pritaikė 
dirbti darbams anglas Watt’as 
XVIII amžiaus pabaigoj).Virš 
aukuro, kur degė ugnis, būda
vo nematomai įrengti didžiu
liai katiląi, į kuriuos įpildavo 
vandens. Katilai būdavo san
dariai uždaromi, ir iš jų iš
vedami vamzdžiai į dievų sta
tulas. Savaime suprantama, 
kad degapt ugniai vanduo ka
tiluose, įkaisdavo, garai eidavo 
vamzdžiais į dievų statulas ir 
čia, atitinkamiems įtaisams 
esant, atlikdavo tam tikrą 
darbą: judindavo dievų ran
kas, kojas, sukinėdavo galvą, 
krąipydąvo akis ir tt. Taip 
pat per slaptus vamzdžius ku
nigai galėdavo iš požemių kal
bėti—ir žmonėms gaudavosi

įspūdis, kad tikrąi kal|ja die
vas.

Tokiu p,ąt bu$u budąvo į- 
ręng|ą ię durų ineęhanjzmai: 
staiga niekam ąelįeČiąnt pra
dėdavo atsidaryti maldyklų 
dųęys, ir taip pat nįekąm iąe- 
lieŽįąą| jps yėl užsidarydavo. 
ŽippnČips tąi budąvo did^ausi 
stębukįaį, pa&ų dievų rodo
mi žptonem^. Kaip tąi veįkda: 
vo į žmonių tikybinius jauS’ 
mus, mes visi patys puikiai 
galimą suprasti.

Reikia pažymėti, kad visos 
senovės šventyklos būdavo 
pepaprastai turtingai ir įman
triai įrengtos: ppžemįuosę bū
davo padaroma daugybės kajp 
barių, su gudriai uždaromomis 
durimis, su yisokiomįs slapty
bėmis. i dąųgęlį tų kaĮųbąjlU 
galėdavo įeiti tik pąfys vy- 
riaųsįejį kunigai, o 
niekuomet neturėjo teįsėą nė 
kojos į požeminius kąmbarįąs 
įkelti. Todėl bus suprantamą, 
kad tokios s|iprips priemonėj 
padėdavo apsaugoti visas tąs 
paslaptis nuo žmonių akių, ir 
taip per ilgus šimtmečiu? leng 
vai galima buyo žmones mul
kinti įr krauti šventykloms 
milžiniškus turtus.
t . - t •' . . r n

čia panašių “stebuklų” gail
ina butų suminėti šimtais, 
kaįp tai amžinai nęišsęnkąmi 
vyno indai, kųriups nęva pri- 
pildydavę dievai, dievų atsiun 
Čiaipos ankstyvą, pavasarį yy- 
puogęs ir t|. Mes šiąpdięn ge
rai suprantame, kąd iia bpyp 
pąprąsįų pąprąsčiąu^a seno
vės kunigų ąp^ąvystę, bet se
novės žmpnėms, apie tokius 
dalykus netmintiems dMąspio 
supratimp, |ai buriavo didžiau^ 
si stebpkląi, dipvų rodomi 
žmonėms. “L. U.’*
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Prieš kiek laiko prezidentas Rooseveltas išsiuntinė
jo visoms Amerikos kontinento valstybėms pakvietimą^ 
kad dalyvautų konferencijoje, kuri netrukus įvyks Ar
gentinos sostinėje, Buenos Aires.

Daugis pranašauja, kad toji konferenciją padės pa
grindus Amerikos žemyno tautų sąjungai; Vadinasi, yra 
reiškiama nuomonė, kad susikurs nauja sąjunga, kuri 
rūpinsis vien tik savo reikalais ir stengsis nuo; Europoj 
nuošaliai laikytis.

Manyti, kad galvojama apie naujos tautų sąjungo.s 
įsikūrimą, yra visai rimto pagrindo. Ir štai kodėl: kon
ferencija įvyksta Argentinoje, kurios vyriausybė pąr 
skutiniais keliais mėnesiais pradėję aštriai kritikuoji 
Tautų sąjungos veiklą ir neryžtingumą griežtai nusista
tyti kai kuriais labai opiais klausimais.

Pavyzdžiui, kai Italija ėmė pulti Ętįopiją, tąį Ang
lija labiau nei kuri kita valstybė Tautų sąjungoje rei
kalavo sankcijų. Reikalavo, kad Tautų sąjungai pri
klausančios valstybės neparduotų Italijai prekių, gu
rios yra reikalingos karui vesti. Per penkiasdešimt val
stybių pasisakė už sankcijas. Atrodė, jog, pagaliau, pa
saulio valstybės sudarė bendrą frontą ir yra pasiryžu- 
sios neleisti Mussolinio vadovaujamiems fešistams sa
vivaliauti ir skriausti silpnesnę tautą.

Tačiau tos skaidrios viltys greit pranyko. Iš pat 
pradžių nebuvo vieningumo tarp valstybių, kurios pą- 
sisakė už sankcijas. O kai paaiškėjo, kad Etiopijai nėra 
jokios vilties prieš moderniškai apginkluotą Mussolinio 
armiją atsilaikyti, tai bendras frontas ėmė visomis siū
lėmis irti. Keisčiausiai betgi pasielgė Anglija, kuri fak
tiškai buvo didžiausia sankcijų kaltininkė. Be niekur 
nieko ji atsuko gaires ir pasisakė už tai, kad sankcijos 
prieš Italiją turi būti atšauktos. Griežtai cĮarbiečių at
stovų parlamente kritikuojama vyriausybė aiškinosi, 
jog kitokios išeities nebuvę. Tolimesnis sankcijų palai
kymas galėjęs pagimdyti rimtas komplikacijas. Girdi, 
galėjusios susidaryti tokios aplinkybės, kad Anglijai bu
tų reikėję į karą įsivelti.

Pyktis su Mussolini dėl kažkokios Etiopijos Angli
jai nebuvo jokio išskaičiavimo. Ypač po to, kąi etiopų 
armija supliuško. Nebuvo išskaičiavimo pyktis dar įr 
dėl to, kad Mussolini galėjo daug nemalonių triukų iš
kirsti Anglijos kolonijoms Afrikoje. KĮEat, nepatartiną 
akmenimis svaidyti tiems, kurie sėdi stikliniuose na
muose. O Anglija tų stiklinių namų visokių kolonijų pa
vidale turi gana daug.

Taigi, silpnosios Etiopijos reikalai Tautų sąjungos 
liko negarbingai likviduoti. Dar kurtą paaiškėję lęad 
“kieno galia, to ir valia0. ’

Toks Tautų sąjungos kapituliavimas prieš Mussoli- 
nį pagimdė nerimą silpnesniųjų tautų tarpe. Pas jas ki
lo klausimas, — kieno eilė bus sekama? /

Iš tiesų, jei niekas nesulaikė Italijos įf leido jai pa
sigrobti Etiopiją, tai kur garantija, kad Hitleris nepa- 
sigrobs Klaipėdos krašto, neatplėš iš Čekoslovakijos vo
kiečių gyvenamos teritorijos?

Tokio laido arba garantijos visai nėra. Tautų są
junga pasirodė visai bejėgė.. Ji nesugebėjo suvaldyti' Ja
ponijos, Vokietijos, o dabar Italijos.' Jeigu taip, tai ir 
pats Tautų sąjungos gyvavimas pasidaro nereikalingas.

Tokią mintį pareiškė Argentinos atstovas. Jis pat 
siūlė sumanymą, kąd Tautų sąjungą turi bu£i iš -pat pa
grindų reorganizuota. Reorganizuota ta1 prasmę, kad 
mažųjų tautų nepriklausomybė ir teisės butų apsaugo
tos.

Tačiau didžiosios valstybės, kuripą kontroliuoją 
Tautų sąjungą, buvo užimtos savo vidujiniais reikalais 
ir į tą pasiūlymą neatkreipė dėmesio. Tąsyk. Argentiną 
padarė pareiškimą, jog ji su Tautų sąjunga nutrauk
sianti ryšius. Kitaip sakant, pasitrauksianti iš jos. '

. šaukiama Amerikos kontinento valstybių konferen
cija rodo nusivylimą Tautų sąjunga. Tos vąlstybęą, ma
tyti, nebenori daugiau į Europos reikalus kištis. Pas 
jas, kaip ir pas Jungtines Valstijas, pradėjo dominuoti 
nuomonė, kad nuo Europos politikos sųkuriP! reikia ląiį 
kytis toliau. .0 ypač todėl, kad kai kurios Europos val-

Prieš porą metų Jean Chiappe buvo labai galingas 
žmogus Prancūzijos politikoje. Jis ėjo Surete Genęrale 
direktoriaus pareigas. Vadinasi, buvo generalis, policijos 
viysiųinkas.

Nėra mažiausios abejonės, kad turęti- savo rankose 
policiją yra labai svarbu, O juo labiau tai svarbu Pran- 
ęuzijoje. Kai kurių buvo nurodoma tas faktas, kad po
licijos direktoriaus bijodavęs pats Napoleonas, kuris 
buvo beveik visą Europą nukariavęs.

Direktoriaus Chiappe fašistiškas nusistatymas bu
vo gerai visiems žinomas. Tačiau direktorius buvo tiek 
galingas, jog niekas nedrįso jo judinti. Daugelis manė, 
kad kritišku ipomentu Chiappe susidės su atžagareiviais 
ir bandys įsteigti diktatūrą.

Bet štai 1934 m. iškilo į aikštę Stayiskįp; skandalas, 
į kurį buvo įveltas ir Chiappe, Paaiškėjo, jog policijos 
direktorius palaikė labai negarbingus santykius su vi
sokiais sukčiais ir kriminalistais. Tąsyk radikalų kon
troliuojama vyriausybė pašalino galingąjį Chiappe iš 
vietos.' M’Z

Apleisdamas vietą, Chiappe grūmojo su savo prie
šais ateityje sąskaitas suvesti. Kadangi jis yra kilęs iš 
Kprsikos, tai ten ir apsigyveno savo luksusįniuose na
muose.

Nuo to laiko apie Chiappe beveik nieko: nebuvo gir
dėti. Nebuvo girdėti iki pat naujai išrinktojo Atstovų 
buto susirinkimo. Kai susirinko Atstovų butas, tai pa
sirodė, jog ir buvusis policijos direktorius yra buto at
stovu išrinktas iš Korsikos.

Pradžioje niekas į tai nekreipė dėmesio. Bet štai 
šiomis dienomis betikrinant balsavimo rezultatus paąiš- 
kęjp »gąną įdomiu. dalykų. Paaiškėjo, kad tame distrik- 
te, kame gyvena Chiappe, balsų paduota žymiai daugiau 
nekaip yra balsuotojų! Atstovų bute kilo skandalas. Kai 
kurie pradėjo reikalauti, kad Chiappe dėl suktybių rin
kimų metu butų į kalėjimą pasiųstas.

Pągaliau, skandalas pasibaigė tuo, kad iš Chiappę 
atstovo mandatas liko atimtas, o Korsikoje paskelbti 
nauji rinkimai. Tokiu budu buvusis kandidatas į Pran- 
ęųzijos diktatorius visiškai susmulkėjo ir ' jo politiška 
žvaigždė baigią gesti. *
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Senator Robert Guy Tugwell Governor PhllMADįIŠON, WIS. — Pas brolius LaFollettus, Wisconsine, nesenai lankėsi Rexford Tug- well, vienas iš Roosevelto valdžios narių. Iš to spėjama, kad Rooseveltas ieško LaFollette brolių ir jų Progresyvės partijos paramos ateinančiuose rinkimuose.Iš kairės, Senatorius Robert LaFollette, TugwęU, ir gubernatorius Pini LaFollette.

žymų noraipriminsimeJau aukš-

Kaip senovės žyniai 
apgaudinėjo žmonesSakoma, nėra tautos be tikybos. Ir iš tiesų, pradedant žemiausios kultūros, puslaukinėmis tautomis ir tautelėmis ir baigiant aukščiausios kultūros pasiekusiomis tautomis, visos jos turi vienokias arba kitokias tikybas, vienos tobulesnes, kifos visai pirmykštes, primityviąsj Kiekviena tikyba stengiasi, turėti kuo daugiau savo pasekėjų, todėl paprastai tąrp tikinčiųjų ir netikinčiųjų yra varoma savotiška propagandą. Kiekviena tikyba turi savo aptarnautojus, kurie įvairiais vardais vadinami: žyniais, burtininkais, dvasininkais, kunigais ir t.t.Senovės rytų kultūringosiose tautose žynių—dvasininkų luomas buvo, galima sakyti, paįs -svarbiausias ir reikšmin- giąusias luomas visoj, valstybėj. Taip buvo Egipte, taip buvo Asirijoj, taip buvo Babilonijoj, taip buvo ir kitose tąutose. Norint patapti žyniąis, reikėdavo jau nuo mažų dienų1 pastoti šventyklon tarnauti, kur jie būdavo tai tinkamai mokomi, gudrinami ir mokslinami. Ir tai paprastai iš valstiečių luomo tarnauti šventykloms nepriimdavo: žyniai — dvasininkai buvo sudarę lyg uždarą luomą, kurin kitų luomų žmonių stengdavosi neįsileisti, ką4 šieji kartais nenueitų tokiais kėliais, kurie dvasininkams nėra pageidaujami, kitaip -sąkąnt, neimtų žmonėms išdabinėti įvaikių paslapčių, kurių senovės žyniai— dvasininkai taip nepaprąsĮai 

daug turėjo.Šiandien mokslo vyrai, be- tyrįnėdąmi senovės tautų isto- ir gyvenimą, daugelį tų paslapčių atidengė, sužino j o daugelį dalykų, kuriuos žyniai — dvasininkai nuo žmonių taip slėpė ir saiigojo. Ir štai pasirodo, kad senovės

tautų dvasininkam ypač patys aukščiausieji, įra buvę tikra to žodžio prasme labai mokyti ir gudrus žmonės. Senovės žyniai—dvasininkai buvo ištyrę jr žinojo tokias gamtos paslaptis, kurias ir mes tik pačiais paskutiniaisiais amžiaįs įštyrėme ir sužinojome. Pav., tikrai yra žinoma, kad senovės egiptiečių, iš dalies ir kitų tautų aukštieji dvasininkai žinojo tokias gamtos paslaptį?: Uad musų žemė yra apvalus kamuolys, kad mėnulis ir saulė taip pat yra milžiniški rutuliai; žinojo mėnulio ir saulės užtemimo paslaptis, net tiksliausiai išskaič i u o d a v o, kuomet mėnulio ar saulės užtemimas bus, kiek jis tęsis, kur bus matomas; žinojo garo jėgos paslaptį, žinojo pet elektrą ir tt. ir tt Taigi, mokytieji senovės žyniai -*• dvasininkai buvo ištyrę ir sužinoję beveik visas svarbiausiąsias gamtos ir technikos paslaptis. O tuo tarpu paprastųjų žmonių masės apie tokius dalykus nė sap- sapnuųtę nesapnuodavo. Ir nuo jų visa tai žynių ■sininkų sąmoningai ir akylai buvo saugoma ir slepiama. O tai todėl, kad tamsesnes žmonių mases lengviau buvo suvaldyti, išnaudoti ir apgaudinėti. Žyniams —dvasininkams buvo svarbu, kad’ žmonės nepamestų tikėję, kad jų tikėjimas butų kuo didžiausias, nes tuoipet ir jų duosnumas dievams (o iš tiesų šventykloms ir žyniams) yra didžiausias. Kokio likimo galėtų susilaukti žynių — dvasininkų luomas, jei žmonės butų nustoję tikėti, visieins, manau, gali būti aiškų- Todėl suprantama, kad (Jvąąininkąi visokiausiais dais stengdavosi žmonėse kėjinią dievais palaikyti, jį dar sustiprinti.
Ir štai žmonių tikėjimui

dva-

ti žynių - visieins, manau, gali būti aišbutinei-
pa

laikyti ir sustiprinti senovės žyniai— dvasininkai ėmė panaudoti ir gamtos ir technikos paslaptis, apie kurias paprastosios žmonių masės jokio supratimo neturėjo. Žmonėms tai būdavo baisiausi dievų rodomi stebuklai, ir todėl, savaime suprantama, išsipildydavo.Pirmiausia čia saulės užtemimą,čiau pažymėjome, kad egiptiečių; babiloniečių ir kt. tautų žyniai šitą paslaptį buvo sužinoję, ir net galėjo tiksliai apskaičiuoti, kuomet saulės užtemimas bus. Ir štai žyniams galvon atėjo puiki mintis: panaudoti saulės užtemimus tikybiniams žmonių jausmams sustiprinti, arba, jnusiškai tariant, panaudoti šitą gamtos Reiškinį mulkinti žmonėms. Kokiu budu tai buvo atliekama? Ogi labai paprastai: žyniai juk tiksliai būdavo apskaičiavę, kadj.Štąįjtąkią,’ir tokią dieną, tokią ir tokią valandą įvyks saulės užtemimas. Ir štai prieš saulės užtemimą jie paskelbdavo žmonėms, kad štai dėl to ir dėl to (čia būdavo išskaičiuojama tai, kas nepatikdavo žyniams ir ką jie norėdavo pašalinti) užsirūstino ant žmonių dievai ir (odei nutarė atimti pasauliui saulės šviesą ir šilimą. Ir tikrai, štai praeina truputis laiko, ir saulė pamažu ima temti, jos šviesa menkė ti. Galime suprasti, kaip išsigąsta žmonės, matydami tokį baisų “dievų kerštą”. Kad čia yra paprastų paprasčiausias gamtos reiškinys, žmonės nė supratimo neturėjo: jie tikrai būdavo įsitikinę, kad užsirūstino dievai ir baudžia žmones saulės šviesos atėmimu, žmonės tuoj puldavo ant kelių ir maldaudavo dievų pasigailėjimo. O kadangi žyniai — dvasininkai juk arčiausiai dievų stovį ir geriau moka dievus maldauti, tai žmonės nuolankiausiai prašydavo žynių tarpininkauti permaldauti dievus, pasižadėdami išpildyti visa, kas tik galėtų dievų rūstybę permaldauti. Kunigai, žinoma, ne va paklausydavo žmonių prašymo, eidavo į maldyklas “paprašyti0 dievų. Po kiek laiko išeidavo ir> pranešdavo žmonėms, kad dievai sutikę šviesą vėl grąžinti žmonėms, jei žmonės išpildys tą ir tą (čia vėl galėdavo dvasininkai pasakyti tai,' ko jie norėdavo). Dvasininkai vėl eidavo inal- dyklon melstis. Ir štai dvasininkams maldyklose besimeldžiant,, saulė vėl pradėdavo darytis šviesesnė, kol, pagaliau, visai išryškėdavo. Žmones apimdavo didelis džiaugsmas, dėkodavo dievams, na ir dvasininkams už perprašymą. Reikia pažymėti, kad net ir šiandien menkai kultūringose tautose, kur paprasti žmonės apie šitą gamtos reiškinį neturi jokio supratimo, žyniai — dvasininkai panaudoja tai mulkinti žmonėms, iš to turė-

darni sau gražios naudos. f( Bet daug dažniau ir, galima sakyti, beveik visuotinai žmonėms mulkinti buvo panaudojama įvairus technikos atradi- , mai. Mes žinome, kad kaip dar ir šiandien mes darome, taip ir senovės tautos savo dievus ir dievukus pavaizduodavo įvairiomis statulomis. Tamsus žmonės nebeatskirda- vo pądirbtų dievų statulų nuo pačių dievų: jiems kokia nors dievo statula buvo lyg patsai dievas. O tokių dięvų statulų šventyklose būdavo įvairių: kitos jų būdavo nepaprastai didelės, ir labai gerai įrengtos. Pav., didžiųjų švenčių rnętų kokia nors mįlžiniška dievo stųtula, kurią žmonės laikė pačių c|į£YU> imdavo kilnoti rankas, judinti kpjųs, sukinėti galvą, kraipyti akis ir tt. ir tt. žodžiu, dievo statula atrodydavo esanti gyvą. Ir žmonės, žinoma, puldavo ant žemės ir garbindavo “gyvą” dievą. Ir kas gi gali po tokių stebuklų netikėti, kad čia yrą tikras dievas, jei jis juda, žiuri, sukinėjas, o dažnai ir kalbėti imdavo. Kai kuriose tautose, kur buvo paprotys aukoti dievams mažus vaikus (fenikie- čiuos, kartaginięčiuos ir k.) dievų statulos būdavo taip į- rengiamos: vidury degdavo ugnis. Didžiausio įkarščio metu, kai žmonės imdavo nešti statulai savo vaikus, dievas pasidarydavo “gyvas”: imda^- vo judinti rankas, atidarydavo savo pilvo dureles, paimdavo savo rankomis suneštus paaukoti vaikus ir juos pats sukiš- davo į savo pilvą, kur degė ugnis. Taip dievo viduriuos žūdavo nelaimingi vaikai. Bet motinos neverkdavo savo vaikų, nes juos juk paaukojo “gyvam” dievui.Mes visi šiandien gerai galime suprasti, 'kad tokie “gyvi” dievai buvo tik gudri senovės žynių apgaulė mulkinti tikinčiuosius žmones, kad iš jų gagėtų turėti kuo daugiausia sau ųaudos. Visas dievo “gyvumas” buvo tiktai gerai įrengto ųiechanįznįo pabaras. O tie meciianizniai būdavo įvairiai įrengiami: čia tarnaudavo ir spyruoklės, ir garojėgai ir paltys . žyniai. Ypač į įdomu yra garo jėgos panaudojimas (musų laikais garo jėgą pritaikė dirbti darbams anglas Watt’as XVIII amžiaus pabaigoj).Virš aukuro, kur degė ugnis, būdavo nematomai įrengti didžiuliai katilui, į kuriuos įpildavo vandens. Katilai būdavo sandariai uždaromi, ir iš jų išvedami vamzdžiai į dievų statulas. Savaime suprantama, kad degaųt ugniai vanduo katiluose .įkaisdavo, garai eidavo

įspudis, kad tikrai kalba dievas,.Tok*11 Pąt bu^u budąvo į- ręągfą ir durų mephanįzmąi: staiga niekąrą ąęiįečiąąt pradėdavo atsidaryti maldyklų dury?, ir taip pat niekąm ųę- lieČįąą| jps yėl u^sidąrydąyo. žippnėąĮs tąi būdavo dį^iaų^i stębuklaį, pačių 0ięvų rodo- mį zpioneih^. Kaip tąi yeįkda: vo į žmonių tikybinius jąą?’ mus, mes visi patys puikiai galimp suprasti.Reikia pažymėti, ka<l visos Šventyklos būdavo(riąi įrengtos: ppžepiįuosę bu- barių, su ibėmįs. Į dąų^H tų kaiąb^riM galėdavo įeiti tik pątys vyriausieji kunigai, p žuippęs niekuomet neturėjo teisė? nė kojos į požeminiu? kambarius įkelti. Todėl bus sųprantųmą,... kad tokios stiprią? priemonės, padėdavo apsaųgpti visas tas paslaptis nuo žmonių akių, ir taip per ilgus šimtmečių? leng vai galima buvo žmpnęs mul-

senoves šventyklos nudavo nepaprastai turtingai ir įman- ! ' J. ’’, .. ’ ’dayo padaroma daugybes kąųi barių, su gudriai užmatomomis durimis, sų yigąkiomįs slaptybėmis. į danelį tų kaiųbąrių galėdavo įeiti tik pątys vyriausieji kunigai, o žiųpųęs niekuomet neturėjo teisės nė kojos į požeminiu? kambarius įkelti. Todėl bus sųprantąmą» kad tokios stiprios priemonės, padėdavo apsaųgpti visas tas paslaptis nuo žmonių akių, ir taip per ilgus šimtmečių? leng vai galima buyo žmones mulkinti ir krauti šventykloms milžiniškus turtus, i . - f ■ •* . . » 4 < rČia panašių “stebuklų” galima butų suminėti šimtais, . kaįp tai amžjnąį neišsenkami vyno indai, kųrįups nęva pri- pildydavę dievai, dievų atsiun čįaipos ankstyvą pavasarį yy- puogęs ir Ui Mes šiąndięn gerai suprantame, čia bwvp pąprastų paprasčiausia senovės kunigų ąpgąvystę, bet senovės žmpnėms, apie toRiųs dalykus netųpįhtiems didespio supratimp, f ai būdavo didžiausi stebuklai, ' dipvų rodomi žmonėms. “L. U.’’

vamzdžiais į dievų statulas ir čia, atitinkamiems įtaisams esant, atlikdavo tam tikrą darbą: judindavo dievų rankas, kojas, sukinėdavo galvą, kraipydavo akis ir tt. Taip pat per slaptus vamzdžius kunigai gaišdavo iš požemių kalbėti—ir žmonėms gaudavosi

atitinkamiems įtaisams

iš Lietuvos
Taį įdomus gegužės mėn. 
numeris, lairip turinys yra 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min- 
tis—prof. V. čcpiiaskas

Tautu megaloinarilja —-P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimą— 
prof. P.* Leonas. "

Įspūdžiai i§ kepingrądo ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 mętai — Ąd* Įkastas.
Plienas verda A. Pavi** 

lįonis.
Gabrielės PetkpvičaitęsTT 

Bitės gyvenimas—I; Ėįęktp- 
raitė ir. literatūrinė bri vi
suomenės yęįkĮą.

ZooĮpgijpa — Ę. ¥•
Sidabriniai: debesyszrpro- 

fęs. Ę. Ticljpuiiroy.
Hytp debesys ~ Ą. Pavi- 

liopįs.
Ęaras istorijas faktų švie

soje -— Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijų? 

straipsniai. 68 puriai — 
Kaina 45 ceptąL 

galima gąuti
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

Ąf; Pakalnįškis.
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Carnival of Great
Lakęs
—, . - ..... L

Lietuvių skyriaus komiteto 
susirinkimas

Ciceriečiai darbuoja 
si Ežerų Karnivalui

REPUBLIKONŲ ? Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Po 23 Metų, Nori 
Įmesti Kalėjiman

Komiteto nariai šį vakarą, 
rugpiučio 3 d., būtinai atvykite 
į susirinkimą paskirtu laiku.

Susrinkimas atsidarys lygiai 
8:30 valandą vakare Sandaros 
svetanėj.

— J. Zymontienė. sekr.

CICERO. — Ežerų karnivale 
tarpe kitų tautų busime įr mes, 
lietuviai. Patys to norim, o ir 
reikalas yra nę yieno ar kito as
meniškas dalykas, bet visų lie 
tuvių .

Tad parama reikalinga iš vi
sų. Ir malonu pranešti geros 
valios tautiečių daviniai.

N. Janukaitis, Warren & 
Rock, J. Zigmont, J. G. Šamet,

i • -• |J°e- Skirius, J. Bąlcaitis, Mikip
Amalgameitai turėjo lis ir Saulis, S. Kiela, J. Berno 

tas, F. Danaųskis, J. Petraitis, 
J. Kazrigis, J. Bogurskis, p. 
Venckienė, Al. Tamoliunas, C. 
Genis, J. Kupšta viso paaukavo 
karnivalo reikalams $12.50.

Tai šeštadienio vakaro dar
bas. Mu'sų pasiryžimas yra

pikniką
Tūkstančiai žmonių dalyva

vo kriaučių Ąmalgameitų uni
jos piknike Riveryięw Parke 
šeštadienį, rugp. 1 d.

Vakare tą dieną įvyko ban-
kietas unijos trobesy adresu prašyti aukų šiam tikslui iš vi- 
333 So. Ashland avenue. čia sų, jr kiek laikas leis, atlanky- 
kalbėjo Georgę L. Berry, In- sįme visus, 
ternational Printing Pressmen savo noro, bet reikalas verčia, 
unijos prezidentas, ir Sidney taigi nepykite. Jeigu turite at 
Hillman, Ąmalgameitų kriau-! jautimą ir norą, tai varde 
čiu imiio.s nrezidentas. Jiedu _ ~

Lankykime ne iš

s sa- 
čių unijos prezidentas. Jiedu Į v0 tautos prisidėkite su noru.

— A. L. Matulis, 5016 West 16 
st.

K. P. Deveikis, 1518 So. 4S 
court, Kareivių draugijos na
riai.

P. S. Kitų rinkėjų nėra.

kalbėje politiniais klausimais 
ir agitavo ateinančiuose rinki
muose balsuoti už Rooseveltą 
kaip kandidatą į prezidentus.

Juokai-pasikalbė 
jimai Gražios vestuvės

Ąlfred Mpssman Ląndon, republikonų kandidatas į J. 
pręzį4ęntųs. Jis “Vidutinis AmėriĮtonas”.

(Du draugai susitikę) Pir
mas: Ką tavo pati sakė, kai 
parėjai vėlai naktį namo?

Antras: Nugi su gėlėmis pa
sitiko.

Pirmas: Tai gerumėlis! Bet 
kpdęl tavo kakta perskelta?

Antras: Nugi ir vazonai lė
kė kartu su gėlėmis.

Viršininkas: Kur kasierius?
Klerkas: Išvažiavo į arklių 

lenktynes.
Viršininkas: Į arklių lenkty

nes šitokiomis biznio valando
mis?

Klerkas: Taip, pone, 
paskutinė proga, kad 
abi knygas sulyginti.

tai jo 
galėtų

—Ar žinai, ponia Bukięne, 
man rodosi, 
savo vyrui.

—Ir kodėl, 
riene, tamsta

—Well, jis
inie per septynius metus.

kad aš įgrįsau

ponia Skiautie- 
taip sakai?
nėra buvęs na-

Valdžios agentas: Ar tams
ta esi ženotas, ar pavienis?

Aplikantas: ženotas.
Agentas: Kur tamsta apsi

vedei?
Aplikantas: Aš nežinau.
Agentas: Tamsta nežinai

šeštadienio vakare, rugpiu- 
ėio 1 d., bu'vo gražios yesuv.es 
p. Ben. Grakaw ir p-les Vio- 
let Svilow.

Vestuvių puota iškelta lonian 
Lounge, Logan Sųuare Maso- 
nic Temple, 2451 North Ked- 
zįe avenue.

Svečių ir viešnių dalyvavo 
virš poros šimtų ypatų. Daug 
jaunuomenės, profesionalų, biz
nierių ir kitų pašaukimų žino 
nių sutraukė šauni puota. Bu
vo jaunųjų ir jų tėvų draugų 
net iš ki’tų miestų.

Jaunieji išvyko vedybų ke
lionei į šiaurinę Wisconsin 
valstijos dalį. Svečiai išsįs 
kirste ryte.

P-nas Ben Grakaw ir p-le 
S vilo w su‘darė jauną ir nepap
rastai gražią porą.

P-lė Svilav yra inteligentiška, 
daili ir veikli darbuotoja ypač 
jaunimo rateliuose. Jos bro- 

ir, ma- 
klaidos

gyvenime. Be abejonę^, šį jąų 
na porelė sukurs tikrai pavyz 
dingą šęįjpininį gyvenimą.

Aplikantas: Ak, man pasi
girdo, kad tamsta klausei ko
dėl.

Surinko V. Faiza

jaunimo rateliuose, 
lis yra advokatas 
nau, nepadarysiu 
pasakęs, kad jis yra vienas ga
biausių šioj profesijoj jaunų 
lietuvių.

Ponas Ben Grakaw, nors dar 
jaunas vyras, jau yra užsitar
navęs žymų įvertinimą stam
bioj kompanijoj, kurioj yra 
samdomas.

Vakarienės laiku svečiai ir 
viešnios linkėjo daug laimės 
jauniemsiems vedybininiame

Dviems paskirta mir
ti, trečiam kalėjimas

Ketvirtadienį, liepos 30 die; 
ną, trys teisiami kriminalistai 
įveikė beįlifus ir mėgino pa
bėgti. Du jų sugavo jau oro 
pusėje, o tretysis'pagauta ant 
trobesio stogo.

šeštadienį ištiesta sprendi
mas jų byloj.. Frankiui Kor- 
czykowskį 26 metų įr Ąndr 
riui Bogacki 25 m. paskirta 
mirti elektros kėdėj. O Paul 
Jenkot’ui 24 m. paskirta kalė
ti 199 metų, kitąįp sakant, 
kalėti iki gyvos gąįvos.

Visi trys.buyo kaltinami ry
šy sų • nušovimų pplįciųinkp; 
praėjusį gegulės lųęnesį. .

Pramogos SĮĮmąžin- 
šią prasikaltimus

Į. .....    ■
•Į , e M'.•* ".f . 1

tąięo^ pąpiųos.ę esanti jąųųuo- 
mep.e, <Jąr nęprigyvepusį 25 
ipętų apižiap^r

Dr. Seamaii toliau nurodo, 
kad ne vieną jaunuolį, kurs 
nuėjo slidžiais nusikaltimų ta
ikais, galima buvę išgelbėti, ir 
viena priemonių padoriam 
berniukų ar mergaičių išauk- 
lėjipįųį, taį pratinimas jų nau
dotis pramogomis, kurias tei
kia ypa,č rūpinasi Chicagos 
parkai ir įvairios organizaci
jos.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, Političal and Be- 
hefięįal of the 12th Ward, Chi- 
cago, III. Valdyba 1936 metams: 
Pirm. J. Švitorius, 2630 West 
40th St.—pirm, pagelb. A. Ber- 
tašienė, 4488 So. Sawyer Avė, 
—Put. rašt. Paul J. Petraitis, 
4223 S. Wells št.—turto rašt. 
B. Putrimas, 4536 So. TUrner 
avjė.-—kontr. rašt. Frances 'Wit- 
tis, 4469 Archer avė.—kasos 
globėjas J. Jesiunas, 2440 West 
39th št—kasierius Helena Gra- 
ipantienė, 4535 So. Rockwell 
St—Dr.-kvotėjas Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 W. 43rd St. Tel. 
Laf. 3051.—teisėjas A. Lauri
naitis.—ąiaršalką J. Balčitis. — 
Banemanąi: K. Gramoptas, 4535 
So. Rockiiyell St., tel. Laf. 2418, 
f—J. ;Baršauskas, 4156 Archer 
avė-—Ą. Saldukaš, 4038 Archer 
avė., tel. Laf. 6719.— Komisija: 
Politiško Skyriaus: Paul J. Pet
raitis, ‘ 4223 So. Wėlls st., A. 
gaidukas, 4038 Ąrcher avė. Dr, 
A. J. Manikes, 2$19 W. 43rd st, 
—Komisija Pilietiškų popierių:
A. Saldukaš, 4038 Archer avė.,
B. PutrtJhas, 4536 S. Turner 
avė., tel. Viyginia 1309.— Susi 
Rinkimai laikomi trečią (3) sek
madienį kiekvieno menesio Hol- 
jywpod svetainėje, 2417 West 
43rd St. ^Priimami į kliubą vy
rai ir moterys nuo 16 iki 45 ih.' 
amžiaus.

LIETUVIU ŽAGARIĘČIŲ KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P< Arlauskas 
— pifmihinku, 656 Bėlden Avė.;

‘ pirm. ' Pągelb. 
___  _______  ___ ; Sophie 
Ambroząitė — nut. rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Mitavitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauškiėnė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas —
Avė.; Adolf. Mirovitz.
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Bęlden 
Avė. — kasos globėjais; R. Šnhi- 
kas. A. Drigoįas a— mar-
_____ __ ________ Įvyksta kas

1936 .inetų Valdyba: P. Arlauskas 

A. Janavičia — pirm. pagelb; 
3852 So. California Avė.; Spphie 
Ambroząitė — nut. raŠt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Mitavitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauškiėnė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasim. 11731 Indiana 

2539 W
r jt. zinauanaBf wu ajciucii 
• kasos globėjais; R. Šniu- 

kas, korėją., A. prigožtas — mar
šalką/ 5649 S. Nashville Avė. 
Kliubo susirinkimai įvyksta ka 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp. 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W 
43rd St. • .............-

I '

LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKU 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
nąninkas, ' 6606 S. ~ Mozart S-t.; 
Antanas Šimkus — pagęlbirtinkas 
3120 Lituanica Avė. į ‘Stanislovas 
Kųnpvičia — nujt. raštipinkas, 
322.0 S. Ųnįop Avė.; Doniinikas 
Gulbiriės — finarisų raštininkas. 
3144 S. Walace St.: Jonas Matė- 
junas — kdritr. raštininkas, 3401 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas ' Lehdauskas — ipafšalka. 
3130 S. Halsted Št.

ŽVIRBLIO KOVA SU STEBULE

Rengimas gerai įsuprgąjįi- 
zuotų ; ir. tiksliai suplanuotų 
pramogų suiįią^įns krimina
lių nusikaltimų ir nelaimių 
gatvėse skaičių, pareiškė Dr. 
Philip Seaman, .Chicagos pra
mogų • komisijos pirmįjįirikas.

pid^iaųsįas j krįmipalisįų 
nuošįmįis,., pasąlu Dr^ro Šea- 
mano, susidaro iš jaųjauopie- 
n,ės. Daugiau kaip 60 ųųošim- 
čįų įiiamių kalęjųnųose ir pą-

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

Vedyboms
Šie lietuviai ir Įiętųvąįtės U 

siėmė ląisniua (leidimus)

’ ’^anjęp.e’prį^cp 24 m. ir Ber 
nice Tru‘skowski 20 pi.

John Norkus 27 m. ir Ann
Kulbaitis 22 m.

■ i' f' . .4 V t' ■ < /A ’

Frank Klekovich ~ 28 m. ir 
Mary Vacjįųdą 21 pi.

CONRAD’AS
phdtugęąfąs
> 420 ^est 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 graži: 
dovaną. MSdrinišktj Vesttivių Pakei
ksiu tuzinas $12.00.
‘ Tel. tenglė^oęd 58837-5840

:' GARSINKITE ’
NAtoiENOSE

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metgms: A. Walskis, pirm., 
3341 EVergreen Avė., Tel. Belmont 
7678; A. Lungevičius, pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903: B. Rogers, fin. rašt., 2345 
JL Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jpkubauskas, fin. pag.. 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J.1 Raila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Matimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

pinpa ketvirtadienį. 2007 North Avė. 
ant antrų lubu 8 vai. vakare.

CLEVELAND, O H I O. — 
Carlton B. Chilton, 24 mętus 
laiko atgal, vos 17 metų am
žiaus, ūpo pagautas įr begink
lis, bandė apiplėšti banką. Jis 
buvo suimtas ir įmestas kalė
jiman dviem metams. Metus 
išsėdėjęs, jis pabėgo. Dabar, 
po 23 metų, buvo atrastas 
Clevelande, Ohio. Yra vedęs, 
turi 16 metų sūnų ir visų ger
biamas. Oklahomos valstija, 
kur Chilton bandė banką api
plėšti, nori jį atsiimti, bet 
Ohio valstija nenori išduoti. 
Publikos užuojautą yrą Cįiiį- 
tono pusėje ir atrodo, kad jis 
paliks laisvėje.

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(JUsevičius) — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičia —. 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr.. — Hut. rašt.. 2638 
W. 40 Stl; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtjenaw Avė.; Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 46Q3 S. Rockwell St.; 
Kathyin Giedra -- kasos globėja, 
£54Š W. 45 $t.; F. Bistras - 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet.. 4535 South 
Rockwell St.

3534 So. Lowe Avė.: J. Rachunas 
kasierius, 3137 So.' HalSted St.:' Z. 
Grigonis, koritr. raši., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
A'. Wilkis, maršalka. 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talniah Avė.; Dr. J. P/ 
Poška, Dr-štės Daktaras, 3133 So. 
Halsted St., rez. Tel. Hemloęk 
2374 —'Ofiso Victory 3687.“ 
Draugystes susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St., 12 vai. diena.

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

2 eilės, dvigubo Cello- 
phane — palaiko Old 
Golds dirbtuves šviežu
mą.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

♦ ^wwvll,********V*w******* l»-'**l,^,****^,^-**“

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip, ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdiena Šiltus pie
tus.' užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

V ‘ -V."
LIETUVIŠKA' TEATRALIŠKA 

DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
čel, pirm.; Joė. Razminas, pirm. 
Pag.;' Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. raš.L; Ted. 
JŠėletskis, kasos glob.; Josephine 
Yūškehas. ' kkš. rgldb.; Justinas 
Yųškenas. kasierius; Anna Aleliu- 
Aas, Joė Rd^ttluitžiš, lig. lankyt.; 
Stanley žukduškas, marš.; Frank 
Opųlskas, n,ut. rašt., 4046 So. 
Artęšiari Avė.. Chicągo, IĮL

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR- 
1 SUS VARDAS, LIETUVIU IR

LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis —• pirm.. 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki—• 
pirm. pag., 4649 S. Washt’enaw 
Avė.; L Yuškėnas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stapkus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Diktus — teisėjas. 4544 So. 
Maršnfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko' -
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio 

pirmą- sėkmadienį, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Pauliha 'St.

F. Stapkuš — 
F. Diktus -r 
Maršnfield Ai

korešp.

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojįmij reikės 'mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

Hospital
Ligoninė

SVEIKA TOS KLINIKA 
vaikams ......—91200

Palagas ligoni- $45*00
aSjEZZ._^B^o
Medikaįė egzami- J "J .HA 

nacija .... .......... ■ ***
DOUGLAS PARK HOSPITAL

, Į900 So. Kędzįe Ąvę.

LOUIS INN
Čary ’ Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžiu, o šeštadie
niais Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
toju. Savininkai
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
tigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdieni Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa nakti. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1936 metams: P. 
Kiltis, pirmininkas, 3347 South 
Litųanica Avė.: J. Racevičia, vice 
pirm., 332.6 So. Union Avė.; S. 
Naykis, sekretorius. 4353 So. Tal- 
man Avė. f F. Kasparas.' fin. raši.<

John Gricius Tailor
Pranpšu visiem^ draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu fiaujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

Ahna’s Tavern
Musu užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigaru, 
cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta įr fcražlai išpuošta. Stalai 
įnbterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir ' pažįstamus i 
Anna’s Tavern.Savininkės mama ir 
duktė.

B. & A. Pečiuliunienė
8446 So. Vincennes Avė.

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
.. . 1 s- 1* < 4 ■ z. j

Portland, Ore., įvyko tokia scena, kad žvirblis susikovė 
Chevroleto automobilio stebulės galką. Galka buvo chręmiupip 
apvilkta, kurioj pamątęs savo paveikslą žvirblis paskelbė jam 
kąrą. Karas tęsėsi apie tris valandas su trumpomis pertrauko- 
n^s. Po to, pasižiūrėjęs į susirikusią stebėtojų minią ir foto
grafus, žvirblis nutarė, kad karas tęsti toliau nebeapsimoka ir 
davėsi nufotografuoti, šj paveikslą ppėp)ė portjand Oregopiap 
laikraščio fotografas.

su

KAZIMIERAS GARJONAS
Persiskyrė su šiąo pasauliu Liepos 30 dieną, 1936 m., sulaukęs 

pusės amžiaus, gimęs Senkų ;k|ipiri Kretingos ‘ J?ajrap. ir apškr-
Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 4 švogerius ir 2 švdgerkas Ątfomą iy 

Magdaleną Mikalauskus ir jų šeimyną/ Vladisfčv^ Kubilią/ Leoną 
šlušnį, Kazihiięrtį it Lėofią Budgįnus ir gimines. J

Laidotuvėmis rūpinasi Magdaleną ir Adomas Mikąląąskąi.
ĮKunas pašarvotą^ randasi 6920 SOutįi RoWwė)l’JSt.A k “
Laidotuves įvyks Fįrmadįenį, Rugpiučio 3 <įieną, 8:00 vai. yytp 

iš namą į Gimimo Panelės šv. parapij&S bažnyčią, kurioje atsibtis 
f edūlingos paklaidos uz velionio sięją, o iš rem'bus nulydėtas J 

y. Kazimiero kapinės. ‘ r “ .
Visi A. A. Kązinijero Gar jono giminės, drąugai • ir pažįstanti 

esat ndėširdžiai kviėČiami dalyvauti laldotd^ėš'ė 1 ir šiiteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir afšisveikihįmą. ‘ ’' ’ ’ ' ‘

Nuliūdę liekame,
ŠVOG^RK-OS, ŠVOGERIAI IR GI^INjES

Laidotuvčsę patarnauja Laidotuvių Dirėktorius S. P. Mažeika, Telefonas Yards11138. ; P ; f ATft ’
i.-'. J ‘ '.<£ .> <: .• « • .. ‘ .

Tel. Kepublic 8402
Crane (Joal Co

Chicago, I1L

Pocahontas Mine R u n Screened
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Siunčiam jGėleėi ^Telegramų J Visa*

KVIETKININKAft , 
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Haldted St.

Tel. įBOUleyard 7314
...

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

VPEĮKJ
REPublįc 8340
....     -I-... . ..

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me
kanikai. kuriė kiekvienam užtikrina 
teisinga patam avima ir geriausia 
pataiso aUtomobllius^

MILDA AUTO SALEC
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Ppntiac automobilių. Už
laiko šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street 
Victory 1696

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing —' Overhauling — Battery 
Service •— Straightėning fendėrs and 
painting. ‘

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.
911 W,

JA$. KASLAUSRAS 
. 33rd Placė Yards 0955

■ ‘ 11 r' ' '' • • " « ■ - - 1 - ,

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotu karu, 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE
x Tel. Lafayette 2082

Tri

Jos. Jacikas Tavern
> * ■» • r. r

Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus Am- 
brozia/ cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JĄCJKAI 
Tel. Ehglewood 2792 

6556 So. State St.
kąmpąs North West 66 St.

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Kollėr alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama Žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir Užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug s,talų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems if kitokiems' parengimams. 
^Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. 1 Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikąi porčiapai ir kįfi Šilti val
giai, Rivers’idė alus, visokios geros 
tųŠies degtinės ir savininko vardu 
A. JJ.tukas Tony’s Priyate Stock deg
tinė ir cigdrai.- Savininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W, 21st Plące
TeL CANAL 7522.

yesuv.es
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NAUJIENOS, Chicago, M.

J. V. Stilsonas kai 
bes Chicagoj

SPAUDOS GRAŽUOLE
' Y * . ’ ‘ ’ i i

Rugpiučio 9 dieną Dambrau
sko farmoj įvyksta Naujosios 
Gadynės choro rengiama Field 
Day.

šiame piknike tikimasi tu
rėti daug svečių.

Piknike kalbės paleistas iŠ 
kalėjimo Naujosios Gadynės re
daktorius J. V. Stilsonas. Kaip 
žinoma, Stilsoną buvo iskundę 
valdžiai piktos valios žmonės, 
bet dėka gero advokato ir 
draugų pasidarbavimo Stilsonas 
tapo paleistas.

Tenka manyti, kad Stilsonas 
turės daug ką naujo pasakyti.

— Senas Petras.

Teisybės Mylėtojų
Dr-tės Piknikas

Nedelioj, liepos 26 d., įvyko 
Teisybės Mylėtojų Dr-tės pik
nikas, kuris visokeriopai pasise
kė. Dar anksti iš ryto jau ap- 
ščiai Big Tree miškas buvo 
perpildytas gerų svetingų teisy- 
biečių ir jų draugų.

Vėliau pradėjo suvažiuoti dar 
daugiau, taip kad apie 2 vai. 
po pietų atrodė, jogei teisybie- 
čiai pritruks alaus ir užkan
džių. Bet musų veikliosios ko
misijos butą prisirengusios ir 
viskas išėjo gerai.

Reikia žymėti, kad musų 
biznieriai ir genaus pasiturin
tys draugai-ės šį sykį gana ge
rai pasirodė. Mes juos neturė
tumėm užmiršti, štai iš vienos 
pusės baro kloja bumaškas mu
sų kasierius J. Rachunas, o iš 
kitos A. Zalatorius, o iš galų, 
lyg nepasiduodama, musų tei- 
sybietė Katrina Janušiene, A 
Klikna, J. Daučiunas ir kiti 
vaišina teisybiečius ir augštai 
kelia stiklines už jų sveikatą.

Vėliaus buvo laimėjimas, do
vanų, Jas išlaimėjo šie- asme
nys:

Pirmą dovaną laimėjo Mary 
Gaidimavičienė, 3428 Lituanica 
avė. Antrą dovaną laimėjo 
Mike Bragoski, 3045 W. 42 St. 
Trečią dovaną laimėjo J. Kli
mas, 3458 Lituanica avė. Ket
virtą dovaną laimėjo Bernice 
Yurgaitis( 3222 Emerald avė.

Tenka dar pažymėti, kad F. 
Andrėjausko muzika labai gra
žiai grojo šokiams.

Reikia duoti daug pagirimo ir 
pikniko komisijai, kuri gerai 
tvarkė pikniko reikalus. Komi- 
sijon įėjo J. Balchunas,' T« Ale- 
liunas ir J. Pukelienė. Ačiū ir 
pikniko darbininkams, kurie 
taip nuoširdžiai dirbo draugys
tės labui. —St. Narkis, koresp

Ruth Chappell
NEW YORK. — Ruth. Chappell, Hamilton, Ontario gimu

si gražuolė, dabar gyvenanti New Yorke, kurią Užsienių spau
dos atstovybės išrinko kaipo gražiausią, svetimoj šalyje gimu
sią amerikietę.

P-nia Balchunas tu
rėjo gražią biznio 

atidarymo puotą
Rugpiučio 1 dieną, šeštadie

nį, pp. Balchunai, 10314 South 
Michigan avenue, surengė gra- 
čią atidarymo Kingsbury Gar- 
dens puotą. Mat šalia taver 
nos jie išpuošė gražiai daržą, 
ir šiltais vakarais svečiai galės 
darže . gerti ir kvėpuoti tyrą 
orą.

Kadangi pp. Balchunai yra 
draugiški žmnės ir turi plačią 
pažintį, tai į jų puotą skaitliu, 
gai svečių atsilankė taip lietu
vių, taip kitataučių.

— Senas Petras.

Surado keturius pas 
kenduolių lavonus
šeštadienį, rugp. 1 dieną, 

dar keturi lavonai paskendu
sio Material Service laivo įgu
los surasta. Surasta ir laivo 
kapitono lavonas. Dar du la
vonai nesurasta.

Lietuviui bėda su 
karvėmis

Charles Bolt, 3921 West 66 
place, patraukė teisman An- 
thony Kazlauską, 3926 West 
67th Street.

Bolt kaltino, kad dvi Kaz
lausko karvės ir teliukas vaik- 
štinėdamos apielinkėj ir baub
damos rytmečiais daro daug 
nemalonumo.

Teisėjas padėjo Kazlauską 
po “peace bond” ir įsakė jam 
laikyti karves ant savo žemės, 
o neleisti klaidžioti kur joms 
patinka.

Du žmonės sudegė
Kįlęs gaisras adresu 348 San- 

gamon Street užklupo antra
me augšte Raymondą Janko- 
viak’ą 28 m. ir jo žmoną Vi- 
vian. Abudu sudegė, šeimyna 
gyvenusi pirmame to namo 
augšte pabėgo iš degančio tro
besio.

Mokina darbo
Joliet miestely šiuo laiku 

mokinama 105 vyrai kalėjimo 
sargų pareigoms eiti*

■ ■ 1 Y < 1 1Clark st., 10 mėnesių kalėti. 
Jisai siuntinėjęs jaunus vaikus 
vbgti dviračius.

Haislerio pati Mąrie, 15 me
tų, pavesta privačios pašalpos 
organizacijos globai.

“DILLINGERIS, JUNIOR”

ĮciIassified ADS. jL_ i-r------------------------- n_______ ._________________ n___________________________________________________________________ J

Svarbus susirin 
kimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Už rašom visokios rūšies apdrauuas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastie.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800
—O—

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia 
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REIKALINGA patyrusių skudurų 
sortuotojų. Economy Rag and Pa
per Company, 1560 Sheffield Avenue 
Diversey 3883.

Gražios vestuvės
Walterio Buknio su

Teodora Nainiene

drg. Walterio 
Teodora Nai- 
59 Street, p

Liepos 25 dieną įvyko gra
žios vestuvės seno Joniškiečių 
Kliubo veikėjo 
Buknio su p-nia 
niene, 1248 W. 
Nainienės name.

Kadangi abu, ir p-nia Nainie
nė ir p. Buknis, turi daug pa
žinties draugų, tąį įp į jų ves
tuves daug svečių atsilankė.

Vestuvių puota iškelta p-nios 
Nainienės - Buknienės namuo
se. Prie skanių valgių ir gėri
mų ir geros muzikos vestuvių 
dalyviai gražiai laiką praleido.

Už atsilankymą į vestuves ir 
už suteikimą gražių dovanų pp. 
Bukniai taria visiems širdingą 
ačių.

— Senas Petras

10 mėnesių kalėti už 
dviračio vogimą

Teismas paskyrė Ray Hais- 
ler’iui 17 metų, 2149 North

“HIPNOTIZMO KŪDIKIS”

COLUMBUS, Ohio.---- Dr. A. H. Kanter, vietos gyvento
jas, kuris pašauktas prie gimdančios motinos, vietoj naudoti 
migdančias dujas ar vaistus, ją užhipnotizavo. Motina nejautė 
jokio skausmo. Dr. Kanter sako, ' 
mui įeis j madą. Užhipnotizuotoji motina Mrs. Leonard Loomis 
rankose laiko naujagimį kūdiki. Abu jaučiasi gerai.

Roselando, West Pūllmano ir 
Burnsidės draugijų atstovai 
dalyvavusieji Amerikos lietuvių 
kongrese Lietuvos demokratinei 
tvarkai atsteigti yra prašomi 
atsilankyti į susirinkimą, kuris 
įvyks šį vakarą, rugpiučio 3 d., 
Darbininkų svetainėj, 10413 
Michigan Avė. 1 <

Pasikalbėjus keliems buvu
siems kongrese atstovams, nu 
tarta šaukti virš pažymėtų vie
tų draugijų atstovus, kad ap
svarstyti kongreso tarimų pra- 
vedimą gyveniman.

— A. Narbutas, A. Stalnionis, 
' F. Žilevičius.

—0 -

NAMU SAViNiNKL ATYDAJ 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokės
im. Auiara kasdien nuo b vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais au< 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuot&a 
1642 West DiVision St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau ftiuu adresu 

50 m*>*
Ari

Nebr. -— Delbert

darželio
BRIDGEPORT. — Liepos 31 

dieną nakties metu nežinomi 
piktadariai įėjo į ponios Stel- 
mokienės darželį, 839 Wėst 34 
Street, ir išvogė beveik visas

OMAHA, 
Flynn, 14 metų berniukas, ku
rį teismas nubaudė 14 metų ka
lėjimo už vagiliavimą. Publiko
je užuojauta vaikui buvo tokia 
didelė, kad valdžia bausmę do
vanojo ir atidavė berniuką vai
kų globojimo įstaigos priežiū
rai. Daktarai patyrė, kad Del- 
bertas įsivaizduoja esąs Dillin- 
gerio įpėdinis ir yra papildęs 
daugybę smulkių vagysčių.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dei dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8760 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim. Rusiška ir Tur
kiška tabake. 1728 <S. Halsted St. 
Canal 9345.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Help VVanted—Male-Female 
Daibinipkų Reikia

GERA VIETA dėl veiterkų, virėjų 
ir beikerių pagelbininkams, saločių 
ir sandvyčių merginoms, hotelių 
merginoms, mėsos fektery. A. J.
McCoy & Associates, Suite 1128, 

140 South Dearborn Street.
—O—

LANDREr pagelbininkių $16.00- 
Daržovių virėjos $16.00. Cafeteria 
$15;00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
sių patyrimu $9—$12. Veiterkos $8 
—$12. Fountain mergina $10—$15. 
—Rezortų pagelbininkės $80—$100. 
Kambarys ir borda. Namų merginos, 
dišvašeriai patyru $10, taipgi ir vy
rams darbai.

WABASH EMPLOYMENT 
14th floor, 20 E. Jackson.

For Rent 
RENDON % STORO su fikčeriais 

geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daugel metų. Renda pigi. Atsišaukite 
pas savininką 3341 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA groserne ir marke- 
tas labai prieinamai—gera vieta. 
2953 West 59th St. tel. Republic 8931 

-—o---

■ . k

Kadangi ponia Stelmokienė 
turi nuosavą narrią ir myli dar
želį, tai ji buvo prisodinusi ja 
me daug įvairių gėlių.

P-nia Stelmokienė mano, kad 
vagystė buvo darbas apielinkės 
piktadarių.

< — Senas Petras. >

Karnivalo karalaitei 
kelionėj Texas 

parodą
išrin- 
kara-

Ežerų karniMalui bus 
kta karalaite. Išrinktą 
laitę aeroplanu nuveš į Texas 
pasaulinę parodą ir parveš 
karnivalo iškilmėms į Chica-

Merginos į kontestą karni
valo karalaitei yra priimamos 
amžiuj nuo 16 iki 21 metų. 
Užsiregistruoti reikia sekamu 
adresu: Administration Build- 
ing, Burnham Park, Chicago; 
telefonas Harrison 5252, ex- 
tensio 309.

Prasidės registraciją 
balsuotojų šią sa

vaitę
Antradienį, rugpiučio 4 d., 

Chicagoj prasidės surašinėji
mas piliečių balsuotojų sulig 
pastovios registracijos planu, 
kaip to reikalauja naujai iš
leistas įstatymas.

Registruotis piliečiai ir pi
lietės galės kasdien iki spalių 
mėnesio 5 dienos.

Tikimasi, kad pastovi pilie
čių registraciją užkirs kelią 

kurios 
plačiai 
Illinois

balsavimų suktybėms, 
iki šiol praktikuota 
taip Chicagoj, tai visoj 
valstijoj.

Reikalauja darbi 
ninku

The Illinois State Employ- 
ment Service reikalauja gerai 
kvalifikuotų darbininkų įvai
riose darbo šakose. Vyrai ste- 
nogrąfai, elektrikai, mekani- 
kai ir civiliai inžinieriai ypa
tingai reikalingi.

“Aš nemanau, kad meste 
butų stoka vyrų stenografų ar
ba inžinierių,” pareiškė Dr. A. 
H. R. Atwood,( samdos tarny
bos direktorius. “Veikiausia 
yra pakankamai bedarbių taip 
stenografų, taip inžinierių, tik 
jie neužsigeristravo Illinois 
Employment Service ofisuose.

kad hipnotizavimas gimdy- q juo ĮarpU profesijų žmo

Service turi keletą darbų

■n.ii.i...........

Mitingas Jane Ad 
dams atminčiai

šeštadienį Grant Parke įvy
ko mitingas nabašninkei Jane 
Addams paminėti. Tai buvo 
taipgi mitingas ir protestams 
prieš karą.

Keletas tūkstančių žmonių 
dalyvavo parade ir dar dau
giau klausėsi kalbų.

Dalyvavo oficialiai įvairios 
darbininkų organizacijos, jų 
tarpe tautinės grupės latvių, 
ukrainiečių, filipiniečių ir ki
tų.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

—°~~
PARDAVIMUI Tavem; biznis ge

rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71st Street.

COAL
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN .....
LUMP OR EGG
SCREENINGS ___ __________

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

$5.25
. 5.50

4.25

Atėmė pinigus iš 
moteriškės

Mrs. Lena Berger 25 m., 
1232 So. Springfield avenue, 
važiavo automobiliu namo šeš
tadienio vakare. Keturi ban
ditai, privarę jos mašiną prie 
šalygatvio, atėmė iš jos $300. 
Tie pinigai buvo šeštadienio 
pajamos iš vištų krautuves, 
kurią moteris ir jos vyras lai
ko adresu 4959 So. Ashland 
avenue.

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

Financial
Finansai-Paskolos

Darbuojasi karni 
valui

Chicagos jaunuomenė dar
buojasi surengimui Ežerų Kar- 
nivalo, kurs įvyks nuo rugp. 
17 iki 23 dienos.

Daugiau kaip 1,000 berniu
kų ir mergaičių įvairių parkų 
ir parkučių patalpose dirba 
liktarnes ir kitokius papuoši
mus laivams arba pludėms, 
kurios plaukios karnivalo me
tu.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai 

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU šlepavičiaus —paėj'o 
iš Tauragės apskričio. Busiu Chica
goj tik iki Antradienio vakaro.

Antanina šlepavičiutė-Pauliene, 
2345 No. Kedzie Boulevard.

PARSIDUODA didelė bučernė ir 
grosernė geroj apielinkėj—naujas 
šovkeisis ir ais mašina—už labai 
mažą kainą 4053 So. Maplewood, 
Lafayette 0185.

PARSIDUODA Tavem — priežas
tį patirsite ant vietos. Atsišaukite, 

3245 W. 63rd St.

PARSIDUODA tavernas 
jį apsižiūrėti! .geras transportacijos 
kampas. Biznis eina gerai. 1205 W. 
63rd St.

kviečiu

Real Estate For Salė
Namaį-žeme Pardavimui ’'■*’

RESYVERIS parduoda 1,000 bun- 
galows, apartmentus, Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Bargenai. Rakai. 
Win. Eichenbaum, kambarys 1604.

228 N. La Šalie Street

PARDUOSIU nauja narna su vi
sais rodauzės gerais įrengimais. Cash 
biznis atdaras arba mainysiu ant 
rezidencijos ar bizniavo namo. Yra 
daržas dėl piknikų ar išvažiavimų ir 
platforma šokiams. 82nd and Kean 
Avenue, Willow Springs.

4180 ARCHER AVENUE
DABAR statoma pardavimui — 

2 aukštų plytų krautuvė, ofisas, fla- 
tas, karšto vandens šildymas. Bar- 
geno kaina. Stanley Realty Co.

179 W. Washington Št 
Randolph 7055.

AMŽIAUS LAIKO PROGA 
JŪSŲ SAPNAS PILDOSI 

Vienas akras turtingo podirvio ly
ginasi 14 miesto lotų, tiktai $850. 
miesto vanduo, elektra, telefonas, 
Federalė paskola statybai—20 metų 
iŠmokesniui—nereikia jmokėjimo. Li
ko tik keletas akrų. McKEOWN, 

159th and Califomia 
Fairfax 0425

PRIVERSTAS PARDUOTI 2 fla- 
tų frame 51 st Place ir Peoria. Pa
imtas ant foreclosure—$1000. CahilI 
Bros, 5501 So. Ashland. Prospect 
0580.

Dvigubas Cellophane į- 
vynipjimas apsaugoja 
Old Golds cigaretus nuo 
drėgmės, sausros ir dul
kiu.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko į taverno 
ir restauranto biznį, dirbtuvių apy
linkėj, prie pavienes moters. Tel.

Lincoln 6682.

DVIEJŲ AUKŠTŲ mūrinis na
mas, po 6 kambarius, 3 karų gara- 
žius, platus lotas, gražioj vietoj, 
prie Logan Sųuare. Du blokai nuo 
gatvekarių, penki nuo “L” linijos, 
šaukite Albany 2981.

Žmones

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio anglių 
pardavinėtojo su sekančiu liberaliu 
komišinu dėl tinkamo asmens — 
proga gauti gerą vietą. Republic 
8876.

Užinteresuoti
Real Estate

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street 

Phono lards 3408

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, j’ei pagei
daujama.

8216 So. Halsted St. 
Victory 4965

REIKALINGA VYRŲ reprezen
tuoti Motor Club — liberalus komi- 
šenas—proga nuolatiniam darbui. 
Kreiptis 12—2 vai; po piet. 
Victory 3677. 2936 So. Emerald Avė.

Prairie State Motor Club.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
vyro dirbti ant farmos, tokio, kurs 
butų jau patyręs ir yra dirbęs ant 
farmos. Mokestis $15 į mėnesi, kam
barys ir užlaikymas. Atsišaukite į 

“Naujienas” Box 486

REIKALINGAS senyvas darbinin
kas prie abelno darbo taverne ir 
restaurante. 671 W. 14th St.

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, —- 
todėl 
perkat

Garsinkit Dabar
parduodat ar

nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500




